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                                    МАРКО ПОПОВИЋ

КОМПЛЕКС САХАТ 
КАПИЈЕ

Gлавни улаз у Горњи град Београдске тврђаве, 
односно комплекс Сахат капије, до сада није био 
предмет детаљнијих проучавања. У питању је веома 
сложен комплекс, образован у току више векова, 
који је, у целини посматрано, остао углавном добро 
очуван. Сачињавају га две сукцесивно грађене 
капије, односно засведена пролаза кроз бедем, са 
одговарајућим бочним просторијама, затим позната 
Сахат кула, као и старији остаци делом порушеног 
средњовековног двојног горњоградског бедема. 
Пажња досадашњих истраживача углавном се 
ограничавала на опис очуваног архитектонског 
склопа и основно датовање, засновано како на 
одликама конструктивног склопа тако и нa анализи 
података из доступне историјске грађе, посебно 
старих планова насталих крајем 17. и током 18. 
века.1 За општи увид у токове настанка и развоја 
овога комплекса то је било довољно. Тако је 
старији засведени пролаз кроз бедем – садашња 
Сахат капија, датован у последњу деценију 17. 
века, а млађи, сада зазидан, у раздобље аустријске 
владавине (1717–1739. г.), док је настанак Сахат куле 
приближно опредељен у средину или почетак друге 
половине 18. века.� Међутим, нека питања остајала 
су нерешена. Међу њима посебно је била од значаја 
анализа односа новоизграђене бедемске куртине и 
комплекса капија према старијем средњовековном 

УДК 904: 725.96 (497.11)
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бедему, као и проблем зазиданих бочних 
просторија којих нема на старијим картографским 
документима, а нису приказане ни на доста тачним 
и веома садржајним аустријским плановима из 
1790. године. С друге стране, у току археолошких 
истраживања суседне, зазидане средњовековне 
Јужне капије Горњег града,� као и околних простора, 

фасаде, као и унутрашње дрвено степениште, затим 
је замењена кровна конструкција и рестауриран 
стари сатни механизам. Истом приликом порушена 
је и призидана новија зграда која се налазила на 
бедему испред улаза у кулу. У том раздобљу изведени 
су радови на хидроизолацији свода капије који, 
нажалост, нису дали трајнији резултат. Приликом 
радова на уређењу спољне поставке Војног музеја, 
1961. године, уклоњен је насип у рову испред капије 
и реконструисан дрвени мост. Поновна обнова 
фасада и крова изведена је крајем осамдесетих 
година 20. века, а недавно је стари сатни механизам, 
који је задржан као музејски експонат, замењен 
новим електронским часовником.

За разлику од радова на уређењу Сахат куле и 
рова испред капије простор у унутрашњости Горњег 
града дуго је остао неуређен и неприступачан. Ту 
се уз комплекс Сахат капије налазила призидана 
једна приземна зграда, која је до нашег времена 
доспела у веома трошном стању.4 У питању је 
било здање подигнуто крајем прве половине 
19. века за потребе турског гарнизона, које је, 
временом преправљено, после Другог светског 
рата користила Дирекција за градско зеленило. Ту 
су се на простору уз Југоисточни бедем Горњег 
града, али и у делу зазидане млађе капије, налазиле 
радионице и складишта ове комуналне институције. 
Након археолошких истраживања на делу тог 
простора, која су изведена 1972. и 1973. године,5 
и открића остатака зазидане средњовекoвне Јужне 
капије Горњег града,6 од стране Завода за заштиту 
споменика културе  града Београда покренута је 
иницијатива за исељење поменутих погона Градског 
зеленила. После процедуре која је трајала готово 
читаву деценију простор је расељен и очишћен, 
укључујући и рушење поменуте турске зграде 
која је затварала приступ зазиданој капији. Овом 
акцијом остварени су предуслови да се приступи 

Сл. 1. Сахат капија, простор неизграђене јужне бочне 
одаје, основа касноантичког хоризонта са гробовима 
позније некрополе

откривени су трагови старијих објеката са веома 
уочљивим трансформацијама нивоа тла у Горњем 
граду, односно обимних денивелација, које су 
посебно биле изражене на простору према Сахат 
капији. Приступ систематским истраживањима у 
оквиру овог комплекса, како археолошким тако и 
архитектонским, био је могућ само у склопу  целине 
са конзерваторско-рестаураторским захватима 
којима је требало да претходи.      

Конзерваторске интервенције на овом 
сложеном комплексу вршене су у више наврата током 
протеклих деценија. Главна пажња била је посвећи-
вана Сахат кули, као једном од најуочљивијих 
објеката Београдске тврђаве. Обимни радови на 
овом здању обављени су већ првих године после 
Другог светског рата. Том приликом обновљене су 



КОМПЛЕКС САХАТ КАПИЈЕ

НАСЛЕ Е11

систематским истраживањима и уређењу комплекса 
Сахат капије. 

Обимни истраживачки и конзерваторски 
радови започети су 1987. године са циљем да се у 
засведеном пролазу млађе зазидане капије, као и 
у одговарајућим бочним просторијама, адаптира 
и опреми изложбени простор за Музеј Београдске 
тврђаве, а да се површине према Горњем граду 
парковски уреде. Археолошким истраживањима, 
која су изведена у току исте године, поред дела 
горњоградске заравни уз Југоисточни бедем7 
обухваћен је и цео простор млађе аустријске 
капије. У обе бочне просторије испод равни 
некадашњег пода откривени су остаци ескарпе 
спољног средњовековног бедема, као и трагови 
праисторијског слоја изнад равни здравице. У самом 
пролазу капије, испод рецентног бетонског пода и 
нивелационог насипа, откривен је део оригиналне 
калдрме, са бочним тракама плочника од опека, као 
и траса једног укопаног зиданог одводног канала.  

Конзерваторски радови, укључујући и 
уређење простора капије са музејском поставком, 
окончани су 1989. године.8 Међутим, том приликом 
истраживачким и конзерваторско-рестаураторским 
радовима није био обухваћен цео комплекс Сахат 
капије, будући да су даљи радови услед недостатка 
средстава обустављени. Остао је нерешен проблем 
санирања влаге, а одустало се и од покушаја да се 
истраже претпостављене затрпане бочне просторије 
старије капије.

Нова етапа конзерваторско-рестаураторских 
радова на комплексу Сахат капије започета је 
2003–2004. године, са основним циљем да се реши 
проблем влаге и изради нова хидроизолација. Била 
је то прилика да се овај део фортификација Тврђаве 
са више грађевинских фаза коначно систематски 
истражи, и потом  коначно уреди. У првој фази радова 
уклоњен је земљани насип испуне бедема, који је 

лежао изнад сводова старије и млађе капије као и 
бочних просторија. Након уклањања топарница из 
последње турске грађевинске фазе у насипу изнад 
млађе капије откривени су остаци зграде за стражу, 
која је са њом била истовремено грађена. У наставку 
радова приликом покушаја откривања, како се 
претпостављало, засутих бочних просторија старије 

Сл. 3. Сахат капија, простор неизграђене јужне бочне одаје, 
остатак раносредњовековне камене конструкције

Сл. 2. Сахат капија, остатак раносредњовековне камене 
конструкције у току археолошких ископавања
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Сл. 4. Комплекс Сахат капије, 
основа на коти око 120.00 са 
етапама грађења
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Сл. 5. Комплекс Сахат 
капије, основа – изглед 
одозго
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капије дошло се до открића да те одаје намењене 
тврђавској стражи, иако замишљене првобитним 
пројектом капије, заправо никада и нису биле 
изграђене. Констатовано је да се у тим просторима 
налазе преостали старији археолошки слојеви, који 
су од посебног значаја, будући да су готово сви 
културни стратуми средишњег дела Горњег града 
уништени током аустријских нивелационих радова 
1718–1725. године. То је био повод да се у оквиру 
друге етапе истраживачких радова на целој површини 
неизграђене западне бочне просторије предузму 
археолошка истраживања до равни здравице. У 
питању је правоугаони простор димензија 9,70 x 
4,70 м, односно површине од око 45 м�, ограничен 
према југу зидним платном средњовековног 
Југоисточног бедема, а према истоку конструкцијом 
засведеног пролаза старије – садашње Сахат капије. 
Према северу и западу овај простор омеђују зидови 
из времена аустријске реконструкције тврђаве, који 
су грађени као подзиди за земљану испуну бедема. 

Са супротне стране пролаза капије, где је била 
замишљена источна бочна просторија, ископавања 
су била ограничена само на истраживање односа 
темеља средњовековног бедема и дограђене куле III 
и на површину уз зид пролаза капије, у мери колико 
су то захтевале конзерваторске интервенције. Будући 
да се са ове стране, даље према истоку, у структури 
садашњег бедема испод насипа налазе добро 
очувани старији културни слојеви, сматрали смо 
упутним да их оставимо за обимнија систематска 
археолошка истраживања у будућности.

Уклањањем земљаних насипа са детаљним 
чишћењем откривених зидних маса, као и 
археолошким истраживањима, мада ограниченог 
обима, омогућено је да се потврде неки ранији 
закључци али и дође до нових сазнања, како у односу 
на старије археолошко наслеђе, тако и на различите 
грађевинске фазе вишевековног образовања овог 
комплекса. Услед сложености проблематике 
резултати до којих се дошло током истраживачких 

Сл. 6. Сахат капија, спољни 
и унутрашњи портал
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радова у комплексу Сахат капије, како ових новијих 
тако и оних који су вршени 1987. године, биће 
излагани хронолошким редом. Старији културни 
хоризонти, који претходе изградњи фортификација 
на овом простору, откривени су на истраженој 
површини неизграђене западне бочне просторије. 
Њихова укупна дебљина, укључујући и укопе у 
здравицу, креће се између 3,5 и 4,5 м.  Неједнаког су 
степена очуваности, али обухватају стратиграфски 
распон од равни стерилног тла па готово до нивоа 
терена почетком 15. века, односно времена грађења 
средњовековног бедема.

Праисторијски хоризонт
Непосредно изнад здравице, која се јавља 

у виду жутог леса, откривени су најстарији 
насеобински слојеви из раздобља праисторије. 
Веома су неуједначене дебљине будући да су већим 
и мањим укопима инфилтрирани у стерилни слој. 
Могло се уочити да је некадашња раван здравице 

била у благом паду од севера (око коте 119.00) ка 
југу (између кота 118.55 и 118.25) што би указивало 
на првобитну конфигурацију горњоградске површи, 
која је била битно различита од садашње. У укопима 
праисторијски слој се спушта местимично и до коте 
116.45. Једна јама са праисторијским материјалом, 
укопана у здравицу до коте 117.10 откривена 
је и у источној бочној просторији аустријске 
капије. Овај најстарији стамбени хоризонт знатно 
је поремећен античким укопима и темељима 
познијих фортификација што отежава доношење 
поузданијих закључака, посебно када се има у 
виду да је истраживана релативно мала површина. 
Према културном садржају, односно налазима 
керамике, прелиминарно би се могао датовати у 
раздобље финалног неолита и енеолита са посебно 
израженим елементима костолачке културне групе. 
Посматран у целини овај хоризонт је подударан 
са сличним ранијим налазима са простора Горњег 
града  и Зиндан капије.9

Сл. 7. Комплекс 
Сахат капије, 
унутрашњи изглед
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Антички и касноaнтички хоризонт
Површина на којој леже слојеви овог хоризонта 

веома је неравна, са уочљивим укопима у старији 
праисторијски хоризонт а делом и у здравицу. 
Услед ограниченог простора који је истраживан 
тешко је тачно разграничити слојеве овог хоризонта 
или поуздано разјаснити укопе, од којих један по 
свему судећи представља остатак земунице. Према 
археолошком материјалу, превасходно уломцима 
керамике из поузданије утврђених целина могуће 
је издвојити неколико хронолошких нивоа.10 
Најстарији би одговарао првој половини III века, 
односно претпостављеном времену грађења 
римског легијског логора. Нешто млађи налази, уз 
више примерака новца из треће четвртине истог 
века, бројно су заступљени углавном у укопу – 
земуници из средишњег дела откопне површине. 
Археолошки материјал IV века налажен је на 
готово целој истраживаној површини, у слоју који 
се стратиграфски није могао сасвим поуздано 
издвојити. Горњу површину овог слоја дефинише 
танка малтерна подница очувана на знатној 
површини, којом су углавном затворени старији 
слојеви. Релативно је равна и прати се између кота 

120.25 у источном делу откопне површине и 119.90 
на западном рубу. Овој подници, по свему судећи, 
одговара негатив једног зида са правцем пружања 
СЗ-ЈИ. Његова некадашња ширина износила је око 
0,90 м, а судећи по испуни шута био је грађен од 
ломљеног камена уз ређу појаву опека. За датовање 
ове поднице као и зида чији је негатив преостао 
основне индиције пружају налази из шута у испуни 
његове некадашње темељне јаме, који време 
рушења ове зидне масе опредељују у VI век, док 
сама подница затвара слој са материјалом IV века. 
Анализа положаја поменутог зида са одговарајућом 
подницом пружа могућност посматрања овог 
налаза и у нешто ширем контексту. Уочено је да 
се његов правац пружања подудара са положајем 
остатака horreum-а, који су откривени у непосредној 
близини, пред Сахат капијом у Горњем граду, 
односно да је паралелан са бочном страном овога 
здања у односу на коју је био удаљен  око 6 м. 
Упоређивањем нивоа и међусобних односа могло 
би се закључити да ови налази чине део ширег 
комплекса поменутог складишта жита, које је 
оквирно временски опредељено у раздобље после 
378. године, са отвореном могућношћу датовања и 

Сл. 8. Комплекс Сахат 
капије, пресек I-I са изгледом 
откривених остатака 
средњовековног бедема
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малтера. Било је такође и уломака опека као и 
неколико мањих комада танких мермерних плоча, 
које највероватније потичу од зидних оплата. 
Структура шута указује да је укоп засут материјалом 
који потиче од рушења неког оближњег античког 
здања. Осим шута у испуни укопа откривена је 
и већа количина уломака керамике, који потичу 
превасходно од амфора, затим лонаца, поклопаца и 
питоса, док су фрагменти здела и пехара заступљени 
само појединачним примерцима. Налази из укопа, 
који су подударни са онима из слоја као и из испуне 
негатива раније поменутог зида, према својим 
типолошким одликама највећим делом могу се 
датовати у VI век. 

Услед веома ограничене истражене површине 
није могуће доносити поузданије закључке о 
значењу овога простора на горњоградском платоу, 
који се највероватније налазио у оквиру бедема 
утврђења обновљеног почетком Јустинијанове 
владавине, највероватније у четвртој деценији 
VI века.1� Уочљиво је да су у том раздобљу овде 
рушени остаци античких грађевина, што би се 
можда могло довести у везу са радовима на обнови 
и доградњи бедема. Нова сазнања у том смислу могу 
се очекивати тек након обимнијих археолошких 
истраживања Горњег града у будућности.

Раносредњовековни хоризонт 
Археолошке налазе стратиграфски и 

хронолошки опредељене у овај културни хоризонт 
сачињавају две различите целине, које нису у 
међусобној вези. У питању су трагови некрополе, 
који су у млађем нивоу негирани насеобинским 
слојевима са остацима једне веће камене 
конструкције.

У јужном делу истраживане површине западне 
одаје Сахат капије нађени су остаци четири веома 
оштећена гроба, оријентације запад–исток, у којима 

у рани VI век.11 Описана ситуација из западне одаје 
Сахат капије искључивала би ово позније датовање, 
опредељујући време настанка целог комплекса у 
последње деценије IV или почетак V века (сл. 1).

Рановизантијски хоризонт
Над напред поменутом малтерном подницом, 

која затвара старији хоризонт са најмлађим нивоом 
датованим у  IV век, у знатној мери је очуван 
релативно танак слој са уломцима керамике који 
би се могли датовати у VI век. Осим у слоју над 
подницом налази који одговарају овој стратиграфској 
целини откривени су у испуни, односно негативу 
повађеног зида, о коме је већ било речи,  као и у 
већем укопу у северозападном делу просторије. 
Овај укоп делом је оштећен темељима познијих 
аустријских зидова који омеђују, условно названу, 
западну одају Сахат капије. Преостале очуване 
стране релативно правилно су му укопане у старије 
слојеве, а делом и у здравицу, указујући на његову 
некадашњу трапезоидну форму. Дно му је неравно 
са најнижим нивоом на коти 116.30. Испуну укопа 
чинио је претежно ситнији камен, као и нешто 
крупнији комади са траговима црвеног водоотпорног 
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су покојници били сахрањени у низу. Откривени су 
скелети три одрасле особе и једног новорођенчета. 
Били су укопани у испуну негатива раније помињаног 
зида, а делом у античке слојеве, при чему је јасно 
уочено пробијање малтерне поднице која их је 
затварала. Лежали су на приближно истој дубини, 
на котама 119.30 и 119.45, односно 0,40 до 0,60 м 
у односу на раван пробијене малтерне поднице, 
што би указивало да је укопавање извршено након 
образовања рановизантијског слоја. Били су без 
прилога и трагова гробних конструкција. Изузетак 
је представљао само дечији гроб који је лежао на 
већим комадима две римске тегуле.

 Један гроб на сличном нивоу констатован је 
и у источној одаји капије, који је због ограничене 
откопне површине остао неистражен. У вези са 
овим налазима из Сахат капије је, без сумње, и један 
гроб раније откривен у сонди 5/73, који је такође 
био укопан у антички хоризонт, односно у рушевине 
једне грађевине датоване у другу четвртину IV 
века.

Посматрани у целини сви наведени гробови 
очигледно припадају истој некрополи, која се на 
овом делу горњоградског платоа образовала након 
рушења рановизантијског утврђења и слома власти 

Царства у другој деценији VII века. Малобројност 
истражених гробова и недостатак гробних прилога 
онемогућавају ближе датовање ове некрополе. 
Посредно њен терминус анте qуем  одређивао би 
млађи раносредњовековни хоризонт, који је својим 
слојем затвара и негира. Оквирно то би могло бити 
раздобље од VII до краја IX или почетка X века, 
када на овој некрополи престаје сахрањивање.

Над гробовима некрополе, у јужном делу 
истраживаног простора, откривена је веома 
занимљива конструкција грађена у сухозиду од 
античких сполија, која је делимично и то веома 
плитко укопана у рановизантијски слој, док 
местимично лежи на раније помињаној малтерној 
подници. Заснована је на нивоу између кота 120.00 и 
120.35, уз минимално укопавање и затечено тло, док 
јој је највиши очувани део на коти 121.60. У доњем 
нивоу, који чини само један ред камених блокова 
– претежно квадера из порушеног бедема римског 
каструма, била је квадратне или правоугаоне 
основе. Фрагментарно је очувана тако да јој је 
преостао само један угао са деловима зидова према 
западу и југу у дужини од 3 до 3,5 м. Према северу 
уништена је познијим великим турским укопом, а 
према истоку је пресечена бочним зидом пролаза 

Сл. 9 Сахат капија, 
подужни пресек II
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капије. Над овом четвртастом базом био је заснован 
зид кружне конструкције, дебљине око 1 м, такође 
грађен у сухозиду. У његово спољно лице уграђен је 
низ крупних блокова камена, превасходно античких 
сполија, међу којима се поред квадера препознају 
делови тамбура полустубова од пешчара, односно 
некадашњих полукружних пиластара. Унутрашња 
страна овог сухозида обликована је правилно 
сложеним мањим блоковима исте структуре (сл. 2 
и 3).

Услед фрагментарне очуваности некадашњи 
изглед ове конструкције не може се поуздано 
сагледати. Њена правоугаона или квадратна база 
била је попуњена земљаним насипом, над којим се 
вероватно налазио под кружне грађевине. Нажалост, 
структура насипа као и евентуални трагови пода 
нису се могли поуздано документовати, будући да су 
највећим делом уништени 1987. године, приликом 
неуспелог покушаја откопавања претпостављене 
западне одаје капије. О висини кружног дела 
грађевине на основу откривених остатака не могу 
се доносити поузданији закључци. Будући да је у 

питању била сухозидна конструкција њена висина 
сигурно није могла бити велика. Остаје отворена 
могућност да је цела сухозидна конструкција заправо 
представљала само постамент за неко дрвено здање, 
од кога нема више никаквих археолошких трагова.

Уз спољну страну преосталог дела ове камене 
конструкције уочено је више нивоа наслојавања 
жуте земље, затим мрке са прослојцима малтера, 
као и жутомрке са траговима шута која прелази 
преко угаоног дела постамента, а наслојена је 
и уз кружну конструкцију. Археолошки налази 
из ових слојева истражених на малој површини 
веома су малобројни, а чине их искључиво уломци 
керамике. У питању су углавном фрагменти лонаца 
који би се према типолошким одликама, фактури 
и орнаментици најпре могли определити у X век, 
а делом и у XI век. Преостали трагови слоја над 
круном порушеног кружног зида по структури и 
садржају битно се не разликује од претходних, што 
све заједно пружа основне елементе за датовање 
камене конструкције о којој је реч. Судећи према 
материјалу из наслојавања ово здање, грађено 

Сл. 10 Сахат капија, подужни пресек са означеним положајем средњо-вековног бедема и турске доградње у структури 
познијих фортификација
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античким сполијама у техници сухозида, могло је 
бити подигнуто у току X века, док би време његовог 
рушења било нешто теже одредити. Не би се могла 
искључити могућност да су то биле прве деценије 
XI века, можда време које је претходило поновном 
успостављању власти Царства на дунавској граници 
и Београду, 1018. године.

За опредељивање функције овог, по свему 
судећи, кружног здања на четвртастом постаменту 
нема поузданих података. Највероватније у питању 
је могла бити грађевина у функцији одбране, као 
нека врста самосталне куле, која је у горњем делу 
имала дрвену конструкцију. Овакав начин грађења  
представљао је једну од одлика раносредњовековне 
европске фортификационе архитектуре. Уколико 
би се ова хипотеза прихватила то би била истурена 
предстража земљано-палисадног утврђења за 
које се претпоставља да се у IX–X веку налазило 
у западном углу горњоградске заравни, на месту 
каснијег замка.1� 

Средњовековни хоризонт – Југоисточни 
бедем Горњег града са кулом III
Слојеви овог хоризонта констатовани су 

само на мањим површинама будући да су највећим 
делом уништени турским укопима, као и познијим 
земљаним радовима. У питању су слојеви укупне 
дебљине око једног метра који су се образовали 
изнад рушевина кружне камене конструкције па 
до коте 122.00, односно равни терена почетком XV 
века, када започиње грађење Југоисточног бедема 
Горњег града. Структура остатака слојева у који је 
укопан темељ овог бедема подударна је са сличним 
знатно боље очуваним средњовековним хоризонтом 
констатованим на делу уз оближњу горњоградску 
кулу IV. У питању су углавном слојеви са 
материјалом XII века и танким млађим прослојцима 
временски опредељеним у XIII–XIV веку, који се 
стратиграфски веома тешко издвајају.14

На истраживаном простору у комплексу 
Сахат капије, као што је познато, најстарије остатке 

Сл. 11. Комплекс Сахат 
капије, спољни изглед, лево 
зазидана млађа аустријска 
капија 
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зиданих фортификација представљају делови 
система двојних бедема Горњег града, грађених 
током прве деценије XV века. Унутрашње лице 
главног средњовековног бедема откривено је у 
дужини од око 18 м, укључујући и део куле III (сл. 
9). Очувано је у висини 3 до 4 м, приближно до коте 
126.00, односно горње површине садашњег бедема 
грађеног крајем XVII века. На очуваним деловима 
истражен је и темељ бедема, дубине 2,20 до 2,40 
м, укопан у старије слојеве. На истраживаном 
простору западне одаје капије дно му је откривено 
на коти 119.75. Грађен је уливањем у ископану 
темељну јаму зидне масе од ситнијег камена и 
обилне количине малтера. Линија прелаза у лице 
бедема јасно је изражена и одсликава некадашњу 
раван терена, битно различиту од данашње, која је 
била у паду од куле III (кота 123.00) даље ка западу 
према кули IV где је била на коти 120.00.

На истраживаном делу бедем је пробијен 
конструкцијом засведеног пролаза Сахат капије 
у ширини од око 7 м. Прокопана је темељна зона 
и надземни део у висини од око 1,50 м, док му је 
зидна маса изнад тога остала очувана. Нешто 
даље, у дужини од 8,70 м, стари средњовековни 

бедем пресечен је конструкцијом аустријске капије. 
Откривено унутрашње лице бедема веома је добро 
очувано што пружа могућност за поуздане анализе 
начина грађења будући да је добар део преосталих 
средњовековних фортификација Београдске тврђаве 
обнављан у познијим епохама, или је президан током 
конзерваторских интервенција. На откривеном 
делу унутрашњег лица, у зони која је истраживана 
западно од засведеног пролаза Сахат капије, уочена 
је једна јасно дефинисана средњовековна обнова 
зидне масе, која у свом најнижем нивоу допире до 
висине од око 1,50 м изнад првобитне равни тла. У 
питању је, без сумње, траг зазиђивања некадашње 
бреше у бедему, која је највероватније пробијена 
приликом дејстава опсадне артиљерије. То би, по 
свему судећи, могло бити оштећење настало у току 
турске опсаде града, јула месеца 1456. године. Овај 
налаз речито потврђује податке из историјских 
извора, који указују на тешка оштећења овог 
бедема током поменуте опсаде.15 Траг ове бреше 
представља за сада јединствено сведочанство ове 
врсте уочено на Београдској тврђави, што му даје 
посебно значење.

После уклањања насипа изнад сводне 

Сл. 12. Комплекс Сахат капије, пресек III-III
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конструкције источне бочне просторије млађе 
аустријске капије откривена је добро очувана зидна 
маса главног средњовековног бедема са спољним 
лицем очуваним у висини од преко 4 м. На том 
делу, будући да су очувана оба лица, измерена је 
дебљина бедема од 2,10 м, која је подударна и са 
другим истовремено грађеним бедемима Горњег 
града. Међутим, могло се запазити да је при тлу 
зидна маса бедема била нешто дебља, те да му је 
спољно лице било грађено под веома благим, могло 
би се рећи, слабо уочљивим нагибом.

Истраживањима темеља и дела зидне 
масе горњоградске куле III, потврђена је ранија 
претпоставка да је у питању накнадна доградња,16 
изведена на исти начин као и код куле V овог бедема, 
која је датована у другу или трећу деценију XV века.17 
Код обе ове куле темељ је нешто дубље укопан, док 
им је у равни пода остала очувана и видљива зидна 
маса пробијеног бедема. Након доградње испред 
кула изливена је компактна малтерна подница. 
Код куле III ова подница је на коти 123.00 рађена 

на подлози од ситног камена заливеног кречним 
малтером, чија дебљина прелази 20 цм.

Остаци спољног средњовековног бедема са 
косом каменом ескарпом запажени су већ раније 
у виду пресечених зидних маса у оквиру бочних 
зидова пролаза старије капије, а откривени су и 
приликом археолошких ископавања испод равни 
подова у обе бочне просторије млађе аустријске 
капије (сл. 11). Очувани трагови овог нижег зидног 
платна  уочени су и након уклањања насипа изнад 
бочних просторија млађе аустријске капије. Тако 
је над источном просторијом, под бочном страном 
Сахат куле, у пресеку зидне масе, откривен део 
зубца спољног бедема чији положај указује и на 
ниво скривеног пута између бедема. Могуће је 
доста поуздано претпоставити да се ова шетна стаза 
налазила између кота 121.00 и 121.50 што би за готово 
читав метар било ниже у односу на некадашњу 
раван терена у Горњем граду уз средњовековни 
Југоисточни бедем. И изнад свода западне бочне 
просторије аустријске капије откривен је остатак 

Сл. 13. Комплекс Сахат капије, подужни пресек IV-IV кроз млађу аустријску капију
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зупца спољног бедема са делом стрелнице, утопљен 
у зидну масу позније турске доградње.

Посматрана у целини открића остатака 
фортификација Горњег града из прве деценије 
XV века, допунила су или потврдила досадашња 
сазнања о овом бедему и, што је посебно значајно, 
омогућила су да се поуздано дефинише некадашњи 
ниво тла на овом делу горњоградске заравни, где 
је старији рељеф драстично измењен у познијим 
епохама.

Турски хоризонт – раздобље XVI и прве 
половине XVII века
У истраживаном простору западне одаје 

Сахат капије, на делу уз бедем, слојеви овога 
хоризонта поремећени су приликом изградње 
познијих фортификација. Преостала је само једна 
јама, укопана уз унутрашње лице и темељ бедема, 
са дном на коти 118.30, дубока преко 4 м. Била је 
засута отпадом са мноштвом уломака керамике, као 
и више фрагментованих посуда. Њихове основне 
одлике одсликавају две различите, али хронолошки 
блиске продукције. Знатан број уломака лонаца има 
карактеристике угарске керамике и то из времена 
њеног оптималног развоја, односно прелаза из 
XV у XVI век.18 Појава истих или сличних посуда 
уочена је и у раније истраживаним целинама 
из нешто познијег раздобља.19 С друге стране 
појављују се крчази и зделе, посебно уломци са 
украсима изведеним у техници графита, који су 
уобичајени у турској керамичкој продукцији. Према 
наведеним типолошким одликама откривених 
уломака керамичких посуда посматраних у целини 
засипање ове јаме може се доста поуздано временски 
определити у ранотурско раздобље, односно другу 
четвртину XVI века. Питање њене првобитне 
намене, имајући у виду неуобичајену дубину, знатно 
је теже разрешити. Судећи према неким одликама 

земље по рубовима укопа могло би се наслутити да 
је у време када започиње њено засипање служила 
као септичка јама.

У северном делу истраживаног простора слој 
овог хоризонта био је нешто боље очуван. Састојао 
се углавном од насипа са доста ситног камена и 
веома мало археолошких налаза. На овом простору 
откривен је угао једног зиданог здања, које је 
готово у целости уништено  каснијим нивелацијама 
терена и изградњом аустријских зидова са северне 
и западне стране. Према стратиграфији слојева 
могуће је само закључити да је у питању остатак 
грађевине која би припадала овом хоризонту, док се 
ближе време њеног настанка као и познијег рушења 
не може одредити.

Сл. 14. Комплекс Сахат капије, основа и пресеци са изгледи-
ма остатака зграде страже изнад млађе аустријске капије
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Раздобље друге половине XVII века до 1688. 
године 
Турски пораз под Бечом 1683. године означио 

је почетак новог раздобља у историји Београдске 
тврђаве, обележеног ратним разарањима и 
темељним реконструкцијама фортификација. 
Готово све етапе ових радова, који су са прекидима 
трајали до последњих деценија XVIII века, уочавају 
се на очуваном градитељском наслеђу у комплексу 
Сахат капије, о чему ће даље бити речи.

Обимни турски радови на обнови и ојачавању 
београдских фортификација, по свему судећи, 
започети су убрзо после 1683. године. Главна пажња 
била је посвећена горњоградским бедемима, који 
су били изложени очекиваном нападу са копнене 
стране. Том приликом новим бедемом попуњен 
је простор скривеног пута између унутрашњег 
и спољног средњовековног зидног платна, као 
што се то јасно може и сада видети на очуваном 
примеру Североисточног бедема Горњег града. 
Трагови ових радова, који су били изведени и дуж 
целог Југоисточног горњоградског бедема, уочени 
су и препознати још током ранијих истраживања. 
У оквиру структуре зидних маса комплекса Сахат 
капије откривени су после уклањања насипа изнад 
сводова бочних просторија млађе, аустријске капије. 

Ту су од посебног значаја остаци изнад западне 
просторије где је откривен и раније поменути траг 
зупца спољног средњовековног бедема. У структури 
дограђене зидне масе бедема откривени су остаци 
конструкције засведене танким опекама која, без 
сумње, представља део топовског отвора (сл.15–
16). Под отвора био је на коти 122.95, односно 
око 2,5 м изнад равни тла у Горњем граду. Висина 
свода у отвору је око 1,5 м. У основи је левкасте 
конструкције и сужава се према спољном лицу, 
које није очувано. Ту је вероватно постојао кружно 
моделован отвор за топовску цев, пречника око 0,50 
м.�0 Конструкција овог отвора према унутрашњој 
страни бедемске трасе није поуздано утврђена. На 
овом делу главни средњовековни бедем није очуван 
изнад равни пода поменутог топовског отвора, 
а његово садашње унутрашње лице резултат је 
познијих преправки. По свему судећи на том 
месту старији бедем био је пробијен ради уградње 
засведене конструкције топовског отвора уз који је 
постојала и дрвена платформа. Нашу претпоставку 
потврђује податак са једног плана из Ратног архива 
у Бечу, датованог у 1689. годину, где је поред основе 
дат и пресек Југоисточног бедема Горњег града, са 
приказом топовског отвора у бедему и одговарајуће 
платформе�1 (сл. 17).

Сл. 15. Комплекс Сахат капије, пресек V-V са остацима турског топовског отвора
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Последња деценија XVII века
Процес радикалне трансформације система 

одбране Београда у целини, а посебно југоисточног 
прилаза Тврђави, започео је одмах након аустријског 
запоседања града, крајем лета 1688. године. Ти ра-
дови могли би се посматрати у оквиру две основне 
етапе. Као најхитнија мера наметала се обнова 
оштећених фортификација ради привременог 
оспособљавања утврђења за одбрану, будући да су 
ратна дејства била у току. У исто време припремани 
су пројекти за темељну реконструкцију београдских 
утврђења, заснивани на принципима бастионих 
артиљеријских фортификација. У средишту тих 
радова и програма налазио се горњоградски 
Југоисточни бедем који је за одбрану био од изузетног 
значаја. Радове које су започели Аустријанци 
наставили су Турци после поновног запоседања 
града у јесен 1690. године. Без обзира на смене 
власти јасно је уочљив континуитет радова не само 
у динамици извођења већ и у остваривању започете 
концепције. У свему томе кључну улогу имао је 
Андреа Корнаро који је радио за Аустријанце, да 
би потом реализацију својих пројеката наставио 
прво као турски заробљеник, а потом и као уважени 
мимар-баша.24 У том раздобљу настаје старији 
део комплекса Сахат-капије чије је етапе грађења 
у неким детаљима тешко разграничити, посебно 
у односу на закључак шта је изграђено до јесени 
1690. године, а шта у познијој етапи када је подигнут 
нови Југоисточни бедем. Нека сазнања у том 
правцу, поред података са старих планова пружила 
су и недавно окончана истраживања. На основу 
ове расположиве грађе покушали смо да сагледамо 
етапе грађења комплекса Сахат капије, као главног 
улаза у Горњи град.

У првој етапи, одмах по запоседању града, 
поред радова на затварању велике бреше у 
сектору горњоградских кула I и II започета је и 

Сл. 16. Комплекс Сахат капије, пресек VI-VI кроз западну 
бочну просторију млађе капије са изгледом остатака 
турског топовског отвора 

Овај налаз указује на постојање ватрене линије 
са више сличних отвора у оквиру обновљеног 
Југоисточног бедема, међутим остаје отворено 
питање колико их је могло бити. Имајући у виду 
фрагментарно стање очуваности унутрашњег 
средњовековног бедема тај проблем не може 
се целовито решити. Резултати досадашњих 
истраживања не потврђују број отвора приказаних 
на раније поменутом плану. Постоји могућност да се 
остаци евентуално још једног сличног отвора открију 
на делу зидног платна између горњоградских кула 
II и III, уколико се буде уклањала земљана испуна 
бедемске трасе од Сахат капије према истоку.

Особен изглед и положај овог топовског отвора 
захтевају детаљније проучавање, што превазилази 
оквире овог рада. Аналоган топовски отвор очуван 
је у оквиру средишњег дела варошког зидног платна, 
између кула 14 и 15 у Смедереву.�� Налази се високо 
у бедему, грађен је танким опекама, а пречник отвора 
у равни са унутрашњим лицем је око 2 м. До сада 
се сматрало да потиче из друге половине XV века, 
што би се након поуздано датованог београдског 
примера морало преиспитати.�� 
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изградња привремене предње линије одбране. У 
њеном средишту налазио се равелин чији положај 
наговештава положај будуће главне тврђавске 
капије. Међутим, на плану са приказом ових радова, 
који потиче из 1689. године, нема обележене капије, 
што значи да њена изградња у то време још увек 
није била започета.

Раније се сматрало, на основу неких 
докумената са описом опсаде 1688. године, да је 
Сахат капија уграђена у једну од бреша које су том 
приликом пробијене у бедему.�5 Резултати новијих 
истраживања нису потврдили такво гледиште. 
Грађење је започето у оси новог равелина, близу 
куле III, на месту где је стари средњовековни бедем 
био добро очуван. Прилаз новој капији од стране 
Горњег града био је укопан у затечено тло чија 
се површина уз унутрашње лице старог бедема 
налазила приближно око коте 123.50. Пролаз је 
био у паду према спољној страни са прагом на 
коти 118.00, тако да је на месту продора кроз бедем 
капија била укопана готово до пуне висине темена 
свога свода. То значи да је приликом ових радова 
пробијена темељна зона средњовековног главног 
бедема и некадашњи надземни део у висини од око 
1,50 м, затим зидна маса дограђеног турског бедема 
у простору некадашње шетне стазе, као и спољни 
бедем са ескарпом, који се и сада види пресечен 
у лицу бочних зидова капије. Свод капије на делу 

пробијене зидне масе старијег бедема конструисан 
је од танких опека “ турског формата”, док су бочни 
зидови пролаза грађени у слогу камена. У њиховом 
оквиру налазе се лучно засведени улази у предвиђене 
бочне просторије. Значајан детаљ представљају 
хералдички рељефни симболи у завршцима оба 
поменута лука, који захтевају посебну обраду 
(сл. 18). Како су показали резултати досадашњих 
истраживања обе ове просторије остале су 
неизграђене. Просторија са источне стране укопана 
је у тло до темеља главног средњовековног бедема и 
бочног зида куле III, као и испод зидне масе ескарпе 
спољног бедема, чиме је омеђена њена унутрашњост, 
док јој читав строп просторије чини зидна маса 
дограђеног туског бедема у простору некадашњег 
скривеног пута. Услед појаве ових старијих зидних 
маса без обимнијих рушења није било могуће 
подићи нове зидове и обликовати њен унутрашњи 
простор. Ни просторија са супротне, западне стране 
капије приликом ових радова није озидана, будући 
да садашња чини део млађе аустријске капије са 
којом је истовремено грађена.

Радове на новој капији у средишњем делу 
горњоградског Југоисточног бедема прекинула је 
турска опсада и освајање града, октобра месеца 
1690. године. Отворено је питање како је незавршена 
капија брањена у току ових борби. Могло би се 
претпоставити да је била привремено зазидана 

Сл. 17. Пресек кроз 
Југоисточни бедем са 
приказом положаја за топ, 
детаљ са плана из 1689. 
године

Сл. 18. Сахат капија, 
завршак лука на улазима 
у бочне просторије са 
рељефним хералдичким 
мотивом
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или на неки сличан начин затворена, будући да јој 
портал са вратницама у тој првој етапи још увек 
није био изграђен.

Даљи радови, којима је за потребе Турака 
руководио Андреа Корнаро, настављени су већ 
у пролеће 1691. године. Током прве две године 
главна пажња била је посвећена изградњи спољних 
утврђења. Изградња новог Југоисточног бедема 
Горњег града укључујући и даље радове на раније 
започетој капији уследила је тек након неуспеле 
турске опсаде 1693. године.�6 Нови бедем грађен 
је према правилима бастионих артиљеријских 
фортификација. Испред старог зидног платна, које 
је било знатно оштећено током ранијих опсада, 
изграђена је нова куртина од притесаних камених 
блокова, са спољним лицем грађеним под нагибом, 
док је унутрашња страна  овог зидног платна 
вертикална. Сегменти унутрашњег лица спољне 
куртине, грубо грађени без обраде спојница, 
истражени су након уклањања земљаног насипа 
на делу изнад бочних просторија млађе аустријске 
капије. Одговарајућа унутрашња куртина новог 
бедема подигнута је само на делу од данашње 
Сахат капије према истоку. Међупростор је 
попуњен земљаним насипом којим су засуте старије 
фортификације, претходно порушене до равни 
платформе новог артиљеријског бедема.�7 Спољна 
куртина првобитно је била завршена полукружно 
профилисаним каменим венцем изнад кога у овој 
фази није грађен вертикални кордон. На горњој 
површини бедема био је образован само земљани 
грудобран.

У складу са конструкцијом новог бедема 
настављена је и изградња раније започете Сахат 
капије. У оквиру нове спољне куртине изграђен је 
портал капије, који је уз мање измене остао сачуван 
до наших дана. Анализом некадашњих завршних 
венаца на горњим деловима фасаде дефинисан је 

њен изворни изглед. У односу на венац бедема, 
портал капије је био виши за око 1,40 м, што би 
одговарало висини земљаног грудобрана, који се 
ослањао на његове бочне стране.

Према унутрашњости Горњег града, због нове 
ширине бедема, дограђен је засведени пролаз капије 
у дужини од око 12 м. Бочне стране рашчлањене су 
му са по три декоративно моделоване нише, док је 
сводна конструкција грађена  правилним каменим 
тесаницима (сл. 10). За разлику од веома правилног 
зидања спојнице у своду остале су необрађене у 
стању у коме су се затекле након скидања помоћне 
дрвене оплате. На бочним странама дограђеног 
пролаза капије била је предвиђена изградња 
просторија за стражу, али та замисао није остварена. 
Наиме у бочним нишама налазе се два наспрамно 
постављена лучно засведена пролаза, као и два 
мања четвртаста прозора са металним решеткама, 
што је све накнадно било зазидано. Након уклањања 
земљаних насипа уочено је, на том делу намењеном 
унутрашњем простору стражарских одаја, да постоји 
обрађено и супротно лице зида пролаза капије, али 
без трагова осталих зидова и сводова, што указује 
да планиране бочне просторије никада нису биле 
изграђене. За разлику од ових простора на осталим 
деловима бочни зидови пролаза капије, са стране 
која је била предвиђена за насипање, веома су грубо 
грађени и немају обрађено лице.

Ова запажања до којих се дошло у току 
недавних истраживања јасно указују да је у току 
изградње Сахат капије дошло до прекида радова, 
тако да првобитне замисли никада нису у целини 
остварене. Исто се уочава и на траси Југоисточног 
бедема, где је изостала изградња унутрашње 
куртине на његовом западном делу. У поређењу са 
Корнаровим пројектом то је још раније запажено и 
на другим деловима београдских фортификација. 
Поводи за прекид радова на утврђивању Београда 
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нису до сада поуздано разјашњени. На то је могло 
утицати склапање Карловачког мира 1699. године 
између Аустрије и Турске, којим је окончано 
седамнаестогодишње ратовање, али ни други 
разлози се не би могли искључити. Анализом старих 
планова могло се само закључити да од краја XVII 
века па до поновног аустријског освајања града 
1717. године на београдским фортификацијама није 
ништа рађено.

Раздобље аустријске владавине 1717–1739. 
године
Обимне грађевинске интервенције у комплексу 

Сахат капије изведене су током аустријске 
владавине, у оквиру друге барокне реконструкције 
Београдске тврђаве која се одвијала у више етапа. У 
овом комплексу, према нашим ранијим резултатима 
истраживања који су потврђени и током недавних 
радова, могу се издвојити две основне фазе. У току 
прве етапе радова, која је окончана до маја месеца 
1721. године, над завршним полукружно клесаним 
венцем спољне куртине Југоисточног бедема 
подигнут је нови вертикални кордон 1,10 до 1,40 м 
висине. Грађен је у мешаном слогу опека и камена, 
са завршним венцем од насатично постављених 
опека. Ова доградња јасно је уочљива како на 
истраженим површинама изнад бочних просторија 
млађе аустријске капије, тако и нешто даље на раније 
откривеним деловима испред средњовековне Јужне 
горњоградске капије.�8 Изградњом кордона висина 
бедема практично је изједначена са завршним 
венцем портала капије. На новоформираној горњој 
површини бедема источно од капије подигнут је 
низ топовских заклона са веома прецизно грађеним 
зидовима од опека и земљаним испуном. Од ових 
топарница до наших дана преостале су свега 
четири. Уједно то су и једини топовски заклони 
на простору Београдске тврђаве који потичу из 

времена аустријске реконструкције фортификација, 
што им даје посебан значај и указује на потребу да 
се очувају у свом изворном стању.

Почетком треће деценије XVIII века изведени 
су и велики нивелациони радови на средишњем делу 
горњоградског платоа, ради припремања терена за 
изградњу касарни и других војних објеката. Посебно 
обимни радови били су на просторима према 
комплексу Сахат капије уз Југоисточни бедем, где је 
затечени ниво тла спуштен местимично и за 2,5 до 3 
м. Трагови некадашње равни тла остали су очувани 
само у структури земљане испуне бедема, као и у 
просторима неизграђених бочних одаја капије, о 

Сл. 19 Комплекс Сахат капије, унутрашње лице и темељ 
главног средњовековног бедема
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чему је већ било речи.
У другој етапи радова која је уследила након 

усвајања пројекта Николе Доксата де Мореза за 
изградњу београдских фортификација, односно 
највероватније непосредно после 1725. године, 
западно од затечене Сахат капије изграђена 
је нова аустријска капија. Њен положај био је 
условљен осом правца пролаза главне тврђавске 
– Константинопољске капије у оквиру спољног 
бастионог фронта.  Нова капија са конструктивним 
одликама тврђавског барока имала је пролаз широк 
око 6 м и две мање бочне просторије за смештај 
страже. Зидови и сводне конструкције грађени 
су од опека у кречном малтеру ружичасте боје, а 
према очуваним траговима могло се закључити 
да су све унутрашње површине биле малтерисане 
и у бело кречене.�9 Сам пролаз капије засведен је 
полуобличастим сводом и у подужном смислу 
рашчлањен пиластрима и полукружним нишама на 
пет травеја. У сваком травеју налази се наспрамни 

пар ниша, завршених четврткалотама које су 
сусводницама повезане са сводом капије. На месту 
најјужнијег пара ниша налазе се пролази ка бочним 
просторијама капије (сл. 13).

Обе бочне просторије су засведене, и у 
оквиру северног зида имају плитке нише завршене 
луком који прати површину полуобличастог свода. 
Грађене су опекама, а у нижим зонама зидова 
уочена је и местимична употреба камена. Источна 
бочна просторија налази се на месту замишљене, 
али нереализоване бочне одаје старије капије, са 
којом је повезана засведеним ходником и раније 
изграђеним пролазом. Из исте просторије води и 
засведени силаз у ров пред капијом, за који се не 
може поуздано закључити да ли је у целости изведен 
у току ове фазе грађења, будући да није искључена 
ни могућност да је замишљен, а делом и изграђен 
у време подизања старије капије. Након уклањања 
насипа земље изнад свода ове просторије откривен 
је вентилациони канал озидан опекама, који се од 

Сл. 20 Комплекс Сахат капи-
је, турски топовски отвор у 
бедему, пре 1688.
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нише у северном зиду диже косо, под углом од 45º, 
према горњој равни бедема. Над сводом друге бочне 
просторије, са западне стране, откривени су остаци 
два нешто мања вертикална вентилациона канала.

Након уклањања рецентног бетонског застора 
и насипних слојева у просторима млађе аустријске 
капије откривени су делови првобитних подова. 
Пролаз капије је у паду од прилаза са горњоградске 
заравни (кота 118.80) према некадашњем прагу 
портала (117.70) за преко један метар. У ширини 
некадашњих довратника био је калдрмисан и имао 
је средишњу риголу наглашену крупнијим комадима 
камена. У калдрми су откривени дубоко усечени 
трагови точкова кола осовинског размака око 1,40 
м, што указује на интензивно коришћење ове капије 
у раздобљу аустријске владавине. Са бочних страна 
калдрмисаног коловоза налазили су се плочници 

(тротоари) рађени од насатице постављених 
опека, које залазе и у просторе ниша. У бочним 
просторијама подови су такође били поплочани 
опекама. У источној је испод плићег насипа остао 
сачуван у целости, док су у западној од оригиналног 
пода преостале само мање површине.

Испод равни калдрме у пролазу капије, према 
источном бочном зиду, откривени су остаци једног 
одводног канала, широког око 0,40 м, грађеног и 
засведеног опекама. Канал полази са горњоградског 
платоа и прати пад пролаза капије, а на делу према 
спољној куртини бедема има једну каскаду, ниже 
које се налазио, сада зазидан, изливни отвор у равни 
дна рова. Отвор истог облика, засведен сегментним 
луком налази се у лицу бедема и нешто даље 
према западу што указује на постојање још једног 
сличног канала укопаног ближе западном бочном 

Сл. 21. Млађа барокна капијa, унутрашњост после обнове, са музејском поставком
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зиду пролаза капије, чија траса није истраживана. 
Такође, може се претпоставити на основу познатог 
правца пружања да се испод ове капије налази 
укопан аустријски водоводни тунел који је полазио 
од мокролушких извора. Његова траса је уочена на 
више места – од Црвеног крста, преко Врачарског 
платоа до Теразија и Кнез Михаилове улице, па даље 
испод горњоградске заравни до чесме Мехмед-паше 
Соколовића.�0

Некадашњи портал млађе аустријске капије 
није сачуван будући да је у целости уклоњен 
приликом њеног зазиђивања после предаје града 
Турцима 1740. године. О његовом некадашњем 
изгледу сведочи неколико комада камене пластике, 
откривених као сполије, који указују да је у питању 
била богато обрађена барокна фасада клесана од 
пешчара, са деловима који су били црвено бојени. 
На кордону куртине изнад капије остао је сачуван 
део лица зида које је грађено са по два истурена и 
увучена наизменична реда опека, ради превезивања 
са каменом оплатом портала.  

Према унутрашњости Горњег града аустријска 
капија изгледа није била коначно уобличена. Простор 
између затечене Сахат капије, где је раније била 
замишљена нереализована западна одаја за стражу, 
и нове капије затворен је зидовима и попуњен 
земљаним насипом. На спољном лицу зида према 
капији остављен је превез за неизграђено зидно 
платно унутрашње куртине према западу. У односу 
на пројектовани правац пружања ове куртине 
пролаз капије је скраћен за око 4 м, што оставља 
простор за конструкцију још једног травеја. Ово 
наводи на помисао да је нова капија првобитно 
била замишљена са пролазом дугим око 20 м, 
рашчлањеним на шест травеја, од којих је један 
остао нереализован. Разлози због којих је дошло до 
ових одступања од првобитних замисли сада би се 
тешко могли утврдити.

До значајног открића дошло се током 
истраживања простора изнад свода капије, чија 
је горња површина била поплочана опекама. Ту 
су откривени остаци зграде правоугаоне основе, 
унутрашњих димензија 9,80 x 6,20 м, са зидовима 
ширине 0,90 м, у целости грађеним опекама. Са два 
паралелна попречна зида била је подељена на три 
просторије (сл.14). Подужни зидови ове зграде леже 
непосредно на бочном зидовима засведеног пролаза, 
док јој је фасада била у равни са порталом капије 
са којим је, без сумње, чинила исту стилску целину. 
У структури откривених остатака зидова уочени су 
трагови дрвене затеге која се састојала од једне веће 
греде, промера 0,30 x 0,30 м, положене у средину 
зидне масе. У углу једне од просторија откривени 
су и остаци димњачког канала. Под у унутрашњости 
зграде лежао је на дрвеним гредама ослоњеним на 
зидиће од опека, од којих су преостали делови над 
конструкцијом свода. 

Откривени остаци припадају згради за 
смештај тврђавске страже. Такве зграде до 
сада су констатоване изнад Водене капије у 
Доњем граду�1 и горњоградске Краљ капије,�� 
а слична зграда постојала је и изнад порушене 
главне – Константинопољске капије у средишту 
Југоисточног тврђавског фронта.�� Све ове капије 
грађене су у приближно исто време, највероватније 
током треће деценије XVIII века, у оквиру исте 
пројектне замисли, и биле су стилски уобличене у 
духу барока.

Због изградње поменуте зграде страже 
изнад нове аустријске капије преграђен је простор 
на горњој површини бедема и онемогућена 
комуникација са његовим западним знатно ужим 
делом, где је изостала израдња унутрашње куртине, 
односно где је остало у функцији зидно платно 
главног средњовековног бедема. То је био повод да 
се изгради сводна конструкција којом је премошћен 
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угао између старог бедема и нове капије и тако 
успостављена прекинута комуникација.

Средина XVIII века – раздобље између 1740. 
и 1760. године  
Последње раздобље уобличавања комплекса 

Сахат капије обележено је рушењима и преправкама 
дела затеченог корпуса, и градњом која излази из 
оквира фортификационе архитектуре. После турског 
запоседања тврђаве 1740. године, током радова 
на поновној изградњи њених спољних бастионих 
фронтова нова аустријска капија је зазидана уз 
претходно уклањање каменог барокног портала. У 
зиду грађеном опекама, који је у равни са лицем старе 
куртине, озидан је један већи прозор обликом сличан 
прозорима на бочним просторијама. Унутрашњи лук 
према Горњем граду све до краја XVIII века изгледа 
није био у целости затворен. Касније је зазидан 
зидом од опека у коме су се налазила два прозора. За 
улаз у затворени пролаз некадашње капије пробијена 
су врата у једној од ниша у оквиру западног бочног 
зида. У току археолошких ископавања уочене су и 
извесне интервенције на засведеном каналу о коме 
је напред било речи. Том приликом део свода је 
порушен, а потом замењен каменим блоковима од 
којих већина потиче од порушеног портала капије. 
Убрзо после зазиђивања извршено је и нивелисање 
терена у пролазу капије, који је био у нагибу. У 
насипу ове нивелације поред осталих налаза који 
се могу датовати у средину XVIII века откривен је 
и примерак новца султана Османа III, кован 1754. 
г. Овим радовима некадашњи пролаз аустријске 
капије претворен је у бедемски казамат, а функцију 
главног улаза у Горњи град поново је преузела 
старија Сахат капија.

Истовремено са зазиђивањем капије, по свему 
судећи, порушена је и зграда страже која се налазила 
изнад њеног свода. На том простору подигнути 

су зидани топовски заклони испуњени земљом, 
чији је првобитни број тешко било утврдити услед 
каснијих рушења и преправки. Могло се уочити 
да је пре грађења једне од ових топарница ранији 
вентилациони канал у источној бочној просторији 
замењен вертикалним димњаком, који је био 
уклопљен у обзиду поменутог заклона.

У овом раздобљу, вероватно почетком друге 
половине, али сигурно пре 1788. године, над 
старом капијом којој је враћена њена некадашња 
функција подигнута је висока Сахат кула масивне 
конструкције, надвишена провом са стилским 
одликама турског барока. Њен положај над 
главним улазом у Горњи град био је у супротности 
са карактером тврђавске архитектуре или, боље 
речено, представљао је њену негацију. Била је то 
идеална мета за опсадну артиљерију, а самим тим 
и слаба тачка одбране. Занимљиво је питање, које 
би требало посебно разматрати, шта је за Турке 
значило ово високо здање примерено средиштима 
чаршија оријенталних шехера. Можда је то била 
тежња ка истицању престижа једног царства чија се 
слава гасила.

У првим деценијама XIX века кула је била 
у рушевном стању па је око 1840. године била 
темељно обновљена.�4 Током последњих година 
турске владавине уз Сахат капију призидано је 
једно приземно здање у коме се налазила кантина 
официра турског гарнизона.�5 

Вероватно у истом раздобљу била је 
подигнута и мања зграда над капијом, пред 
улазом у Сахат кулу. Резултати недавно завршених 
систематских истраживања Сахат капије отварају 
могућност да се приступи санацији, уређењу и 
презентацији овог значајног комплекса. Откривени 
делови фортификација из различитих епоха, 
који се у конструктивном и функционалном 
смислу међусобно негирају, указују на сложену 
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проблематику њихове презентације. Веома добро 
очувани корпус бастионих фортификација, коначно 
уобличен после 1740. године изградњом Сахат куле, 
не би се смео нарушити или негирати агресивном 
презентацијом старијих остатака. С друге стране 
део средњовековног бедема са трагом обновљене 
бреше завређује да буде презентован у целини. У 
том смислу занимљиве могућности пружа опкопани 
простор неизграђене западне одаје старије капије. 
Пред будућим пројектантом стоји деликатан, али и 
инспиративан задатак.
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Sahat – kapija (Clock-Gate) represents the main entrance into the Upper town – central fortified area of the Bel-
grade fortification. It is very compound complex, created in the course of several centuries, which mainly remained 
well preserved. It is consisted of two consecutively built gates, i.e. of two covered gateways through rampart, with 
suitable lateral rooms, then the famous Sahat – kula (Clock – Tower), as well as the remains of partly destroyed 
medieval double Upper town’s rampart. On this complex, conservational works were performed more than once, 
and it was systematically researched in 1987 and 2004. Due to complexity of the issues, the results achieved during 
these researches are exposed in chronological order. Older cultural horizons, which antecede fortification build-
ing in this area, the thickness of which is from 3,5 to 4,5 m, buried construction parts included, have an unequal 
preservation degree. They comprise stratigraphic range from sterile soil ley to the terrain level from the beginning 
of the 15th century, i.e. from the period when the Mediaeval rampart was built.
 The prehistoric layers from the period of final neolith and eneolith were discovered as the oldest ones. 
Above them, the ancient horizon from the 3-4th century, which corresponds to the period of existence of Roman 
castrum in this area, was formed. This horizon is closed with stucco floor board, above which was observed the 
layer with the 6th century material. Early Medieval horizont is denoted by the tomb findings without supplements, 
which partain to the necropolis where burials stopped before the end of the 9th century. The necropolis area was 
negated in the 10th century by a dry-stone construction, which had a square pedestal and circular top part. Due 
to fragmentary preservation, its shape could only be assumed, while its function remains only in the domain of 
hypothesis. In stratigraphic sense, this construction is closed with 11-12th century layers. 
 On explored area of Sahat-kapija (Clock-Gate), the parts of dual rampart system of the Upper Town, built 
during the first decade of the 15th century, represent the oldest remains of the built fortifications. In the structure of 
the later south-east rampart, the remains of the main older medieval inner rampart were discovered, as well as the 
remains of the outward lower rampart with inclined stone escarp. In its structure, even reinforcement, built after 
1683 in the area between the inner and outward rampart, was preserved.
 Turkish defeat by Vienna denoted the beginning of the new period in the history of Belgrade Fortification, 
marked with war destructions and profound reconstructions of fortifications. Almost all the phases of these works, 
which lasted, with interruptions, up to last decades of the 18th century, are visible in preserved architectural inheri-
tance in the Sahat-kapija (Clock-Gate) complex.
 During the last decade of the 17th century, a new south-east rampart of the Upper Town was built accord-
ing to the standards of bastion artillery fortifications, which consisted of outward curtain with the front built on a 
slope and vertical revetment towards the inside of the fortification. The space is filled with earth embankment in 
the structure of which remained older fortifications, pulled down up to the platform surface of the new rampart. 

SAHAT-KAPIJA (CLOCK GATE) COMPLEX

Su mmary : MA R K O  P O P O V I C
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Within the reconstructed rampart, the new main entrance into the Upper town was built – the present Sahat-kapija 
(Clock-Gate). The gate was built in the form of arched gateway with ornamentally arranged portal.  During its 
construction, the wall mass of medieval inner and outward rampart was pushed out, later Turkish construction in-
cluded. Even four lateral sentry rooms were envisioned, beside the getaway of the gate, two on each side, but they 
remained unbuilt.
 In the next phase, during the Austrian rule 1717-1739, within great works on reconstruction of Bel-
grade fortification a new south-east bastion front was built. In the axis of this new outward fortress front, 
a new gate in south-east rampart was built as well, beside older Sahat-kapija (Clock-Gate), which on that oc-
casion, was probably walled up. The new gate was built in the spirit of baroque architecture in the form 
of arched getaway through the rampart, with two lateral rooms. In its structure, above the arch, the spacious 
building for accommodation of fortress sentry, the remains of which were discovered during the archeo-
logical explorations, was built on the upper platform of the rampart. This building’s baroque facade with gate 
portal made a unique complex, of which nowadays testify only few discovered fragments of stone plastic.
 After surrender of Belgrade to Turks in 1740, and destruction of Austrian fortifications, the 
new gate was walled up and transformed into the rampart casemate, while previous function was re-
turned to the older Sahat-kapija (Clock-Gate). In mid 18th century the high Sahat-kula (Clock-Tow-
er) was built above this gate, and by its construction the whole complex was degraded in fortification sense.
 On the basis of the results of exploration works, designs for rehabilitation and revitalisation of this significant 
complex were made. Some of these designs are already realised, while the final conservational works are about to start. 
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д тридесетих година деветнаестог века, паралелно 
са повећањем железничке мреже, расте и 
број железничких станица. За нас је нарочито 
интересантна њихова архитектура, с обзиром да ови 
објекти представљају сасвим нов грађевински тип, 
без иједног претходника у прошлости. Као “штале 
за гвоздене коње”, железничке станице постале су 
значајне грађевине урбанистичких језгара, као нове 
градске капије. 

Зграда београдске железничке станице, 
смештена на Савском тргу бр. 1, и након више 
од сто двадесет година стоји као једна од 
репрезентативнијих грађевина Београда. Упркос 
значају који је железница уопште имала за Србију 
пред крај деветнаестог века, а главна и највећа 
железничка станица за архитектонски миље 
престонице, овај објекат некако је остао на маргини 
интересовања домаћих истраживача. Више него 
скромна историографија оставила је многа отворена 
питања у вези са овим монументалним здањем.1

Железница представља један од 
најреволуционарнијих изума који је своју широку 
примену нашао тек у деветнаестом веку. Услед 
пожара који је изазвала индустријска револуција у 
Енглеској, а који је стихијски захватао све делове 
Европе и њене колонијалне огранке широм света, 
железница је као неминовност новог, модерног 
друштва веома брзо постала преимућство соци-

НАСЛЕ Е�7
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јалног, политичког, привредног и културног 
просперитета једне нације. У том светлу, током друге 
половине деветнаестог века, у Србији су улагани 
напори да се уведе и развије железница, како би се 
што пре и што више убрзао процес европеизације 
који је обележио овај период националне историје.�

До средине деветнаестог века знатан део 
Европе био је повезан железничком мрежом. С 
обзиром на историјске околности у првој половини 
века, идеја о изградњи железнице у Србији се јавља 
релативно рано. Први кораци у том смеру чињени 
су за време кнеза Александра Карађорђевића, мада 
постоје мишљења да је то питање покренуто још 
у доба кнеза Милоша.� Од седамдесетих година 
деветнаестог века понуде за изградњу железнице 

постале су учесталије, с обзиром да је најкраћа веза 
Запада са Истоком ишла преко Србије. Али, ратови 
са Турском за ослобођење Србије онемогућили 
су реализацију железнице, иако је Народна 
скупштина 12. марта 1875. године донела Закон о 
изградњи железница. Тим законом требало је да се 
изгради пруга од Београда до Алексинца, и даље 
до тадашње границе, а влада је чак обавестила и 
министра финансија и грађевина да се проучи траса 
и да се из државне касе узме 700 000 пореских 
гроша.4 Стекавши слободу и независност за коју 
се толико дуго борила, Србија је након Берлинског 
конгреса (1878. године) брзим темпом морала да 
ревитализује све друштвене и привредне функције, 
што је у стању изнурености земље и финансијске 

Сл. 1.  Железничка станица у Београду- репродукција разгледнице из око 1900.
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истрошености представљало изузетан напор. 
Отуда је и било природно што је питање изградње 
железнице постало непопуларно. Међутим, по 
одредбама Берлинског конгреса, под којима се 
Аустро-Угарска примила да заступа интересе 
Србије, Србија се обавезала да у најкраћем могућем 
року, од три године, изгради пругу која ће Беч, преко 
Београда, повезивати са Солуном и Цариградом. 
Услед недостатка средстава српска влада била је 
приморана да изградњу железнице да у концесију 
страним друштвима. Тако 1881. године, влада 
закључује уговор о зајму за изградњу железнице са 
Еженом Бонтуом, представником финансијске групе 
друштва Генералне уније, а истовремено спроводи 
кроз Народну скупштину Закон о постројењу 

прве српске железнице. У априлу 1881. године, 
кнез Милан Обреновић је, иза ондашње фабрике 
монопола дувана, уз највише свечаности положио 
камен темељац прве српске државне железнице. 
Убрзо, после годину дана, Генерална унија је пала 
под стечај и Бонту је ухапшен. Захваљујући реакцији 
министра финансија, Чеди Мијатовићу, концесија 
је пренета на друго друштво, Кontoâr d’Eskont у 
Паризу.5 Тако је коначно 1884. године изграђена 
пруга Београд–Ниш, а у саобраћај је пуштен и 
железнички мост преко Саве, чиме је успостављена 
железничка веза са Европом. 

Било како било, 23. августа 1884. године 
Београд је био на ногама. “И младо и старо, и 
богато и сиромашно, и лепо и ружно све се то 

Сл. 2. Железничка станица у Београду- репродукција разгледнице из око 1900.



СПОМЕНИЧКO НАСЛЕЂЕ

ИВАН КЛЕУТ

40

слегло у бари “Венецији” да види полазак прве 
српске железнице.”6 Простор око станице и сама 
станица били су украшени и окићени заставама. 
“Народ се веселио с војском иако се није радило о 
слављу какве оружане победе, са градске тврђаве 
и бедема топови су оглашавали радост, а војници 
су корачали уз музичке акорде одавно заборављених 
маршева.”7 Након освештања и благослова 
митрополита Теодосија, са станице су у девет часова 
изјутра кренуле прве композиције према Нишу.

Од закључивања конвенције о изградњи 
железнице до свечаног отварања требало је решити 
нека спорна питања која су се тицала београдске 
железничке станице. Као први проблем стајао је ни 
мало једноставан избор локације за станицу, који 
је изискивао време да би се решио. У априлу 1880. 

године постојала су само два закључка: да се има 
саградити мост преко Саве, узводно од Београда, 
и да ће избор места за будућу железничку станицу 
зависити од избора места за мост. Оба питања имала 
су решити стручњаци двеју уговорених страна, што 
ће рећи Србије и Француске. Још пре потписивања 
Конвенције постојало је неколико пројеката 
за станицу и у свима се предлагала локација 
станице на терену такозване баре “Венеција”. 
Међутим, француско друштво за изградњу овоме 
се противило сматрајући да станицу треба градити 
на “општинском Сењаку”, у близини Топчидерског 
пута.8 Како би се одредила локација на којој ће се 
изградити станични комплекс, коначно је 29. априла 
1881. године министар грађевина саставио комисију 
од тридесет једног члана. Из једног писма ондашњег 
министра просвете и црквених послова, Стојана 
Новаковића, сазнали смо имена двојице чланова 
комисије – Михаило Петковић и Милан Кујунџић. 
Поред њих, члан комисије је био, како то сам наводи у 
свом приручнику “Железнице са гледишта војеног”, 
мајор М. Магдаленић. На заседањима комисије 
изнета су два предлога: сада потопљени терен на 
обали Саве, такозвана “Циганска бара” и простор 
“лево од друма који води из Београда у Топчидер, 
у дужини приближно од писар-Лазине воденице до 
парног млина.”9 Инсистирајући на удаљености баре 
од вароши, Магдаленић је убеђивао комисију да 
место у “бари” не задовољава потребе и интересе 
трговачког саобраћаја, истичући да је то “питање 
од огромне важности за Београд – као варош 
трговачку, са погледом на њено будуће развиће и 
– као престолницу, са погледом на потребе, – које 
друштва од жељезнице као моћног транспортног 
средства, с правом – има не само да очекује, него 
и да се осигура.” Оцењујући обалу Дунава, а не 
Саве, као тежиште будућег трговачког саобраћаја, 
Магдаленић констатује: “Можда је (ово) један од 

Сл. 3.  Железничка станица у Београду-централни ризалит
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узрока, који је определио нашег суседа, да земунску 
жељезничку станицу постави на обалу Дунава?” 
Коначно, сам Магдаленић износи трећи предлог за 
локацију станице – “простор куда друм из Београда 
за Крагујевац, сече долину и речицу Мокри-луг” – који 
комисија није прихватила. На другом и последњем 
састанку комисије за консултативно решење питања 
о месту изградње београдске железничке станице, 
који је одржан 4. маја 1881. године, изгласан је први 
предлог – у “бари”.10

Радови на припреми терена за изградњу 
железничке станице отпочели су 6. јуна 1882. 
године.11 Мочварно тло баре Венеција насипано 
је земљом и камењем које је у ту сврху вађено на 
простору иза Вајфертове пиваре, из “Прокопа”. 
Ваљало би споменути да је простор предвиђен за 
градњу станице и читавог железничког чвора у то 
време још увек био ван градског рејона и без везе 
са градом. Тек пред крај грађења станице спојен 
је простор испред станице (потоњи станични трг) 
са Топчидерским друмом (данашњом Улцом кнеза 
Милоша) и дуго времена то је била једина веза града 
са железничком станицом. 

Грађење београдске железничке станице није 
било обухваћено општим уговором о изградњи 
читаве пруге, већ је било предмет посебног уговора 
између Друштва за изградњу и експлоатацију 
српских државних железница и предузимача, који је 
закључен 29. маја (10. јуна) 1883. године у Београду, 
а потписали су га О. Фрадет, главни инжењер 
Друштва и предузимачи Нејшлос и Фреунд. Копија 
овог уговора, у коме налазимо неколико занимљивих 
података, налази се у архиву Музеја железнице 
у Београду. Тако, на пример, из датог Уговора 
сазнајемо да се предузимачи обавезују извршити 
радове “по проучавању пројекта зграда сачињеног 
од стране архитекте Flatticha.” Постојало је 
неколико пројеката станице (што подразумева и 

објекте мимо путничке зграде) и не зна се по којој 
варијанти је станица коначно саграђена и да ли 
уопште по Флатиховим плановима. Тако проблем 
идентитета аутора београдске станице већ дуже 
време стоји као недефинисан и несигуран. Поред 
фон Флатиха, у домаћој историографији наводи се 
име још једног бечког архитекте – фон Шлихта,1� 
док су готово сви историографски извори сагласни 
да је домаћи градитељ и инжењер Драгутин 
Милутиновић, који је радио у Железничком оделењу 
Министарства грађевина, извео детаљну разраду 
пројекта.1� Милутиновић је већ имао искуства на 
подизању неколико железничких станица на прузи 
Београд–Ниш, али влада није имала поверења да он 
самостално пројектује велику београдску станицу.14 
Истражујући проблем ауторства пронашли смо 

Сл. 4. Железничка станица у Београду - детаљ
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податке који уистину указују на везу између фон 
Флатиха и пројеката за београдску железничку 
станицу. Наиме, Вилхелм фон Флатих (2.10.1826, 
Штутгарт – 24.2.1900, Беч) радио је на територији 
Немачке, Француске и Швајцарске, а потом 1855. 
године долази у Аустрију, где је постао главни 
архитекта железничких станица. Изградио је станице 
у Грацу, Инзбруку, Трсту и Јужну станицу у Бечу.15 
Упоређивањем наведених Флатихових објеката са 
зградом београдске станице, уочавањем сличних 
основа, распореда маса, спољашње артикулације 
декоративних елемената, склони смо закључку да 
је београдска железничка станица грађена по иде-

јним замислима Вилхелма фон Флатиха.
Почетак радова на изградњи железничке 

станице у Београду обележен је 3. априла 1883. 
године, када је кнез Милан Обреновић, у присуству 
многобројног света, положио камен темељац. 
Требало је за седамнаест месеци подићи зграду 
огромних димензија, што није било лако ни у 
далеко развијенијим и технички опремљенијим 
земљама. Из тог разлога, упоредо са изградњом 
зграде која је требало да буде трајно решење, 
грађена је и једна привремена станица.16 Камен 
неопходан за изградњу станице (темеља, перона, 
прилаза станици, итд.) довожен је из Топчидера 

Сл. 5. Железничка станица у Београду
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привременом пругом изграђеном специјално у те 
сврхе.17 Уговором између предузимача и Друштва 
за изградњу и експлоатацију српских државних 
железница прецизирани су рокови завршетка 
појединих фаза у изградњи станице: радови на 
темељима до нивоа плоче – до краја новембра 1883. 
године; надземни радови путничке зграде до краја 
јуна 1884. године; а сви остали надземни радови до 
краја маја 1884. године. О току и начину изградње 
нема много података, но свакако да је изградња 
започела на уобичајен начин: припремањем терена, 
премеравањем, грубим земљаним радовима, 
обележавањем кота према сачињеним плановима 
након чега се приступило изградњи темеља. 
Међутим, радови су текли споро и зграда станице је 
тек у августу 1884. године била озидана до прописане 
висине, након чега се приступало радовима на 
крову који су били довршени наредног месеца.18 
Грађевина је у потпуности била завршена тек кроз 
годину дана.19 Управо ово кашњење резултирало 
је одлуком да се саобраћај на прузи отвори према 
раније одређеним плановима, и да мања зграда 
прузме улогу привремене станице.�0 

Комплетни радови на главној путничкој 
згради били су завршени крајем 1885. године. У 
главном крилу станичне зграде били су смештени: 
канцеларије шефа станице и осталих службеника, 
благајна за путнике и пртљаг, телеграф, телефонска 
централа, гардероба за чување пртљага, канцеларија 
комесара полиције.�1 У левом крилу налазила се 
свечана краљевска чекаоница са посебним улазом 
са улице и излазом на перон, док су у десном 
крилу биле смештене чекаонице за путнике и сале 
станичне ресторације.�� На спрату су били станови 
станичних службених лица.�� Са перона се ступало у 
вестибил чеоног крила, према Карађорђевој улици, 
у ком су били смештени мењачница, продавница 
дувана и слично. Читав станични простор је у првим 

годинама рада био оскудно осветљен, пошто су 
главни извор светлости ноћу представљали фењери 
са уљем и фитиљем и лампе са петролеумом.

Временом, у ритму тадашњег развоја Србије 
развијала се и Београдска железничка станица.�4 
Пред Први светски рат покренуто је питање 
преуређења станице, а сам министар грађевина 
ангажовао је инжењера Алберта Пижона за студију 
проширења.�5 Но, услед немилих догађаја, план 
није реализован. У време светских ратова станица 
је била рушена, а најжешћа разарања је доживела 
током савезничког бомбардовања 1944. године, када 
је погођен централни део главне путничке зграде. 
Већ у зиму 1944–45. почело се са сређивањем 
станице, и постепено су оспособљавани делови 
станице за нормално и правилно функционисање, 
а почело се и са ширењем одређених просторија. 
Тако је, истицањем упоље, проширен и приземни 
ниво између централног и десног павиљона. Током 
педесетих година, приликом адаптирања станице, 
уклоњене су бочне куле са фасаде у Карађорђевој 
улици.�6 

О архитектури железничке станице Београд
Нема сумње да је зграда железничке станице 

била и остала један од најрепрезентативнијих 
објеката јавне намене у Београду с краја 
деветнаестог века. У време када је саграђена (радови 
су у потпуности били завршени 1885. године) 
Београд, као престоница младе краљевине, могао 
се подичити са тек неколико значајних грађевина 
које су грађене у складу са оновременим европским 
трендовима, попут Капетан Мишиног здања, 
Народног позоришта, Старог двора. У складу са 
градитељском праксом тог времена железничка 
станица заснована је на класичном архитектонском 
језику. Као монументално здање веома развијене 
основе грађена је по узору на станичне зграде 
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великих европских градова. 
Промене у архитектури током деветнаестог 

века условљене су социјалним, интелектуалним и 
технолошким променама, које су пред архитекте 
ставиле изазов у виду нових грађевинских 
типова. За потребе већег броја потрошача било 
је неопходно створити веће структуре, нарочито 
када је реч о грађевинама утилитарне намене. 
Архитекти су трагали за прикладним јединицама 
које би употребили за објекте који ће одговарати 
потребама новог друштва. Сходно томе, архитектура 
деветнаестог века налазила је своју инспирацију 
у делима античког Рима намењеним јавности, пре 
свега јавним купатилима и царским термама.�7 

Железничке станице, као ново типолошко 
обличје, представљале су синтезу античке 
инспирације и нове технологије деветнаестог века, 
која се огледала у станичној згради и надстрешници 
за возове. Међутим, у складу са давањем предности 
одређеном историјском стилу мењала се и фасада 
грађевине. Конкретно, железничке станице најче-
шће су одисале класичним језиком неоренеса-
нсног или необарокног идиома, мада су постојала 
станична здања инспирисана неомедијевалним или 
каквим оријенталним дијалектом.�8 Али, пре свега, 
саме зграде станица међусобно су се разликовале 
према положају, према врсти објеката за превожење 
(путника, робе), као и у зависности од особина 
техничке карактеристике станице.�9 

Београдска железничка станица конципирана 
је као завршна станица (даље од ње возови нису 
ишли) чеоног типа, који је својствен углавном 
старим и већим градовима. Такав тип станица 
најчешће је у виду ћириличног слова “Г”, при чему 
путничка зграда обухвата колосеке са две стране. Из 
разуђене основе грађевине проистекла је сложена 
композиција маса која се огледа у петоделној 
подели композиције са наглашеним централним 

и бочним сегментима�0 на главном крилу према 
Савском тргу, док је крило у Карађорђевој улици 
првобитно имало нешто слободнију композицију. 
Спољашња обрада изведена је по академским 
приципима, што ће рећи постепеном градацијом 
обраде камене оплате по зонама – од тамних, 
рустичних плоча сокла, преко приземних квадера 
до спратних спојница. Сва истакнута зидна платна 
затворена су на странама наизменично увученим 
и извученим каменим квадрима, чија обрада је 
опет зависила од зоне у којој се налазе. Приземни 
отвори, фланкирани једноставним пиластрима, 
лучно су завршени и обично имају кључни камен 
или декоративну, профилисану конзолицу у темену, 
док су отвори на спрату надвишени троугаоним 
тимпанонима или профилисаним гредицама 
ренесансне обраде. Спратни прозори имају облик 
бифоре или, чешће, великих правоугаоних отвора 
са озиданим стубом на средини, који дели отвор на 
два једнака прозора. Хоризонтална деоба фасада 
изведена је венцима, с нарочито наглашеним 
поткровним венцем са назубљењем с доње стране, 
док је вертикалност истакнута редовима пиластера, 
правилном фенестрацијом, која је местимично 
крунисана тимпанонима, и окулусима на крову 
(oeil-de-boeuf) у оси сваког другог отвора,�1 као и 
вештим распоредом маса оних деоница које имају 
значајну функцију. 

Главна фасада станичне зграде одише 
одмереношћу, симетријом, и хармоничним склопом 
свих њених компоненти. Маса композиције 
разбијена је на пет делова – три наглашена павиљона 
и два нижа, увучена фронта – чиме је искључен 
утисак монотоније који прати и елевацијски ритам 
у виду виших и нижих делова. Управо ти нижи и 
увучени делови представљају језгро грађевине над 
којом доминанирају поменути павиљони. Оваква 
композиција својствена је архитектури академизма 
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друге половине деветнаестог века, где на основи 
развијеног система почива издужена маса квадра 
са ризалитима који су вертикално наглашени 
“крунама” без конструктивног оправдања. Бочни 
павиљони, као крајње масе, представљају оквир 
композиције и усредсређују пажњу посматрача на 
средишњу партију фасаде – централни ризалит 
са монументалним порталом, који је фланкиран 
удвојеним пиластрима, на којима почива архитрав 
и фриз под троугаоним тимпаноном. Овај мотив 
чест је на прочељима железничких станица и 
евоцира на римске тријумфалне капије. Као 
грађевина утилитарне намене станица је имала 
да прими мноштво људи у транзиту, те је сходно 
томе отворени пролаз у приземном нивоу нашао 
адекватан узор и инспирацију у архитектонском 
облику римских тријумфалних капија. У исто време, 
јасна симболика станице, као нове градске капије 
кроз коју се возом одлазило из једног у друго место, 
оправдава примену датог мотива. 

Бочно крило у Карађорђевој улици са 
три пролаза, изнад којих на снажном подеоном 
венцу почивају три полукружне лунете, заправо 
представља излазни хол. Фасада је првобитно била 
нешто слободније композиције него што је данас 
пошто је била рашчлањена угаоним кулама, готово 
квадратне основе, које су срушене током велике 
обнове железничке станице након шездесетих 
година двадесетог века. Иако су просторно биле 
израженије у односу на средишњи део фасаде, 
куле су као пилони мирније обраде затварале 
композицију и уоквиривале њен средишњи део. 
Овакав пример компоновања, нарочито својствен 
малим палатама француског племства у осамнаестом 
веку, свој најјачи утисак постиже наглашавањем 
средње увучене масе.�� Вертикалним нагласцима 
на средишњој партији, благим степеновањем маса 
које фланкирају портале и акцентом у виду едикуле 

са сатом по оси симетрије, усклађени су централни 
и бочни, иако виши, делови фасаде. Усклађивање 
средишњег, повученог, и угаоних елемената 
архитект Вилхелм фон Флатих већ је решавао на 
фасади тршћанске железничке станице (данас Музеј 
италијанске железнице у Трсту), где су висине датих 
секција готово усаглашене и отуда остављају утисак 
компактности и мирноће, насупрот динамичне 
разуђености на згради београдске станице. 
Анализирајући целину и њене компоненте у оквиру 
бочног крила, можемо закључити да је еклектички 
метод, својствен архитектури друге половине 
деветнаестог века, овде био јаче изражен – слободно, 
али вешто, укомпоновани елементи различитог 
стилског порекла, класичног и средњовековног.

С обзиром да је реч о угаоној грађевини са 
различитом фасадном артикулацијом, нарочито је 
занимљива целокупна композиција свих облика и 
њихова повезаност у јединствену целину. Домина-
нтан положај павиљона на подужном крилу поти-
снуо је основно језгро грађевине које је добило везну 
улогу, коју као да задржава и при споју ортогонално 
постављених крила грађевине. Из бочне пројекције 
корпуса истиче се маса са угаоним кулама која 
чини противтежу угаоном двоспратном павиљону 
подужног крила. Таквом диспозицијом облика 
у простору бочна фасада добила је равноправан 
третман са главном. Међутим, рушењем тих кула 
крило у Карађорђевој улици постало је инфериорно 
у односу на непромењену композицију на Савском 
тргу.

Фасаде које гледају на пероне обликоване 
су елементима скромнијег класичног вокабулара 
и умерено компонованим фразама устаљеног 
академског језика. Док фасада чеоног крила у 
скромнијем маниру понавља доминантне елементе 
са спољашње стране, ритмичну фенестрацију 
лонгитудиналног крила прекида благо степенован 
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централни ризалит који у ствари одговара 
средишњем павиљону. Вертикална наглашеност 
у оси средишњег павиљона постигнута је 
зидним платном са балустрадом и троугаоним 
тимпаноном на врху, бочним волутама, својственим 
архитектонској баштини римског барока, и 
архитектонским елементима у виду пиластера, 
окулуса, полукружних ниша и лунете са снажним 
кључним каменом. 

У складу са академским правилима јавне 
грађевине носиле су и одређене хералдичке 
симболе, који су постојали и на згради железничке 
станице.�� У великом тимпанону централног 
павиљона налазио се монументални грб Краљевине 
Србије, који су са стране чували крилати лавови, 
а у пољу изнад лунете, над излазом на станични 
перон, такође је био смештен велики грб Краљевине 
Србије, скромне обраде.�4 Током обнове станичног 
здања, страдалог у Другом светском рату, наместо 
првобитних хералдичких обележја постављени су 
нови идеолошки симболи – звезде петокраке.

Као једна од првих, а свакако 
најрепрезентативнија у Србији у време када је 
подигнута, зграда железничке станице предста-
вљала је значајно архитектонско остварење у 
земљи, нарочито по свом архитектонском програму. 
Београдска станица, монументална и префињена, 
припадала је оној групи железничких станица које 
су изграђене по плановима архитеката образованих 
у француској школи,�5 а фон Флатих је био један 
од њих.�6 Његова здања железничких станица 
конципирана су у академском духу, с призвуком 
стила Другог царства, и синтетишу градитељске 
елементе различитих епоха. Поштујући симетрију 
масе Флатихових композиција подељене су, без 
изузетка, према основним примерима деобе фасаде.�7 
Конкретно, језгро грађевине чини издужени блок 
са вертикалним акцентом и градацијом облика у 

простору на средишњем делу, тако да латерални 
делови корпуса добијају улогу бочних крила. Прозори 
на фасади лучно су завршени и одвојени плитким 
пиластрима, или пак, удвојени са или без лучног 
завршетка. Истакнута средишња маса крунисана је 
троугаоним тимпаноном са акротеријама на врху, 
док је зидно платно олакшано помоћу једног или 
више лучних отвора, који имају функцију портала. 
Испитивање морфологије централне композиције 
грађевине несумњиво нас доводи до класичних 
ренесансних узора, попут Албертија и његових 
фасада за цркве Сан Себастијано у Риминију и Сант 
Андреа у Мантови, чије су фасаде представљале 
комбинацију класичног тријумфалног лука са 
фасадом античког храма. Уколико порекло главне 
фасаде Јужне станице у Грацу (1871) тражимо 
у прочељу старије Албертијеве цркве Светог 
Себастијана, са системом тролучног тријумфалног 
лука, онда бисмо централни део фасаде у Београду 
могли поредити са црквом у Мантови. Средишњи 
павиљон Београдске станице артикулисан је 
помоћу удвојених пиластера који фланкирају 
полукружни лук (портал) и носе архитрав и фриз са 
фестонима и инскрипцију године подизања објекта 
(МDCCCLXXXIV, oдносно 1884). 

Већ је речено да постоји сличност између 
београдске железничке станице и тршћанске. Наиме, 
станица у Трсту (1883) решена је као подужна 
грађевина са бочним кулама на централном језгру. 
Куле су биле чест мотив у архитектури железничких 
станица, а симболизовале су централизованост 
и моћ. Обично су имале сат, а као такве своје 
порекло везују за куле-звонике који су објављивали 
значајне догађаје као и проток времена – у односу 
на долазак и одлазак возова.�8 Међутим, у Трсту, као 
и у Београду, сат је смештен на врху фасаде, по оси 
симетрије, у едикули која почива на балустради. 
Пошто је у Трсту дата фасада представљала главни 



ИСТОРИЈА И АРХИТЕКТУРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ У БЕОГРАДУ

НАСЛЕ Е47

фронт обрада је далеко репрезентативнија него што 
је то захтевала фасада попречног крила у Београду. 

Коначно, највећа фон Флатихова станична 
зграда и најизразитија у свом монументализму јесте 
Јужна железничка станица у Бечу (1875). Сматра 
се да је управо ова зграда имала највише утицаја 
на остале његове пројекте и касније станице у 
Европи.�9 Грађена је као чеона станица, у облику 
ћириличног слова “П”, са два подужна крила која 
представљају кулисе за гвоздену надстрешницу 
за возове, а у попречном, чеоном крилу налази 
се пространи вестибил са монументалним 
степеништем. Грађевина одише неокласицизмом 
у који су уткани ренесансни и барокни елементи. 
Управо тај еклектички метод формалног 
примењивања архитектонских стилова прошлости 
на нову конструкцију од гвожђа, између осталог 
карактеристичан за железничке станице, евоцира 
на велика дела настала у периоду класичне обнове 
и она каснија инспирисана њима. Таквом фузијом 
класичних облика у Бечу је створен монументални 
репрезент уздржаног и достојанственог академског 
манира – Јужна станица. По концепцији овог здања, 
редуковањем степена величанствености и раскоши 
који одговарају једној царској престоници, настали 
су пројекти железничких станица по територији 
Аустро-Угарске и ван ње. 

Било како било, млада српска престоница са 
близу 35000 становника добила је своју станицу 
монументалних размера, за коју се чак у оно 
време сматрало да је превише велика. По свом 
саобраћајном, привредном и културном значају, 
железничка станица је добила истакнуту положајну 
вредност, којом се завршава перспектива Немањине 
улице (некад Споменичке). Положај портала, у 
осовини Немањине улице, свакако је доприносио 
једном нарочитом утиску који је станица као 
целина остављала на посматрача. “Поред своје 

архитектонске вредности, станица је изазивала и 
другу врсту емоција – она је својом јединственом 
функцијом у граду и великоградском архитектуром, 
преко које се Београд једино везивао са Европом 
и Истоком, деловала као исечак из неког далеког, 
великог града. “40

НАПОМЕНЕ:

Н. Б. Несторовић, Грађевине и архитекти у Београду 
прошлог столећа, Београд 1937; Ж. П. Јовановић, Из старог 
Београда, Београд 1964, 71;  Г. Гордић, Архитектонско наслеђе 
града Београда I, Каталог архитектонских објеката на подручју 
града Београда 1690–1914, Саопштења св.6 ЗЗЗСКГБ, Београд 
1966, 36; Д. Ђурић-Замоло, Београд са старих фотографија, 
Београд 1968, 59; Аноним, Зграда железничке станице, 
Политика 20. новембар 1970; Б. Несторовић, Градитељи 
Београда од 1815. до 1915. године, у: Историја Београда II, 
Београд 1974, 339; Исти, Преглед споменика архитектуре у 
Србији XIX века, Саопштења X, РЗЗСКСРС, Београд 1974, 155; 
Д. Ђурић-Замоло, Градитељи Београда 1815–1914, Београд 
1981, 12; А. В. Груђински, Прилози за историју београдског 
железничког чвора (Сто година железничке станице Београд), 
Београд 1984; Ф. Каниц, Србија, земља и становништво, од 
римског доба до краја XIX века, Београд 1985, 87; Б. Вујовић, 
Београд у прошлости и садашњости, Београд 1994, 242; М. 
З. Ротер, Архитектура грађевина јавних намена изграђених у 
Београду од 1830. до 1900. године, рукопис магистарског рада 
одбрањеног на Архитектонском факултету у Београду 1994, 
178–181; Д. Ђурић-Замоло, Н. Богуновић, Београд са старих 
фотографија, Београд 1997, 104; М. Поповић, Хералдички 
симболи на београдским јавним здањима, Београд 1997, 
54–58; Б. Шекарић, Београд, зграда железничке станице, у: 
Споменичко наслеђе Србије, непокретна културна добра од 
изузетног и великог значаја, Београд 1998, 108; S. G. Bogunović, 
Arhitektonska enciklopedija Beograda XIX i XX veka, knj.1, 
Beograd 2005, 648–653; А. Кадијевић, Естетика архитектуре 
академизма (XIX – XX век), Београд 2005, 306.

О историји српске железнице: М. М. Магдаленић, 
Жељезнице са гледишта војеног, Први део, Београд 1881; 
Т.Ђ.Ивковић, Споменица двадесетпетогодишњице српских 
државних железница, од 3.септембра 1884. до 3.септембра 
1909. год, Београд 1909; Постанак и развитак железница у 
Краљевини Србији 1867–1918, Јубиларна књига Краљевине 
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Југославије 1919–1929, Београд; Д. Арнаутовић, Историја 
српских железница 1850–1918, Београд 1934; Ђ. Мрђеновић, 
90 пркосних година, Београд 1974; Београд као железничка 
раскрсница, у: Историја Београда II, Београд 1974, 403–404; А. В. 
Груђински, Прилози за историју београдског железничког чвора 
(сто година железничке станице Београд), Београд 1984.

М. Урошевић, Железничке капе и ознаке на железницама 
Србије, Зборник радова Народног музеја X, Чачак 1979, 166.

Из документације ЗЗЗСКГБ, СК-144/1

Т. Ђ. Ивковић, нав. дело, 21.

Нови београдски дневник, бр. 109, 24. август 1884.

Ј. Раичевић, Железнице у Србији 1884–1958, Београд 1959, 5.

А. В. Груђински, нав. дело, 12.

М. М. Магдаленић, нав. дело, 32.

Бара Венеција, како ју је прозвао један шаљиви Савамалац, 
заузимала је простор од ушћа Топчидерске реке до Малог 
пијаца у Карађорђевој улици, који су покривале мочваре и баре. 
Регулисањем Београда сва земља и камење које је опасивало 
варош преношени су и бацани у бару. Читав процес наставила 
је држава одлуком да на том месту изгради железничку станицу, 
али је тек око 1930. године бара у потпуности насута.

Ђ. Мрђеновић, нав. дело, без пагинације.

Д. Ђурић-Замоло, Б. Несторовић и М. З. Ротер именују 
фон Шлихта као аутора Београдске железничке станице, без 
детаљнијих објашњења и навода литературе и извора из којих 
су преузели тај податак. Види: Д. Ђурић-Замоло, Београд..., 59; 
Б. Несторовић, Преглед..., 155; М. З. Ротер, нав. дело, 178. Поред 
фон Шлихта С. Г. Богуновић опрезно наводи и фон Флатиха као 
потенцијалног аутора београдске станице. S. G. Bogunović, nav. 
delo, 650.  

На разради планова учествовали су и други инжењери 
Железничког одељења, као што су инж. Фрањо Винтер или  
инж. Едуард Надлер. О Драгутину Милутиновићу видети: Н. 
Несторовић, нав. дело, 62–65; ELU, knj 3, Zagreb 1964, 473; С. 
Богдановић, Драгутин С. Милутиновић (1840–1900), Свеске 
ДИУС 2, Београд 1977, 5–8; Милутиновић Драгутин, у: Лексикон 
српских архитеката 19. и 20. века, Београд 2002, 128; ЛЕЈ 2, 
Загреб 1984, 344; А. Кадијевић, нав. дело, 305 са наведеном 
литературом; S. G. Bogunović, nav. delo, 968–970.

Ђ. Мрђеновић, нав. дело.

Поред железничких објеката, Флатих се такође бавио 
пројектовањем хотела, стамбених зграда и породичних кућа.

Није познато тачно време започетих радова на изградњи 
мање, помоћне станице у стилу швајцарских планинских 
павиљона. Градило ју је француско друштво које је касније 
и експлоатисало српске железнице и претпоставља се да су 
приликом одласка из Србије однели архиву о градњи и детаљне 
планове. 

Из документације ЗЗЗСКГБ, СК-144/1, 5

�]

4]

5]

6]

7]

8]

9]

10]

11]

1�]

1�]

14]

15]

16]

17]

А. В. Груђински, нав. дело, 20;

Груђински [нав. дело, 20, 21] у својој исцрпној историји 
железнице и београдске станице каже: “У априлу 1885. г. радило 
се на спољном малтерисању, постављани су стубови и кровне 
конструкције на перону, поплочани каменим плочама станични 
вестибил, као и ходници, [...].У мају исте године, горњи спрат 
био је потпуно завршен [...]. Чекаонице II и III класе су завршене, 
док је у I класи недостајало још постављање патоса. На перону је 
започето постављање плеханих плоча на крову као и стаклених 
површина.У јуну су били завршени радови на уређењу чекаонице 
I класе и ресторације. Постављене су клупе, огледала, бифеи и 
остали намештај.”Последња вест у вези са радовима у станичној 
згради, из септембра 1885, наводи: “У сали дворског павиљона 
ради се једино на малању и украшавању дуварова.”    

Око 1899. године је из главне станичне зграде пресељена 
железничка пошта у овај мањи објекат, у којој је претходно неко 
време био смештен брзовозни магацин.

А. В. Груђински, нав. дело, �9

Постојале су две путничке чекаонице: једна за путнике I и 
II класе, и друга за путнике III класе, који су се служили у салама 
ресторације сходно својој класи.   

У почетку су станове на спрату користили шеф станице, 
шеф магацина, комесар железничке полиције, заступник угарских 
железница, ресторатер и управник железничке поште, а касније 
су ту живеле искључиво породице станичних чиновника.

Детаљне извештаје о раду железнице и њеном сукцесивном 
ширењу видети у: Статистички преглед саобраћајних 
ресултата српских државних железница: у 1884. год, Београд 
1884; у 1895. год, Београд 1895, 3; у 1898. год, Београд 1898, 2; 
у 1899. год, Београд 1899, 2; у 1900. год, Београд 1900, 2; у 1903. 
год, Београд 1905, 3; у 1904, Београд 1905, 3, 4; у 1905. години, 
Београд 1906, 3; у 1909. години, Београд 1910, 4; у 1911. години, 
Београд 1912, 4  

Инж. П. Миленковић, Београдски железнички чвор, 
Технички лист, бр. 3–4, 28. феб. 1934, 49.

У свом исцрпном приказу историје и развоја београдског 
железничког чвора, Груђински не говори ништа о рушењу кула 
на бочном крилу. Податак о рушењу ових делови фасаде током 
седме деценије двадесетог века налазимо у књизи М. Поповића, 
Хералдички..., на 141. стр, у објашњењу испод репродукције 125а. 
У архиву Музеја железнице нисмо успели да пронађемо било 
какав податак који би потврдио или оспорио наше мишљење, 
али се уклањање бочних кула свакако морало догодити до 
седамдесетих година, како кажу у архиву Музеја железнице, 
јер их на фотографијама из тог периода више нема. Међутим, у 
фотодокументацији Завода за заштиту споменика културе града 
Београда, пронашли смо фотографију Железничке станице 
из 1961. године на којој се куле више не виде, што значи да су 
срушене раније. 

B. Bergdoll, European Architecture 1750–1890, Oxford 2000, 
91.
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THE HISTORY AND ARCHITECTURE
OF RAILWAY STATION IN BELGRADE

From among the building types, the railway stations represent a specificum of the nineteenth century architecture, 
since they include both new technology of that period and the external adornment taken from the variety of historic 
styles. Building to house the masses,the architects reworked the ancient baths for new utilitarian purpose that 
would mark the down of modern era.   

The history of railway station in Belgrade is in a permanent ties with the history and development of 
Serbian railway. After the Congress of Berlin in 1878, Serbia was obliged to make a railway from Belgrade to Niš, 
which would connect Austria-Hungary with the eastern parts of Europe. 
 Erecting of the station begun in 1883, and it should have been carried out by next fall but due to some 
difficulties it would be completed only in 1885. The original project was designed by Viannese architect Wilhelm 
von Flattich and worked out by Serbian engineer and architect Dragutin Milutinović.
 The building was “L” shaped and concieved in academic manner with indented plan. Following the 
typical academic pattern, the main façade was divided into five bays, accentuating the lateral and the central cubic 
pavilions with pilasters and slightly emphasized risalites. In keeping with trends of  temporary European railway 
buildings, the station in Belgrade received two most distinguishing features in the form of triumphal arch for the 
main, representative façade and the flanking towers for the lateral wing. Simmetrical in its appearance, the object is 
decorated in neo-classicism and neo-renaissance style, standing out as one of the first pubic buildings in Belgrade 
modeled in eclecticism.  

During the Second World War the building was destroyed to a large extent, and in course of reconstructions 
many of the elements were left out, thus the edifice has lost some of its original characteristics.
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AМБАСАДA КРАЉЕВИНЕ 
ИТАЛИЈЕ У БЕОГРАДУ 

АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ  

 различитим типовима профаних јавних зграда које  
су плански подизале економски најмоћније и 
културно најразвијеније државе, сматрајући их 
својеврсним репрезентима властите политике, 
неједнако је писано у уметничкој историографији. 
Парламенти, министарства, палате правде, већнице, 
вотивне цркве и споменици утемељивача нације 
због своје монументалности и урбанистичке 
доминантности добијали су предност над осталим 
типовима државних грађевина. Упркос значају који 
имају у међународним односима занемариване 
су зграде амбасада, конзулата и културних 
представништава.

Планска изградња амбасада, започета у 
другој половини деветнаестог века, пуни процват 
доживљава после Првог светског рата, када су 
многобројне државе инструментализацијом 
архитектуре истицале свој међународни положај. 
Осим као вид показивања политичке и економске 
моћи,1 понекад и недвосмислених политичких 
порука државама у којима се граде, амбасаде 
су у модерној епохи интензивно подизане и 
због повећаних потреба светског становништва 
за међусобном комуникацијом. Изражавајући 

O

УДК 725.125 (=131.1)(497.11)



                             AЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ

СПОМЕНИЧКO НАСЛЕЂЕ 5�

културна опредељења матичних држава, као и 
њихове спољнополитичке интересе, градитељи 
амбасада су специфичним архитектонским склопом 
истицали њихове националне особености, или су се 
ослањали на универзалне форме неокласицистичке 
и модерне архитектуре. 

Амбасаде су углавном градили архитекти 
из државних пројектантских бироа при мини-
старствима грађевина и спољних послова. У ретким 
случајевима подизали су их архитекти из других 
земаља, према инструкцијама државе наручиоца. 
Понекад су амбасаде грађене након уско позивних 
или отворених јавних конкурса. Такву прилику 
искористили су и неки од најистакнутијих светских 
архитеката, доказујући да се тај, елитистички 
затворен и строго официјелан тип објекта, 
може стваралачки оплеменити и функционално 
унапредити.

Успостављене још у средњем веку политичке, 
економске, верске и културне везе између 
италијанских државица са Апенинског полуострва 
и српске државе прекинуте су због пада Србије под 
турску власт средином петнаестог столећа. Скромно 
одржаване на личном нивоу, обновљене су тек по 
ослобођењу Србије у трећој четвртини деветнаестог 
века и њеном повратку у породицу независних 
хришћанских држава. Неговане кроз различите 
облике сарадње кулминирале су током двадесетог 
века, када су две нације развијале добросуседске 
односе. Културне везе између  италијанског и 
српског народа нису прекидане ни у периодима 
политичког неслагања, па и војног сукобљавања 
у првим годинама Другог светског рата. Њихово 
пријатељство, ојачано заједничком борбом против 
нацизма крајем рата, није ослабило ни током 
хладноратовских подела, а ни после распада СФРЈ.

Међу установама које су развоју италијанско-
српских веза највише допринеле издваја се 

амбасада Краљевине Италије, грађена у западном 
делу центра Београда, од 1924. до 1926. године. У 
њој су унапређивани италијанско-југословенски и 
италијанско-српски  односи кроз сусрете високих 
званичника, пријеме, церемоније и културне 
манифестације. Од средине треће деценије до 
данас зграда амбасаде адекватно служи својој 
примарној сврси – политичко-репрезентативној, 
административној и резиденцијалној. Има и 
сакралну намену, јер се у једном њеном одељку 
налази капела. 

Као значајно архитектонско остварење у свом 
градитељском типу и окружењу, зграда италијанске 
амбасаде плени богатом унутрашњом декорацијом 
и вредном збирком покретних уметничких 
предмета. У њој се налази више репрезентативних 
дела штафелајног сликарства из нововековне епохе, 
затим витражи, скулптуре и драгоцени примерци 
намештаја. Званичници који су обележили деловање 
ове установе настојали су да њен архитектонски 
склоп очувају и функционално осавремењују, 
употпуњујући постојећу збирку уметничких 
предмета. Тиме су потврдили пословичну склоност 
Италијана према заштити културне баштине, али 
и лично опредељење да радни амбијент оплемене 
прворазредним уметничким садржајима.

Недовољно позната и због безбедносних ра-
злога затворена за најширу јавност, зграда итали-
јанске амбасаде у Београду као архитектонски обје-
кат и својеврсни музеј заслужује пажњу, историјско-
уметничко тумачење и вредновање. С обзиром на 
специфичну функцију и недостатак компаративних 
истраживања италијанске и српске архитектуре 
између два светска рата, неправедно је остала на 
маргини историографских  истраживања.� Овим 
радом желимо да укажемо на њене архитектонске 
особености по којима се издваја међу објектима те 
намене у Београду. 
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Историјски и урбани контекст
Почетком треће деценије двадесетог века у 

Министарству спољних послова Краљевине Италије 
одлучено је да се обаве припреме за изградњу нове 
амбасаде у Београду, због недовољног капацитета 
постојећег посланства у Француској улици бр. 33. 
Тражила се већа и пространија зграда, постављена 
на широј парцели, чија би архитектура непосредније 
осликавала политички и културни идентитет 
савремене Италије. Иницијатор за подизање нове 
зграде била је краљица Јелена Савојска (1873–
1952), кћер црногорског краља Николе I, супруга 
италијанског краља Виктора Емануела III. Лично је 
одабрала архитекту из државног апарата, одредила 
локацију и главне елементе програма грађевине, 

бирајући и примерке намештаја. Сматрала је да се у 
главном граду земље њеног порекла мора достојно 
представити нова домовина.

Настојања краљице Јелене плодно су се 
подударила са периодом успона италијанско-
југословенских државних односа, када су два 
естаблишмента знатно приближила политичке 
ставове о спорним питањима, актуализованим 
после Версајске мировне конференције на којој 
је инаугурисан нови систем европске колективне 
безбедности.� С обзиром да нови фашистички 
естаблишмент Италије није био задовољан 
међудржавним разграничењем у Рапалу 1920. 
године, настојао је да га ревидира. До тога је 
временом и дошло, због чега су међудржавни одно-

Сл. 1. Ф. Ди Фаусто, Италијанска амбасада у Београду (преузето из књиге 
L’ambasciata d’Italia a Belgrado e gli edifici Italiani in Serbia e Montenegro, Београд 2005)
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си, након почетних затегнутости, доспели у узлазну 
фазу. Потписивањем уговора о пријатељству и 
дефинитивном разграничењу, јануара 1924. године, 
Бенито Мусолини и краљ Александар Карађорђевић 
стабилизовали су односе двеју земаља и започели 
период институционализоване сарадње. Иако се 
нису сусрели, преко овлашћених представника  
усагласили су се о многим питањима важним за 
даљу политичку судбину западног Балкана.

Упркос отворених аспирација Италије према 
присаједињењу преосталих далматинских острва 
и њеног приобаља, Римски уговор о разграничењу 
привремено је ублажио тензије и несугласице између 
двеју држава. Не опирући се припајању Ријеке 
Италији краљ Александар је упорно настојао да са 
најјачом силом у окружењу успостави пријатељске 
односе, што је Мусолини декларативно прихватао. 
Попустљивост југословенског руководства 
огледала се и у признању права Италије над 
додатним територијама у источном делу Јадрана. 
С друге стране, Италија је охрабривала енергично 
супротстављање југословенске државе ширењу 
бољшевизма.

У комуникацији између двеју влада и 
државника, упркос затегнутости званичних 
односа, размењивани су комплименти и симпатије. 
Мусолини је, на пример, исказивао дивљење према 
херојској борби Срба у Првом светском рату. 
Државници су се суштински размимоилазили у 
поимању система безбедности у Европи одређеног 
Версајским уговором, који је Италија у многим 
сегментима тежила да измени, настојећи да оствари 
доминацију у Средоземљу и источној Африци. Тиме 
се легитимисала као ревизионистичка и колонијална 
сила, одлучна да мења међународни  поредак 
територија. Уз то, две државе нису усагласиле 
међусобне интересе у Албанији, која је сасвим 
потпала под италијански утицај, што је додатно 

онеспокојавало власти у Београду свесне опасности 
дубљег италијанског продора на Балкан. Мусолинију 
је, такође, сметало чврсто савезништво Краљевине 
СХС са Француском, због чега је појачавао притиске 
на југословенског суверена, користећи дипломатска, 
политичка и војна средства као би дестабилизовао 
унутрашње прилике у његовој држави и ослабио 
њен међународни положај.

Насупрот сложених политичких италијанско-
југословенски економски односи су били знатно 
уравнотеженији и плоднији. У многим областима 
економске размене две земље су постале највећи 
узајамни партнери. Из Краљевине СХС у Италију 
су извожени дрво (главни извозни артикал 
државе), различите сировине, руде, сточни фонд, 
пољопривредни и прехрамбени производи,  док 
су у Краљевину СХС из Италије увожени текстил, 
индустријске машине и др. Око 60% потреба у дрвету 
и око 30% потреба у сточарском фонду Италија је 
средином двадесетих година управо подмиривала 
увозом из Краљевине СХС. Од 168 трговачких 
радњи у Београду, чији су власници у међуратном 
периоду били странци, 15 их је било италијанских, 
претежно оријентисаних према комисионим, 
увозно-извозним и бакалским пословима.4 Ипак, 
здрав италијански капитал није улаган у већој 
мери у југословенску економију, јер Италија, 
исцрпљена ратом и унутрашњим политичким 
противречностима, није била довољно конкурентан 
инвеститор индустријски развијенијим европским 
државама.

Када се приступило изградњи италијанске 
амбасаде у Београду осим политичких споразума, 
који су представљали највишу тачку у дотадашњим 
односима, закључен је и први званичан међудржавни 
трговински уговор, 14. јула 1924. године. Упркос 
неродне године у Италији, привредна размена 
достигла је највиши ниво у међуратном раздобљу. 
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Међутим, због политичких и геостратешких 
размимоилажења, која су се разбуктала у наредним 
годинама, она је неумитно почела да опада.

Период између два светска рата 
представљао је златно доба изградње амбасада 
у Београду.5 Уз француску и чехословачку, 
италијанска амбасада се може сврстати у највеће 
и најрепрезентативније. Већина земаља је 
уместо грађења нових, радије изнајмљивала или 
куповала постојеће слободностојеће куће великог 
просторног капацитета, разасуте на различитим 
локацијама ширег центра Београда. Подизањем 
нове амбасаде на престижној градској локацији 
Италија је демонстрирала политичку одлучност 
и заинтересованост за унапређење билатералних 

односа.
Нова зграда Италијанске амбасаде у Београду 

подигнута је на Западном Врачару, ободној четврти 
централне зоне југословенске престонице. Као 
пространи кварт Београда, први који је изграђен 
плански, у ортогоналном систему,6 Врачар заузима 
велику површину између данашњег Булевара краља 
Александра, Улице кнеза Милоша и Мостарске 
петље. Он је један од најстаријих урбаних делова 
Београда, који се помиње још у предтурском 
периоду.7

Западни део Врачара је од последње четвртине 
деветнаестог века до избијања Првог светског 
рата представљао уређен и репрезентативан кварт 
Београда. Простирао се између данашњег Булевара 

Сл. 2. Ф. Ди Фаусто, Италијанска амбасада у Београду, цртеж прочеља (из документације  
Историјско-дипломатског архива Министарства иностраних послова Републике Италије у Риму)
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ослобођења и улица Српских владара и Кнеза 
Милоша и комплекса болница на западном ободу. 
За разлику од Источног Врачара, који је почео 
касније да се гради, на Западном су осим стамбених, 
подигнути и многобројни јавни обекти. На њему 
је још 1831. године изграђена Велика касарна, да 
би у доба Краљевине Србије (1882–1918) биле 
изграђене Војна академија, Касарна Седмог пука, 
Министарство војно, комплекс војних болница 
и др. У периоду између два светска рата, уместо 
раније доминантног типа једнопородичне куће са 
баштом, на Западном Врачару је изграђено мноштво 
вишеспратних стамбених и пословних зграда, као и 
неколико амбасада (Швајцарске, Бугарске, Финске, 
Велике Британије, Италије).8 Објекти високоградње, 
подигнути после 1945. године, додатно су изменили 
урбанистичку слику Западног Врачара. Уместо 
мирне стамбене четврти са господским кућама 
окруженим баштама, створен је згуснути кварт 
вишеспратних објеката спојених у блокове, са новим 
функцијама и изразитим ликовним нескладом.9 И 
тада је подигнуто неколико  амбасада.

Бирчанинова улица, у којој је подигнута зграда 

италијанске амбасаде, добила је име по Илији 
Бирчанину (1764–1804), кнезу којег су турске власти 
погубиле на почетку Првог српског устанка. Будући 
да пресеца по ширини читаву површину Западног 
Врачара, паралелна са Немањином улицом, главном 
артеријом тог дела града, Бирчанинова се улива са 
савске стране у Улицу кнеза Милоша, а у правцу 
према источном Врачару у Булевар ослобођења.

За елитну улицу Бирчанинова је важила 
од самог почетка. У њој је пре Првог светског 
рата подигнуто више значајних објеката 
истакнутих српских архитеката, као што су 
угаона једнопородична кућа породице Вељковић, 
с краја деветнаестог века  (обликована у стилу 
академизма са  обележјима неоренесансе), затим 
кућа у броју 22 из 1905. године, у којој је првобитно 
становао престолонаследник Ђорђе Карађорђевић,  
архитекте Јосифа Ковачевића (такође замишљена 
на академистичким неоренесансним принципима). 
Године 1910. подигнут је и Санаторијум Врачар 
архитекте Николе Несторовића на углу Бирчанинове 
5 и Ресавске (у стилу академизма са елементима 
сецесије), као и Учитељски дом (1911) истог 

Сл. 3. Изглед дела приземља и првог спрата на прочељу 
(снимио А.Кадијевић)

Сл. 4. Композиција стубића испред сутерена (снимио 
А.Кадијевић) 
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аутора на углу Катићеве и Бирчанинове (срушен у 
бомбардовању 1941. године).10

Обликована у академистичком стилу,11 
са еклектички усађеним реминисценцијама на 
ренесансу, маниризам, барок и неокласицизам, 
палата Италијанске амбасаде се уклопила у амбијент 
Бирчанинове улице и надовезала на нововековне 
стилске предилекције српских архитеката.

Флорестано ди Фаусто – пројектант 
амбасаде Краљевине Италије у Београду
Аутор зграде Италијанске амбасаде био 

је угледни римски архитекта Флорестано Ди 
Фаусто (1890–1965), који је оставио дубок траг у 
официјелној архитектури италијанске фашистичке 
државе. Његово кретање кроз струку обележено је 
честим променама места боравка. Истакао се као 
предузимљиви и плодни архитекта, са незнатним 
бројем нереализованих пројеката. Највећи део 
свог опуса извео је ван Италије, претежно у 
њеним колонијама на Средоземљу. Важио је 
за неприкосновеног експерта у архитектури 
италијанских амбасада, подизаних у југоисточној, 
западној и северној Европи. Бавио се и урбанизмом, 
ентеријером, доградњама и оправкама постојећих 
зграда. Због репутације државног архитекте епохе 
фашизма, као и због објективних тешкоћа да се 
његово дело, распрострањено на више континената, 
у целини валоризује, потпуно је занемарен у 
историографским прегледима светске архитектуре.

Главни извори који сведоче о Ди Фаустовом 
архитектонском делу јесу његови објекти 
реализовани у многим европским, северноафричким 
и прекоокеанским земљама, као и персонални 
досије у Историјском архиву Академије Ди Сан 
Лука у Риму. Од значаја су и документи сачувани 
у  Министарству спољних послова у Риму, као 
и они из мањих збирки и локалних архива. Уз то, 

у италијанској историографији о њему постоји  
неколико инструктивних прилога.1�

Флорестано Ди Фаусто рођен је 16. јула 1890. 
године, у малом селу Рока Кантерано на брдовитом 
источном делу Лација, недалеко од Субијака. Син 
обућара, одрастао је у многољудној породици,  
чији су чланови били познати по вредноћи и 
амбициозности. Његов брат Аманто (1878–1933) 
био је оснивач Народне партије Дон Стурца, 
а касније и католички посланик у различитим 
легислатурама. Флорестано је своје прве стручне 
кораке предузео управо под братовљевим надзором, 
ослањајући се на његове контакте. Када је Аманто 
изненада преминуо 1933. године, Флорестано је 
тај догађај у свом дневнику описао као својеврсну 
“катастрофу”.

Период стручног формирања Флорестана ди 
Фауста везује се за Рим, његову архитектонску школу 
и традицију. Са успехом је завршио студије архи-
тектуре на Академији лепих уметности 1914. го-
дине, док је титулу овлашћеног цивилног инжењера 
стекао осам година касније. Његов професионални 
деби представљало је пројектовање дела гробнице 
папе Пија X у катедрали Светог Петра у Риму (1916–
1922). Овај успешан подухват, омогућен контактима 
које је његов брат Аманто имао у Ватикану, Ди 
Фауста je препоручио за државну службу. У јануару 
1921. године, постао је прво консултант, а затим 
и технички експерт у Министарству иностраних 
послова. Стекавши поверење надређених стручњака 
у наредних двадесет година саградио је велики број 
јавних и приватних зграда, од којих су најпознатија 
италијанска представништва у Београду, Каиру, 
Стокхолму, Ослу, Софији, Анкари, Тунису, Солуну, 
Хагу, Константинопљу, Копенхагену, Ници, 
Лисабону, Мадриду, Бриселу, Буенос Аиресу и 
Лондону.

Прихвативши почетком 1923. године позив 
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опуномоћеног министра Марија Лага (1878–1950), 
који је управљао Родосом, присаједињеним Италији 
1920. године, Ди Фаусто је на Родосу, Косу и Патмосу 
подигао већи број профаних и сакралних зграда. 1� 
С краћим прекидима у Додеканезији је радио до 
октобра 1926. године. Враћао се повремено у Рим 
да би завршио пројекте за наручене објекте – међу 
осталим и за београдску амбасаду и нову сакристију 
римске базилике Санта Кроче и Ђерузалеме 
(1925). Од рада у Додеканезији није имао нарочите 
економске користи, а дешавало се и да испашта због 
гувернерове пристрасности. Те године су, ипак, 
према сведочењу самог Ди Фауста, биле најплодније 
и насрећније у његовој каријери. Градио је објекте 
у различитим стиловима, често мешајући њихове 
елементе и детаље. Осим новог урбанистичког 
плана Родоса, у том раздобљу истичу се Латинска 
катедрала (1924–1925),  Палата гувернера и Пошта 
у Родосу (1926–1927).

По повратку у домовину Ди Фаусто је у Риму 
подигао три куће за службенике Министарства 
иностраних послова (1927), кућу за тенора Бењамина 
Ђилија у необарокном маниру, палату Варано 
(1926–1927), пошту и касарну у Предапију (1926–
1933), гробље у Пенину са византијско-равенским 
реминисценцијама (1928–1933). За албанског 
краља Зогуа подигао је резиденцију у Драчу (1928–
1930) и вилу у Скутарију (1928). У Каиру подиже 
репрезентативну италијанску амбасаду (1929). 
Стилски еклектицизам и неоромантизам, испољен 
током треће деценије, у четвртој ди Фаусто знатно 
проређује, уводећи поједине модернистичке 
елементе. О томе сведочи Војни санаторијум у 
Анцију (1932–1933), као и урбанистички план новог 
центра Тиране (1932) развијен око Скендербеговог 
трга. Краљевску палату, нека министарства, 
Националну банку и неке објекте градских власти, 
подигао је у сарадњи са Армандом Брасинијем.

Од 1934. до 1940. године, у духу модернизоване 
традиционалне медитеранске архитектуре, Ди 
Фаусто гради у Либији, по налогу гувернера Балба 
који му је дао велику уметничку слободу.  Извео 
је већи део новог урбанистичког плана Триполија, 
неколико репрезентативних хотела, затворе, касарне, 
економске и сеоске објекте. Свој либијски опус 
успешно је представио на изложби Италијанских 
прекоморских земаља у Напуљу 1940. године. 
Балбова смрт, исте године, готово подједнако га је 
погодила као и братовљева.

После Другог светског рата, Ди Фаусто је 
приступио Католичкој Хришћанско-демократској 
партији, решен да се опроба у политици. Брзо је 
постао посланик, али је због одређених несугласица 
прешао у Монархистичку странку и напустио 
политику 1953. године. Тада је и прекинуо своју 
јавну делатност, задовољивши се статусом 
академика. Од стручних подухвата у том периоду 
издваја се реконструкција италијанске амбасаде у 
Варшави (1948). Преминуо је у Риму 11. јануара 
1965. године.

Ди Фаустово градитељство с правом се везује 
за делатност државних архитеката конзервативне 
оријентације – Дел Дебија, Пјаћентинија, Бинија, 
Спакарелија, Феруце,  Пелегринија и других, који 
су креирали и спроводили програм империјалне 
фашистичке архитектуре.14 Остваривши обимну 
продукцију, обележену својим посебним 
наклоностима према римској антици, ренесанси, 
маниризму и бароку, скромно су осавремењивали 
властите пројекте. Њихова незаинтересованост за 
авангардне идеје, које су се рађале у ванофицијелној 
архитектури средње и западне Европе, потврђивала 
је академистички курс владајуће италијанске 
културе.15 Ослањајући се на проверене форме 
“славних” епоха италијанске уметности, утиснули 
су дубок печат у архитектури домовине и земаља 
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под њеном контролом.
Ди Фаустова појединачна дела показују 

свестрано умеће у решавању најсложенијих 
градитељских програма и пројектних задатака. 
Концепције италијанског империјалног стила 
у многим местима је прилагођавао затеченом 
наслеђу, локалној традицији и култури. И када је 
градио еклектички то је чинио са мером, стварајући 
допадљиве, елити и обичним људима прихватљиве 
облике. Неке објекте је компоновао једноставније, 
док је на другим истицао структурну сложеност 
и романтичарску сликовитост. Док је на једнима 
наглашавао централност и симетричност волумена, 
на другима је тежио децентрализацији и пластичком 
динамизму маса. Монументалност никада није 
употребљавао са нехуманим и милитантим 

конотацијама, већ ју је користио као средство 
урбанистичког акцентовања.  Посебну пажњу 
поклањао је рашчлањавању фасадних зона по 
хоризонтали, контрастима светла и сенке, истурених 
и увучених форми, а нарочито обликовању отвора и 
естетском дејству грађевинских материјала. Велико 
умеће исказао је у прилагођавању класичних 
историјских редова савременим потребама стапа-
јући их у  нове, читљиве и допадљиве склопове.

Архитектура амбасаде Краљевине Италије 
у Београду 
Зграда Италијанске амбасаде подигнута је у 

Бирчаниновој улици на бројевима 11 и 13 (првобитно 
9 и 11). Њено грађење и уобличавање спроведено 
је у више фаза. Главни вишеспратни корпус здања, 

Сл. 5. Изглед дворишне фасаде, фотографија преузета из часописа „Кућа стил”, бр 127 (2005.год.)
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како је напоменуто, подигнут је између 1924. и 
1926. године. Пројекте његових етажа као и свих 
фасада, који се чуваjу у Историјско-дипломатском 
архиву Министaрства спољних послова Републике 
Италије у Риму и Историјском архиву Београда,16 
потписао је Флорестано Ди Фаусто. Ситуациони 
план сачинио је његов српски сарадник, инжењер 
Никола Прапорчетовић (1886–1958), члан Удружења 
Југословенских инжењера и архитеката, који је и на 
пројекту прочеља здања ситним словима потписан 
испод надређеног италијанског колеге. Он је, 
вероватно, вршио и надзор при извођењу пројекта. 
Године 1932. извршено је дозиђивање објекта новим 
одељком, названим “Палацина”, у прaвцу Ресавскe 
улице, намењеном карабињерима и конзуларним 
пословима. Његов пројектант био је Иван Белић 
(1887–1968), овлашћени београдски архитекта 
и предузимач,17 чији су планови из 1930. године 
одобрени за извођење 10.9.1932. године. Спрат на 
том делу зграде додао је италијански архитекта 
Антон Колантони.

Главни корпус здања, изведен на неправилној, 
неравној правоугаоној парцели нагнутој према 
савском делу града, на уличној страни дугачак је 
око 60 метара, а на бочним странама 20 и 45 метара. 
Парцела се 1924. године (на бочним странама 
дугачка 50 метара) додиривала са земљиштем 
пуковника Миливоја Стефановића (у правцу 
Ресавске улице) и парцелама трговца Николе 
Мијаиловића, чиновника Милоша Јовановића и  
службеника дирекције железница Михаила Илића 
(у правцу Улице Светозара Марковића).

Како је истакнуто у кратком техничком 
извештају о згради амбасаде, упућеном Техничком 
одељењу Општине града Београда, она је требало 
да служи за потребе “посланства и становање’’. Њен 
план и зидање одобрени су на седници Грађевинског 
одбора Општине града Београда одржаној 29.4.1924. 

године и оверени потписом секретара, архитекте 
Данице Милосављевић.18

Зграда је подељена на сутерен, приземље и два 
спрата. Има око 1500 квадратних метара корисног 
простора. Носећи, преградни и фасадни зидови 
изграђени су од опеке, а затим обложени вештачким 
каменом. Површине око прозора на централном 
блоку прочеља додатно су обложене црвеним 
плочицама. Дебљина опека у темељима била је већа 
него у сутерену. Међуспратна конструкција изведена 
је у систему сводова од трегера. Над главним улазом 
изведена је таваница од армираног бетона, од којег 
је саграђен и главни венац на фасади.

Зграда у приземљу има свечану и 
репрезентативну намену, са улазима на бочним 
странама. На десној страни смештен је улаз за 
особље, а на левој за највише функционере и 
посетиоце. У централни, репрезентативни део 
приземља,  улази се путем двоструког степеништа. 
Средишњи ходник, у виду галерије чија је сводна 
конструкција ојачана сегментним луком, дуг је 17 
метара. Из њега се улази у мали салон и трпезарију 
окренуту улици, која је данас главни салон украшен 

Сл. 6. И. Белић, придодати сегмент прочељу 
(снимио А. Кадијевић)
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портретом краљице Јелене, сликара Амизанија, 
док се у правцу ка дворишту из ходника улази у 
велелепну заобљену балску дворану, рашчлањену 
са два масивна стуба. Она је оивичена са два 
мања салона у којима су смештени секретери и 
комоде с краја деветнаестог века, гарнитуре у 
ампир стилу, док су на двема стакленим полицама 
које одвајају главни салон од централне галерије 
поређани скупоцени предмети од порцелана и 
фигурине из Басана.19 Одаје у приземљу, међусобно 
повезане широким отворима, стакленим и  зидним 
парапетима, са декорисаним таваницама, и данас 
служе дипломатским разговорима, пријемима, 
баловима, посебним презентацијама и уметничким 
окупљањима. Сви лустери у приземљу, као и 
у читавој резиденцији, изведени су од Мурано 
стакла.

На крају галерије налази се степениште које 
води на спрат, у стан амбасадора и министарски 
апартман, предвиђен за шефа италијанске 
дипломатије. Спрат се састоји од десетак одељења 
– централне галерије (украшене портретима 
италијанских кардинала), неколико спаваћих соба, 
кухиње, трпезарије, гостинске собе и удобног салона 
са камином, као и помоћним одељењима. Посете 
званица практикују се и у том делу зграде. Други, 
највиши и споља најмање упадљиви спрат, намењен 
је администрацији амбасаде. Два низа канцеларија, 
одвојена дугачким и функционалним ходником, 
завршавају се радним кабинетом амбасадора. 
Централни ходник, који  регулише кретање кроз 
зграду од сутерена до поткровља, представља 
есенцијални  мотив просторне организације. Као 
носиоцу линија хоризонталне комуникације дата 
му је предност над структурама вертикалне – уским 
степенишним трактовима и лифтом.

Прочеље амбасаде компоновано је строго 
симетрично, сходно принципима владајућег 

академистичког стила,�0 у коме су до изражаја 
дошли еклектички одабрани, сведени ренесансни, 
маниристички, барокни и неокласицистички 
елементи, уочљиви у композицији зона, 
фенестрацији и пластичној декорацији. На бочним 
странама прочеља истичу се истурени портали, 
на пројекту заврше-ни необарокним картушама 
испуњеним грбом Краљевине Италије, али и 
симболом новог режима – ликторском секиром 
у снопу.�1 Постављени су тек 1930. године, по 
одобрењу Београдске општине.

Централни део прочеља, који обухвата сутерен, 
приземље и први спрат, плитко је истурен у односу 
на последњу, ниску поткровну етажу. Фланкиран је 
још истуренијим улазним вестибилима. Степенасто 
повлачење маса на прочељу ка средини парцеле, 
спроведено системом пластичког изделавања, 
представља одјек позносецесијске архитектуре, 
блиске идејама актуелног ар декоа.�� Међутим, с 
обзиром на примењене елементе првостепене и 
другостепене пластике, може се закључити да је 
таква конфигурација пре инспирисана барокним и 
неокласицистичким палатама у Италији, на којима 
су прецизно одељени примарни и секундарни 
волумени.

Средишња правоугаона зона по вертикали 
је подељена на седам прозорских осовина, а 
по хоризонтали рашчлањена на три различито 
обликована прозорска низа, диференцирана значајем 
етаже. Изнад неупадљивих прозора сутерена, дуж 
регулационе линије зграде, постављено је седам 
цилиндричних носача, висине око пола метра, 
завршених у облику пушчаних зрна. Повезани су 
ланцима који висе у полукружном положају.

Приземље зграде, уређено и споља наглашено 
као piano nobile (главни, отмени спрат), натпро-
зорном декорацијом и већом површином упадљиво 
се издваја од других етажа. Са првим спратом 
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интегрисано је у јединствену зону, моделовану као 
прочишћена неоманиристичка целина, са сведеним 
лезенама. Сходно значају приземља и његови 
прозори су скоро двоструко већи од прозора првог 
спрата. Надвишени су тимпанонским плитким 
пољима у чија су средишта убачени троделни 
кључни каменови, слични конзолама – који 
представљају најрустикалније пластичке фасадне 
елементе, изведене из архитектуре маниризма. 
Маниристичко компоновање огледа се у несразмери 
између димензија отвора и пластике спратова, као 
и у експанзивном прелажењу кључних каменова 
и забата прозора првог спрата дубоко у доњу зону 
другог. Јаким контрастом пластике етажа, као и 
неједнаким димензијама, наглашен је пластички 
динамизам и поремећена равноправност у 
хијерархији маса. Сличан композиционо-пластички 
поступак Ди Фаусто ће применити на Пошти у 
Родосу, мање децентрализованом волумену, на коме 
је наглашена средишња улазна зона.

Прозори спрата завршени су лављим маскама, 
симболима моћи највише власти, одлучности и 
амбициозности. Изнад њих простире се ненаглашени 
венац који раздваја примарну од последње, најуже 
зоне прочеља. Изнад ситних правоугаоних прозора 
другог спрата, развија се завршни поткровни венац 
јаког испада, над којим се налази неупадљива 
једноводна кровна конструкција. Ортогонална 
обрада и регулација водоравних низова средине 
прочеља није поновљена на бочним ризалитима. 
На њима преовлађују лучни отвори, изнад који су 
аплицирана правоугаона поља за грбове.

Одсуство рустике у приземној зони фасаду 
везује за мање усиљене и мање шематизоване 
маниристичке градске палате у Италији.�� Исто 
тако, недостатак главног мотива и изразита 
децентрализованост показују одређену демокра-
тичност у обликовању фасаде, чија је строгост 

и хијерархизованост, као и на већини других Ди 
Фаустових дела, ублажена хармоничним ритмовима 
водоравних отвора. Томе је допринео и програм 
грађевине у коме се тежило избегавању пресецања 
њеног средишта узлазном зоном, која би умањила 
просторни капацитет и композициону кохерентност 
свечаног, стамбеног и административног дела.

Применом масивних стубића повезаних 
ланцима испред зграде, показана је чврстина нове 
италијанске политике, али и наглашена потреба за 

Сл. 7. Ентеријер (преузето из књиге L’ambasciata d’Italia a 
Belgrado e gli edifici Italiani in Serbia e Montenegro, Београд 
2005)
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дистанцом од пролазника и уличне вреве. Дворишна 
страна зграде је  изведена мање репрезентативно, 
без плочица и остале фасадне декорације. 
Карактерише је истурени приземни тракт балске 
дворане у приземљу, споља обрађен у маниру ар 
нувоа (маркиза) и ар декоа (поља са овалним про-
зорчићима). Излаз у двориште, симетрично поста-
вљен у центар заобљене дворане, директно води у 
врт уређен цветним алејама, дрворедима и малим 
базенима. Високи улазни блок, изведен на бочној 
страни здања, унео је асиметрију у композицију 
дворишне фасаде, првенствено силуетним дејством 
куле која висински надмашује централни корпус. И 
он је перфориран овалним прозорчићима, типичним 
елементима римског барока, који у садејству са 
безорнаменталним огољеним зидним површинама, 
нагиње концепцијама ар декоа.

Придодати сегмент зграде у правцу Ресавске 
улице, нижи за трећину од првобитног дела, заузео 
је 226 квадратних метара парцеле. Његово прочеље, 
стилски прилагођено Ди Фаустовој концепцији, 
дугачко је око 18 метара. У приземљу су смештене 
три собе на прочељу, гаража и одељење за портира, 
док је у великој сали уређена капела са седиштима 
од ораховине и витражима. После Другог светског 
рата нове витраже извео је истакнути српски сликар 
Предраг Милосављевић.�4 Стари и нови део зграде 
повезани су засведеним ходником са колским путем 
који води у врт.

Ентеријер и екстеријер здања ревитализовани 
су током 2004. и 2005. године, захваљујући 
амбасадору Антонију Занардију Ландију и његовој 
супрузи Сабини. Оправљена је и реконструисана 
фасада, док су купатила потпуно обновљена као 
и унутрашњи зидови и сервисне просторије. 
Рефлектори уперени од сутерена навише ноћу 
дају посебну ефектност фасади и истичу њену 
архитектонску пластику. 

Закључак
Зграда Италијанске амбасаде припада најзна-

чајнијим делима страних архитеката изведена у 
Београду између два светска рата. Истиче се и 
као прво, антологијско остварење тог типа објекта 
коjи je стваралачки унапредио Флорестано Ди 
Фаусто, државни архитекта Мусолинијеве Италије. 
Конципована еклектички, у духу академских 
правила компоновања и обликовања, она предста-
вља типично официјелно здање свог времена, 
ни превише анахроно, а ни изразито модерно. 
Његов архитектонски плашт, изведен из најбољих 
традиција италијанске нововековне архитектуре, 
показује све врлине тог универзално прихваћеног 
уметничког корпуса.

Упркос задовољењу конзервативних норми 
владајућег академизма, Ди Фаусто није подлегао 
његовим ограничењима, одбацујући идеал хладне, 
аперсоналне, отуђене архитектуре. Уместо 
сувопарног и монотоног здања понудио је грађевину 
ерудитског програма, неусиљеног прочеља и 
функционалног ентеријера. Контрастима боја и 
отвора, а нарочито низом стубића испред здања, 
оживео је његову конвенционално строгу структуру, 
употпуњујући амбијент Бирчанинове улице. 
Иако тек на почетку каријере, демонстрирао је 
одмереност и зрелост примерену много искуснијим 
ствараоцима.

Запажање да је здање прожето духом 
фашистичког монументализма, изнето у српској 
историографији,�5 може се сматрати утемељеним, 
јер његово прочеље одише снажним контрастима 
робусних маса, увучених и истурених волумена и 
експресивношћу хиперекспанзивног пластичког 
завршетка приземља. На овом примеру је доказано 
да је монументални стил могуће остварити и на 
мањим структурама, чак и на објектима узиданим 
у структуру градског блока. Његов ауторитативни 
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изглед не проистиче из изузетних димензија 
или агресивности структуре, већ из снаге израза 
примарних и секундарних маса. Осим устаљених 
елемената нововековне градитељске морфологије, 
строгост прочеља појачана је оштром профилацијом 
и диференцијацијом подцелина. Све то указује да је на 
овој грађевини начињен идејно-естетски компромис 
између владајућих структура у тадашњој Италији 
– краљевског пара и фашистичке владе на челу са 
Бенитом Мусолинијем. Створен је необичан корпус, 
ублаженог тоталитарног проседеа, прихватљив за 
српску средину, еклектички грађен на евокацијама 
новијих епоха италијанске архитектуре, уместо само 
староримске, на којој ће инсистирати фашистички 
режим. 

Због наведених контраста и објективног 
монументализма зграда Италијанске амбасаде не 
плени лакоћом, допадљивошћу и транспарентношћу 
форме, већ одише снагом и монолитношћу израза. 
Реч је о умереном академском монументализму 
карактеристичном за рани фашистички стил, када 
се још увек респектовао укус владајуће династије. 
У каснијим фазама, упркос делимичне отворености 
и за модернизам,  фашистичка архитектура ће 
показати своје “право” хипертрофирано, претеће и  
милитантно лице, понекад обогаћено апстрактним 
метафизичким конотацијама. Ди Фаустов београдски 
монументализам је првенствено ауторски и 
ерудитски, пре трагалачки него тоталитаран. 
Ту тезу потврђује и ентеријер амбасаде који је 
изузетно хуманистички конципован, прилагођен 
репрезентативној и свечаној намени.

У архитектури београдског међуратног 
академизма ова палата има посебно место. Иако је 
поспешила неоманиристичке предилекције српских 
архитеката, здања слична њој подизаће се тек пуну 
деценију касније, у време успона тоталитарних 
политичких идеја и архитектонских програма.�6 

Монументализам је тада захватио матрицу свих 
релевантних стилова у српској архитектури.

За разлику од многих београдских амбасада, 
изграђених као слободностојеће зграде на парцели, 
италијанска спада међу оне које су са једне стране 
узидане у структуру уличног блока, и које су лишене 
разрађених претпростора. Отуд је и њен визуелно-
реторички програм, ослоњен на архитектонску 
пластику и плитку фасадну декорацију, презентован 
на уличном прочељу.

Ди Фаустова амбасада у Београду, уз неколико 
грађевина изведених у периоду између два светска 
рата од стране неидентификованих италијанских 
архитеката (палате Реунионе на Тргу Републике и 
палате Асикурациони Ђенерали на Теразијама), 
репрезентативан је пример италијанске уметности 
у Београду. Надовезује се и на дела италијанских 
уметника који су независно од официјелних 
установа своје државе у претходном раздобљу 
стварали за Србе – цркву Светог Спиридона у Трсту 
(1861–1869) Карла Мачијакинија и Благовештењску 
цркву у Дубровнику (1870–1877) Емила Векијетија, 
пројекте Јосифа Касана и дела каменорезаца 
Авантија и Ђованија Бертота у Београду, као и на 
споменик Кнезу Михаилу Обреновићу (1874–1883) 
у Београду вајара Енрика Пација.�7

Оштећена у бомбардовањима Београда 1941. 
и 1999. године, константно допуњавана вредним 
уметничким предметима, зграда Италијанске 
амбасаде одолева зубу времена. Недавно коренито 
ревитализована, постала је значајно место 
окупљања дипломатске и културне елите. Циљ 
који је својевремено поставила краљица Јелена 
– да зграда амбасаде служи као мост између две 
културе, недавним постављањем њеног портрета на 
највидније место у приземљу, реактуелизован је на 
најбољи могући начин. Одабравши одговарајућег 
архитекту инвеститорка је показала завидну 
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проницљивост, свесна да ће њен програм добити 
адекватно уметничко отелотворење.

Савез мудре краљице и даровитог пројектанта 
донео је резултат који ће и будућа поколења морати 
да респектују. То важи и за читаво Ди Фаустово 
градитељско дело које није у довољној мери схваћено, 
а ни правилно вредновано. Неопходно је преиспитати 
априористичке ставове о ретроградности и строго 
службеном карактеру његове  архитектуре. Зато 
ово скретање пажње на његов београдски деби има 
за циљ даљу рехабилитацију његове уметничке 
личности.�8 
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EMBASSY OF THE KINGDOM OF ITALY IN BELGRADE 

Among the institutions which most contributed to the development of Italian-Serbian relations, stands out the 
embassy of the Kingdom of Italy in Belgrade. Built in the west part of the Serbian capital centre from 1924 to 
1926, for eight decades it has been representing the main factor of the political action of this country’s official 
authorities in Serbia. From the middle of the third decade up to nowadays, this building has been serving adequately 
its primary purpose – political – representative, administrative and residential. It has even a sacral purpose, since 
there is a chapel in one of its parts. 

As a significant architectural achievement in its building type and environment, the building of the Italian 
Embassy charms with its rich interior decoration and valuable collection of movable artistic objects. Considering 
the specific function and lack of comparative researches of Italian and Serbian architecture between the two World 
Wars, it remained unfairly in the margins of historiographic researches. The architectural details of the Italian 
Embassy building, which distinguishes by many things from other buildings of the same purpose in Belgrade, are 
actualized by this work.  

Formed in the style of academism with eclectically inserted reminiscence of renaissance, mannerism and 
baroque, the palace of the Italian Embassy fit into the environment of Bircaninova street and merged with style 
predilections of the new age of Serbian architects. The author of the Italian Embassy building was the famous 
roman architect Florestano di Fausto (1890-1965), who left a deep trail in the official architecture of the Italian 
fascist state. The biggest part of his opus, he made outside Italy, mainly in its colonies on the Mediterranean. 
He was considered to be a revered expert in architecture of Italian embassies built in south-east, west and north 
Europe. Due to reputation of state architect of the fascist epoch, and actual difficulties for the total valorisation of 
his work spread in more than one continent, he was completely ignored in historiographic reviews of the world 
architecture. 

In spite of the fulfilment of the conservative norms of the ruling academism, di Fausto did not succumb to 
its limitations, rejecting the ideal of the cold, non-personal, alienated architecture. Instead of dull and monotonous 
building, in Belgrade he offered a building of the erudite procedure, natural frontage and functional interior. By 
contrasts of colours and openings, and especially by a row of little columns in front of the building, he revived its 
conventional, severe structure, completing the environment of Bircaninova Street. Although at the beginning of the 
career, he showed balance and maturity typical of more experienced authors. 

In the architecture of the Belgrade academism between the two Wars this palace has a special position. 
Although it advanced neo-mannerism predilections of Serbian architects, buildings similar to it shall be built a 
whole decade later, during the rise of totalitarian political ideas and architectural plans, di Fausto’s Embassy in 
Belgrade, together with several buildings built in the period between the two World Wars by unidentified Italian 
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architects is a representative example of the Italian art in Belgrade. Damaged in the bombings of Belgrade in 1941 
and 1999, constantly supplemented with valuable artistic objects, the building of the Italian Embassy successfully 
overcomes the ravages of time. Recently completely rehabilitated, open for public meetings, it became a significant 
place for gathering of Belgrade diplomatic and cultural elite. The goal which set Queen Jelena –that the building of 
the Embassy serves as a bridge between the two nations and the two cultures, has been re-actualized in the best way, 
by recent placement of her portrait at the most visible place in the ground floor. By choosing a suitable architect, 
the investor showed a large intuition, conscious that her plan shall receive an adequate artistic realization. 

Partnership between the wise queen and the talented architect, brought results which must be respected even 
by a future generations. This applies even to whole architectural opus of di Fausto, which is neither sufficiently 
understood, nor correctly evaluated. It is necessary to re-examine the apriori attitudes to retrogression and strictly 
official character of his architecture. That is how this attention to his Belgrade debut, has as a goal the further 
rehabilitation of his artistic personality. 
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from the book L’ambasciata d’Italia a Belgrado e gli 
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first floor on frontage (photographed by A.Kadijevic)
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Fig.6.   I. Belic, segment added to frontage (photo-
graphed by A.Kadijevic)

Fig.7.   Italian Embassy in Belgrade, interior, (taken 
from the book L’ambasciata d’Italia a Belgrado e gli 
edifici Italiani in Serbia e Montenegro, Belgrade 2005)



                      

АРХИТЕКТУРА ЗГРАДЕ 
ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У 

БЕОГРАДУ                               

 БОЈАНА ИБРАЈТЕР-ГАЗИБАРА

згради Техничког факултета у Београду до сада је 
писала неколицина истраживача српске архитектуре 
између два светска рата. Зграда је анализирана 
пре свега у прегледима међуратне архитектуре, а 
монографски приказ до данас је изостао.1 Међутим, 
зграда Техничког факултета од почетка изградње 
интригирала је како стручну, тако и ширу јавност. 
Новински написи који су помно пратили све фазе 
изградње овог здања, а после Другог светског рата 
и обнове, наводили су, помало сензационалистички, 
да је то највећа зграда у нашој земљи, па и на Балкану. 
Стручњаке је пак више интересовало порекло идеје, 
односно оригиналност пројекта, као и ослањање 
на евентуалне узоре. Иако су на ову тему изречени 
различити судови, а на тему концепта и квалитета 
ове грађевине отворене бројне полемике, аутори се 
слажу да зграда Техничког факултета у Београду 
завређује пажњу истраживача и пажљиву анализу.

Историја простора
Зграда Техничког факултета налази се у 

Булевару краља Александра 73. Данашњи Булевар 
краља Александра регулисан је заједно са улицама 
Кнеза Милоша и Немањином� планом инжењера 
Франца Јанкеа из 1842. године, Словака који је девет 
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година радио у државној служби у Београду.� Јанке 
је решење за повезивање старог града – вароши у 
Шанцу и новог дела града – данашњег Врачара, 
пронашао у прилагођавању праваца нове уличне 
мреже постојећим правцима главних магистрала 
– Цариградском друму (Булевар краља Александра) 
и Топчидерском путу (улица кнеза Милоша), које 
су се укрштале под приближно правим углом.4 
Цариградски друм је почињао од Теразија, 
пролазио поред Батал џамије и Марвеног трга и 
водио до Ташмајдана где се налазило старо гробље, 
камени мајдан и стара црква Светог Марка.5 Део 
око данашње Савезне скупштине добио је назив 
Батал џамија по турској џамији која се, напуштена 
и у рушевинама, овде налазила до 1870. године. 

Џамију је 1585. године подигао Ејнехен бег.6 Део 
Булевара краља Александра од цркве Светог 
Марка до Правног факултета звао се Фишекџијска 
чаршија, по фишецима у којима је продаван барут, и 
то име носио је до 1896. године када се фишекџије 
расељавају и њихово место заузимају старинари – 
телали.7 Око 1930. године старинарнице – телалнице 
су порушене8, а старо гробље са Ташмајдана 

премештено је 1886. године у Рузвелтову улицу.9 
У то време простор од Ташмајдана ка Рузвелтовој 
улици био је празан, касније је на том месту отворено 
“Тркалиште”.

Терен некадашњег “Тркалишта” опредељен 
је за подизање факултетских објеката Генералним 
планом из 1923. године, као и претходним одлукама 
Београдске општине (1920–1922)10 којима је 
Београдском универзитету уступљена локација 
код Вуковог споменика и локација на Врачару (за 
потребе новооснованог Медицинског факултета). 
На овом терену пројектовани су и изграђени до 
почетка Другог светског рата: Универзитетска 
библиотека, Технички факултет, Државни архив, 
Лабораторија Машинског факултета, Правни 
факултет, а у периоду после Другог светског рата, 
изграђен је нов комплекс Технолошко-машинског 
факултета и сасвим изван првобитног програма 
хотел “Метропол”, на темељима зграде Више 
економске школе чије је грађење започето 1940. 
године према пројекту Димитрија М. Лека.

Грађење факултетских објеката започето је 
већ 1921. године пројектовањем Универзитетске 
библиотеке у Булевару краља Александра 71, још 
пре доношења Генералног урбанистичког плана 
1923. године. Зграда Библиотеке завршена је 
1926. године према пројекту архитеката Николе 
Несторовића и Драгутина Ђорђевића, у стилу 
академизма. Библиотека има наглашени централни 
улаз са порталом, истакнут коринтским стубовима. 
Зидна платна између портала и угаоних ризалита 
подељена су на три поља удвојеним јонским 
стубовима На кровном венцу и тимпанону 
централног ризалита изведени су плитки рељефи, а 
на угаоним ризалитима изведена су четири кубета са 
лантернама.11 Зграда Техничког факултета грађена 
је у периоду 1925–1931. године поново према 
пројекту архитекте Николе Несторовића1�, али овога 

Сл. 1.  Историјска фотографија зграде Техничког 
факултета (документација Завода за заштиту споменика 
културе града Београда)
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пута у сарадњи са арх. Бранком Таназевићем1�, 
у стилу академизма. Две године касније донета 
је одлука да се приступи грађењу зграде Правног 
факултета, која је завршена 1940. године и 
изведена у модернистичком духу, према пројекту 
архитекте Петра Бајаловића а уз помоћ и разраду 
пројекта проф. арх. Петра Анагностија.14 Међутим, 
првобитни пројекат који је урадио архитекта 
Светозар Јовановић, био је у академском стилу, са 
класицистичким портиком на фронту из Булевара 
краља Александра, и  стилски усаглашен са већ 
постојећим објектима Универзитетске библиотеке 
и Техничког факултета. Основна замерка овом 
концепту било је занемаривање угаоне парцеле и 
фронта из Београдске улице. Јовановићев пројекат 

је публикован у дневној штампи, што је уједно и 
једини сачувани траг.15 Није познато како је дошло 
до понуде арх. Петру Бајаловићу да сачини нови 
пројекат. 

Важно је напоменути и то да је између 1926. 
и 1928. године, у непосредној близини новог 
Универзитетског центра, подигнута монументална, 
академски конципирана зграда Студентског дома 
краља Александра, према пројекту руског архитекте 
Георгија Павловича Коваљевског.16

Године 1932. Технички факултет уселио се 
у нову зграду у Булевару краља Александра  73, 
наменски изграђену за смештај сва три факултета 
из области техничких наука. Настава из области 
архитектуре у Србији је извођена још у првој 

Сл. 2.  Општи изглед (фотодокументација Завода за заштиту споменика културе града Београда)



                             БОЈАНА ИБРАЈТЕР-ГАЗИБАРА

СПОМЕНИЧКO НАСЛЕЂЕ 7�

половини 19. века на филозофском одељењу Лицеја. 
Године 1846. у Београду је основана “Инџинирска 
школа”. Законом из 1863. године највиша образовна 
институција у Србији постала је Велика школа 
са факултетима: “правничким, филозофским и 
техничким”.

Скупштина Краљевине Србије је 1905. 
године изгласала Закон о оснивању Универзитета, 
а Технички факултет је у оквиру Универзитета 
био подељен на одсеке за грађевинске инжењере, 
архитекте и машинске инжењере. Програми 
предмета на Техничком факултету у Београду били 
су актуелни и пратили су програме школа у средњој 
Европи. 

Архитектура
Зграда Техничког факултета у Београду има 

симетрично решену основу, карактеристичну за 
овакав тип монументалних грађевина. Око четири 
унутрашња дворишта, која имају улогу светларника, 
распоређене су просторије – централна степеништа, 
аула, слушаонице и остали простори намењени 
студентима и професорима. На плану основе 
приземља види се да су две бочне просторије уз 
главни улаз биле намењене музејским поставкама. 
Види се, такође, да су пројектанти тачно наменили 
улогу просторија, односно прецизирали у којим 
ће се учионицама одвијати настава из појединих 
предмета.

Ова монументална слободностојећа зграда 
саграђена је од опеке у кречном малтеру. У елевацији 
обухвата сутерен, приземље и три спрата, од којих 
су два оригинална, а трећи дозидан након Другог 
светског рата. Главна фасада према Булевару 
краља Александра, од нивоа улице и дворишта до 
кровног венца, са целокупном пластиком изведена 
је у вештачком камену, бочне фасаде и дворишна 
фасада према Машинском факултету изведене су 
у племенитом малтеру терабони, а фасада трећег 

Сл. 3.  Централни ризалит (фото: С. Неговановић, сарадник 
Завода)

Сл. 4.  Тимпанон са композицијом “Градитељске 
мехнике”  (фото: С. Неговановић, сарадник Завода)
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спрата је од вученог малтера.
Према својим стилским карактеристикама 

зграда Техничког факултета се по свему уклапа 
у академске шеме и са зградом Универзитетске 
библиотеке ствара складну амбијенталну целину. 
Величином и структуром, као и чињеницом да 
представља једно од најзначајнијих дела двојице 
познатих аутора, зграда Техничког факултета је 
типичан пример архитектуре Београда између два 
рата. Има четири фасаде изведене у истом духу, али 
различито решене и то тако што је највећа пажња 
посвећена главној фасади окренутој ка Булевару 
краља Александра, нешто једноставнија обрада 
примењена је на бочним фасадама, а најсведенија је 
на дворишној. Фасаде су хоризонтално рашчлањене 
венцима на три зоне, а по вертикали су артикулисане 
пиластрима и ступцима који се протежу нивоом 
првог и другог спрата. 

Главном фасадом, веома богато обрађеном са 
мноштвом архитектонске и декоративне пластике, 
доминира централни ризалит са степеништем 
које води до троделног улаза. На крајевима главне 
фасаде, као пандан централном ризалиту, изведен 
је по један бочни тракт. Управо захваљујући бочним 

трактовима и централном ризалиту, као и увученим 
деловима фасаде који су богато обрађени стиче се 
утисак велике динамичности и живости фасада. У 
време када је саграђена представљала је највећу 
зграду у Београду, са дужином главног фронта  
156м, а бочних 60 м.17

Најнижа, приземна зона, као и зона сутерена, 
је рустично обрађена у комбинацији пикованих 
и глатких квадера. Рашчлањена је једноставним 
правоугаоним прозорима са заглавним каменом 
и балустрадом у парапетним нишама. Главни, 
троделни улаз са монументалним степеништем 
доминира приземном зоном централног ризалита. 
Над луком изнад централног улаза изведена је глава 

Сл. 5. Скулптура мушкарца са индустријским точком (фото: 
С. Неговановић, сарадник Завода)

Сл. 6. Фасада-детаљ прозора (фото: С. Неговановић, сарад-
ник Завода)
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војника са шајкачом, изнад бочних лукова глава 
жене са дијадемом од дуката, а изнад лукова великих 
прозора, који припадају бочним просторијама 
приземља, урађене су две идентичне мушке главе.    

Кроз зону првог и другог спрата протежу 
се делимично канелирани пиластри који носе 
архитравни венац. У зони централног ризалита 
то су ступци кружног пресека. Велики залучени 
прозори свечане сале протежу се кроз оба спрата 
централног ризалита и делују раскошно. Заглавно 
камење је добило изглед акантусовог лишћа, што 
је мотив који се понавља и над прозорима другог 
спрата. У централном ризалиту, изнад кружних 
прозора другог спрата изведено је пет идентичних 
рељефних плоча од вештачког камена на којима су 
приказани жена и мушкарац с мачем. Аутор ових 
рељефних плоча, као и глава над луцима отвора при-
земља, изведених у вештачком камену, јесте чешки 
скулптор Бедрих Зелени.18 На бочним крилима 
фасаде, као и на бочним ризалитима, прозорски 
отвори ритмично су распоређени између пиластера. 

Прозори првог спрата завршени су тимпанонима и 
имају балустраде у парапету, док су прозори другог 
спрата лучно завршени са једноставно решеним 
потпрозорним венцем који носе по две конзолице. 
Као занимљив мотив на фасади јавља се фриз са 
грчким меандром који се протеже целом фасадом у 
висини другог спрата, а који се понавља и у аули.

Централни ризалит је завршен великим 
тимпаноном, а на самом врху тимпанона налази се 
велика акротерија са флоралним мотивима. Између 
другог спрата и главног венца изведен је фриз са 
волутом око елипсастих прозора. Зграда Техничког 
факултета је у свом оригиналном облику била 
завршена балустрадом и алегоријским скулптурама 
на атици прочеља. Међутим, приликом бомбардо-
вања Београда 1944. године срушена је око једна 
петина зграде. Министарство грађевина Србије је у 
мају 1946. године почело обнову и реконструкцију 
Техничког факултета.19 Тада је дограђен трећи спрат 
изнад кровног венца, према пројекту архитекте 
Михаила Радовановића. Доградња трећег спрата 

Сл 7.  Свечана сала (фото: 
С.Неговановић, сарадник 
Завода)
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делимично је деградирала првобитни концепт 
зграде Техничког факултета дајући њеној силуети 
визуелну затвореност и тежину. 

Бочне фасаде ка Рузвелтовој улици и 
Универзитетској библиотеци једноставније су 
изведене али је сачуван ритам отвора са главне 
фасаде, као и однос централног ризалита и бочних 
трактова. Са обе стране постоји улазно степениште и 
портал. Дворишна фасада је најсведеније решена са 
минимумом архитектонских елемената, дефинисана 
низовима прозора и подеоним венцима. Поновљен 
је ритам са главне фасаде – централни ризалит и 
две бочна тракта.

Ентеријер зграде на први поглед не делује 
довољно функционално с обзиром на то да целокупна 
структура грађевине почива на “крутом аранжману 
основе”.�0 Око ауле и монументалних степеништа 
протежу се дугачки ходници са учионицама и 
кабинетима. Посматрано из данашњег угла може се 
сматрати да је велики централни простор непотребно 
велики, међутим наведени став превиђа значај 

оваквог просторног решења. Решење степеништа 
веома је функционално зато што пружа могућност 
дистрибуције великог броја студената након часова, 
али и прегледност, поглед ка приземљу и улазу у 
факултет.

Таваница централног вестибила богато је 
обрађена комбинацијом геометријских мотива 
и мотива класичног дорског реда, као што су 
триглифи. Мотив триглифа понавља се и између 
пиластера који носе таваницу, а испод балустраде 
другог спрата. Детаље за вестибил, аулу, главно 
степениште и свечану дворану радио је архитекта 
Богдан Несторовић.�1

Деведесетих година 20. века свечана сала на 
првом спрату факултета обновљена је по угледу 
на оригиналну. Ова пространа просторија са 
полустубовима и пиластрима од окер мермера 
изнад којих су изведени сферни троуглови, који 
представљају ослонац богато украшеног венца и 
таванице у штукатури са два раскошна лустера и 
двадесетак мањих, одише атмосфером прошлих 

Сл 8.  Централни вестибил 
(фото: С.Неговановић, 
сарадник Завода)
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времена када су се у њој дешавали сви значајни 
догађаји везани за живот факултета и организовали 
балови студената.

Осим главне зграде Техничког факултета 
пројектом архитеката Несторовића и Таназевића 
обухваћени су и Технолошки и Електротехнички 
институт, Хемијска лабораторија и Механичка 
радионица. Извођач радова било је предузеће 
Влајка Гранжана, надзор над радовима вршило је 
Министарство грађевина – у име њих архитекта 
Гојко Тодић.�� 

Скулптура
Алегоријске скулптуре на атици прочеља 

посебно се издвајају својом позицијом у највишој 
зони, али и на целој згради Техничког факултета. 

Ове скулптуре изведене у вештачком камену 
дело су академских вајара Илије Коларевића и 
Ивана Лучева. Шира примена фасадне скулптуре 
у Београду везана је за осамдесете године 19. 
века, када скулптура почиње да се употребљава у 
српском грађанском друштву као симбол заштите 
куће и породице или покровитељства делатности 
и предузетништва.�� Време између два рата било 
је  период процвата ауторске скулптуре и рељефа 
у архитектури Београда, време кад их је готово 
свака већа зграда добијала, а имали су првенствено 
естетску функцију. И скулптура и рељеф извођени 
су од најразноврснијег, мање или више постојаног 
материјала. Нажалост, употребљаван материјал 
– теракота, гипс, цемент, бетон, вештачки камен, 
временом је показао неотпорност на спољне утицаје 

Сл. 9. Главна фасада зграде Техничког факултета у Београду  
(документација Завода за заштиту споменика културе града Београда)
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фигуре са стране алегоријске представе техничких 
наука, чиме је поново подвучена функција објекта. 

Узори
Анализа зграде Техничког факултета у 

Београду намеће потребу за утврђивањем порекла 
појединих елемената или целине, што представља 
неопходан основ при вредновању здања академске 
архитектуре изведене изван  европских центара.�0 
Као први и основни узор архитектама Несторовићу 
и Таназевићу послужила је зграда Техничке школе 
у Шарлотембургу (Charlottemburg) – Берлин, на 
којој се Никола Несторовић школовао. Још 1926. 
године архитект Димитрије М. Леко скренуо је 
пажњу стручној јавности на порекло идејног 
склопа зграде Техничког факултета у Београду, 
оштро критикујући пројекат наших архитеката, 
за који наводи да је преузео све мане основе 
Шарлотенбурга изоставивши све врлине, као и да је 
главна грешка код спољне обраде фасада то што није 
спроведен исти мотив на све четири фасаде, што је 
као јасно обележје монументалности неопходно.�1 
Краљевски технички универзитет у Шарлотенбургу 
основан је 1879. године. Аутори пројекта били су 
архитекти Richard Lucae и Friedrich Hitzig (Ричард 
Луке и Фридрих Хициг).�� Ова монументална 
зграда, изведена у академском стилу је умногоме 
утицала на пројектанте зграде Техничког факултета. 
Готово је идентична подела централног ризалита, 
монументалан троделни главни улаз и лучно 
завршени прозори бочних просторија, затим стубови 
и пиластри који се протежу висином првог и другог 
спрата, велики лучно завршени прозори у висини 
првог и другог спрата, завршна балустрада, бочни 
трактови... У поређењу основа исто тако је могуће 
утврдити паралеле. Оба пројекта имају изражену 
симетричност. Око унутрашњих дворишта и 
ауле распоређени су ходници са слушаоницама и 

и већина скулптура је претрпела озбиљна оштећења 
или је уништена.�4

Шест алегоријских представа мушкараца и 
жена складних пропорција, са атрибутима појединих 
наука и уметности, делују као заустављене у 
покрету.�5 Прва скулптура на балустради изнад левог 
крила зграде јесте фигура мушкарца са чекићем и 
торзом и представља “Вајарство”. До ове скулптуре 
је фигура жене са муњама која представља алегорију 
“Електротехнике” односно “Физике”.�6 На врху 
централног дела зграде изнад тимпанона постављена 
је фигура мушкарца са свитком и озиданим делом 
зида који симболише “Грађевинарство”�7. Уз 
њега је фигура жене ослоњене на стуб са јонским 
капителом која представља “Архитектуру”. На 
балустради изнад десног крила зграде смештене 
су фигура мушкарца са индустријским точком, 
алегоријом “Машинства”, односно “Индустрије”�8 и 
фигура жене са четкицом и палетом која симболише 
“Сликарство”. Једноставна симболика акцесорија 
који су представљени уз фигуре олакшава њихово 
тумачење. Избор тематике, односно симболизам 
представљених скулптура, има за функцију да 
додатно истакне намену зграде и на најбољи 
могући начин крунише зграду Техничког факултета. 
Међутим, стиче се утисак да је то ауторима само 
делимично успело, да скулптуре нису у потпуном 
сагласју са архитектуром и да представљају засебан 
ентитет.

Централни ризалит завршен је тимпаноном 
у који је смештена композиција “Градитељске 
технике”�9 изведена у вештачком камену. Аутори 
ове алегоријске композиције су, такође, вајари Илија 
Коларевић и Иван Лучев. У центру је представљена 
жена с књигом и оловком, са страна су по две фигуре 
са техничким инструментима и архитектонским 
и грађевинским елементима. Симболика је одмах 
уочљива. Жена је симбол школства, науке, док су 
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кабинетима и осталим наменским просторима и 
приметан је веома сличан ритам просторија. Одмах 
је уочљиво, међутим, да су степеништа различито 
постављена – у Београду су у централном делу, а у 
Шарлотенбургу бочно.

Могуће је да се Никола Несторовић, берли-
нски ђак, директно инспирисао зградом факултета 
на коме је студирао, али чињеница је да је овакав 
тип школских зграда, сличних основа и сличних 
просторних решења био карактеристичан за готово 
све школске зграде у централној Европи крајем 19. и 
почетком 20. века. Када упоредимо Техничку школу 
у Шарлотенбургу, зграду Техничког факултета 
у Београду и зграду Ректората Универзитета у 
Стразбуру јасно је да је употребљен сличан концепт, 
који у мањој или већој мери варира и код осталих 
зграда средњоевропских универзитета (зграда 
Ректората Бечког универзитета, зграда Ректората у 
Грацу, зграда Техничке школе у Штутгарту...).�� 

Могло би се закључити да је зграда Техничког 
факултета у Београду типска грађевина која се по 
својим карактеристикама уклапа у тип академски 
конципираних школских зграда. У прилог овој 
тези говоре и запажања појединих аутора.�4 
Т. Дамљановић наводи да је као могући узор 
пројектантима послужио неизведени пројекат 
архитекте Константина Јовановића за зграду 
Српске краљевске академије.�5 Заиста се може 
запазити значајна подударност између два пројекта 
– централни истакнути улаз, два бочна крила, 
троделна подела која се понавља на оба нивоа 
централног ризалита, тимпанон којим је централни 
ризалит завршен, као и подударност у декоративном 
и скулптуралном програму, али све су то елементи 
који се понављају на сличним зградама и у Европи, 
у центрима у којима су радили или се школовали 
Несторовић, Јовановић, Таназевић, Стевановић и 
многи други. Занимљиво је, можда, направити и 

Сл .10.  Oснова приземља Техничког факултета у Београду 
(документација Архитектонског факултета)
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компарацију зграде Техничког факултета у Београду 
са зградом нишке Гимназије архитекте Милорада 
Рувидића.�6 Пројекат је урађен 1910. године. И основа 
Гимназије је, као и основа Техничког факултета, 
решена симетрично, са централним фронтоном и 
бочним крилима. Зграда такође има два спрата, као 
првобитно Технички факултет и решена је у стилу 
академизма, као и наглашен централни ризалит 
са главним улазом, вестибилом и степеништем, 
и угаоне ризалите. Дакле и ова зграда припада 
устаљеном типу школских грађевина и могла је, 
најшире гледано да буде узор за зграду Техничког 
факултета. Она у сваком случају потврђује запажање 
једног броја истраживача о постојању утврђеног 
обрасца, који је у одређеном периоду поштован 
приликом пројектовања одређеног типа објеката, у 
овом случају школских зграда. Пред аналитичарима 
и тумачима српске архитектуре краја 19. и почетка 
20. века, периода који је и директно и индиректно 
био под великим утицајем архитектонских центара, 
пре свега средина у којима су се школовали српски 
архитекти и из којих су страни градитељи долазили, 
налази се компликован задатак утврђивања фине 
границе између онога што називамо утицај или 
инспирација и директног копирања, преузимања, 
односно плагирања.

Подаци изнесени у претходном поглављу 
могли би да утичу на валоризацију зграде 
Техничког факултета, с обзиром на то да је указано 
на извесне подударности и поједине елементе 
који упућују на закључак да је пројекат Техничког 
факултета типски. Међутим, за средину у којој је 
настала зграда Техничког факултета представља 
архитектонско-урбанистичку вредност као изразит 
пример академског метода у обликовању и један 
од најистакнутијих објеката универзитетског 
комплекса. Истовремено, као прва зграда саграђена 
за потребе Техничког факултета дело је културно-

историјске вредности. 
Зграда Техничког факултета је у процедури за 

утврђивање за културно добро. 
Током 1996. године изведени су радови на 

рестаурацији и санацији свих фасадних површина 
и реконструкција декоративне скулптуре и пластике 
на згради Техничког факултета, према пројекту из 
1995. године чији су аутори стручњаци Завода за 
заштиту споменика културе града Београда – арх. 
Зоран Јаковљевић са сарадницима: арх. Љиљаном 
Јанковић, арх. Татјаном Виденовић, арх. техн. 
Оливером Стојановић и арх. техн. Душицом 
Ставановић .�7

*    *    *
Период између два рата у Београду обележило 

је подизање великог броја приватних и јавних 
зграда. У читавом овом периоду оне су решаване по 
академском концепту, као монументалне грађевине 
са симетричном шемом основе, са применом 
високих стубова и пиластера и других елемената 
који представљају реминисценцију на историјске 
стилове, пре свега класицизам.�8 У Европи 
краја 19. века архитектура историјских стилова, 
која је још средином века завладала европским 
градитељством, доживела је свој преображај који се 
огледао у слободнијој примени ових стилова.�9 И у 
Европи, а и код нас, значајну улогу у пропагирању 
архитектуре историјских стилова имале су државне 
институције и имућни инвеститори који су уз помоћ 
ове монументалне и декоративне архитектуре 
додатно истицали своју моћ и друштвени положај, 
те су државне и јавне грађевине углавном и грађене 
у овом стилу који је постао званичан. Техничке 
високе школе и академије европских центара 
допринеле су да академска архитектура која је 
почивала на еклектицизму буде уобличена, а потом 
и озваничена као државни стил.40 Тако су одређене 
врсте јавних грађевина пратиле одређени образац 
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архитектонског склопа и пратиле уходану шему 
а само појединци су успевали да остваре помак у 
креативном и сваком другом смислу.

Зграда Техничког факултета у Београду 
пројектована је и изграђена управо у периоду између 
два рата, у време када Београд почиње интензивно 
да се гради и шири. Монументална архитектонска 
остварења представљала су потврду и својеврсну 
материјализацију нове друштвене стварности настале 
након проглашења Краљевине. Технички факултет, 
остварење двојице архитеката, Николе Несторовића и 
Бранка Таназевића, уз сарадњу вајара Бедриха Зеленог, 
Илије Коларевића и Ивана Лучева, представља типично 
академско остварење карактеристично за период у 
коме је настало. Архи-тектонски концепт је у знатној 
мери ослоњен на архитектуру европских академских 
центара и на известан начин подражава школске зграде 
које су пројектанти видели, на којима су или о којима 
су учили током својих студија у централној Европи. С 
друге стране, стиче се утисак да су аутори из потребе 
да остваре што интензивнији утисак помало претрпали 
зграду, што декоративном, што архитектонском 
пластиком и тако је лишили лакоће. Тај утисак тежине, 
упркос динамици коју смењи-вање различитих мотива 
и ритмова даје фасади, додатно употпуњава трећи, 
дограђени спрат. Упркос наведеним манама значај овог 
архитектонског остварења није мали. То је грађевина 
наменски пројектована за потребе смештаја техничких 
факултета и ту функцију је задржала до данас, дакле 
више од седам деценија. Представља најизразитији 
објекат такозваног универзитетског комплекса и 
својеврсни урбанистички маркер блока између 
Булевара краља Александра, Рузвелтове, Карнеги-
јеве и улице 27. марта. Данас су у згради смештени 
Електротехнички факултет који користи сутерен, 
приземље и део поткровља, Грађевински факултет 
који користи први спрат и Архитектонски факултет 
који користи други спрат и део поткровља. 
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АРХИТЕКТУРА ЗГРАДЕ ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ

НАСЛЕ Е81

Први осврт на зграду Техничког факултета у Београду 
дао је Д. М. Леко у тексту Нове зграде Техничког факултета 
београдског Универзитета објављеном 1926. године у 
Техничком листу бр. 5. Аутор је дао упоредну анализу 
зграда Техничког факултета у Београду и Техничке школе у 
Шарлотембургу надомак Берлина, указујући и на аналогије 
између основа две грађевине и на мане београдског решења. О. 
Минић, у раду Развој Београда и његова архитектура између 
два рата, Годишњак Музеја града Београда I, Београд 1954, 
критикује концепт пројектаната зграде који је, с обзиром на то 
да су се определили “за традицију, за симетрију, за историјске 
стилове”, довео до сметњи и ограничења у одвијању наставе 
на Техничком факултету. Ђ. Сикимић је у прегледу Фасадна 
скулптура у Београду, Београд 1965, побројала скулптуру на 
фасади зграде Техничког факултета и навела да су њени аутори 
вајари Бедрих Зелени, Илија Коларевић и Иван Лучев. У. 
Мартиновић спомиње зграду Техничког факултета у Београду 
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у својој књизи Модерна Београда, Београд 1972. године, где 
наводи да су пројектанти зграде завршене 1936. године Никола 
Несторовић и Драгутин Таназевић, а за сам објекат каже да 
је изведен у духу еклектицизма, који је овладао “читавом 
конзервативном Европом”. З. Маневић у тексту Новија српска 
архитектура објављеном у књизи Српска архитектура 1900–
1970, Београд 1972, пише да је зграда Техничког факултета 
од извесног значаја, али и он наводи да је “аранжман плана 
директна копија иностраног узора”. У раду Постакадемизам у 
архитектури Београда (1919–1941) објављеном у Годишњаку 
града Београда ХХ из 1973. године, Б. Несторовић је навео да 
је 1927–1928. урађен пројекат за Технички факултет и да је 
израда пројекта поверена архитектима Николи Несторовићу и 
Бранку Таназевићу. Објашњава да су пројектанти “у масама” 
прихватили решење “по типу” зграде Високе техничке школе 
у Шарлотенбургу, али да је просторна организација зграде 
Техничког факултета другачија и оригинална. М. Бобић у 
тексту Figura/cija објављеном у часопису Комуникацијe 
61, 1988. године, надахнуто пише о утиску који је на 
њега оставила скулптура на згради Техничког факултета. 
Д. Шаренац у књизи Митови симболи. Скулптуре на 
београдским фасадама, Београд 1991. године, између осталог 
објашњава и симболику алегоријских скулптура на фасади 
београдског Техничког факултета. Б. Вујовић у књизи Београд 
у садашњости и прошлости, Београд 1994. зграду Техничког 
факултета приписује архитектима Александру Ђорђевићу 
и Николи Несторовићу. У тексту Два примера рестаурације 
фасада, Зграда у ул. Српских владара бр. 8 и зграда Техничких 
факултета, булевар Револуције бр.73, објављеном у часопису 
Наслеђе бр. 1, Београд, 1997, аутор З. Јаковљевић на примеру 
рестаурације фасада зграде Техничких факултета објашњава 
конзерваторски метод обнове фасада применом “аутентичне” 
технологије извођења фасадних облога од вештачког камена, 
племенитог и продужног малтера. Аутор Т. Дамљановић у раду 
посвећеном делу архитекте К. Јовановића – A Semper Student in 
Belgrade, Centropa, vol. 2, number 2, 2002, указује на паралеле 
између неизведеног пројекта архитекте Јовановића за зграду 
Српске краљевске академије и пројекта Николе Несторовића и 
Бранка Таназевића за зграду Техничког факултета у Београду, 
претпостављајући да је пројекат за зграду СКА послужио као 
инспирација Несторовићу и Таназевићу. М. Р. Перовић у свом 
обимном прегледу српске архитектуре Српска архитектура 
ХХ века. Од историцизма до другог модернизма, Београд 2003. 
спомиње Николу Несторовића и Бранка Таназевића и њихов 
пројекат за зграду Техничког факултета, набрајајући радове 
бивших студената архитектонских центара који су стварали 
у Београду у међуратном периоду, у духу “интернационалног 
академског еклектицизма”. У значајном доприносу тумачења 
архитектуре академизма Естетика архитектуре академизма, 
XIX–XX век, Београд, 2005, аутор А. Кадијевић, пишући о згради 
Техничког факултета у Београду износи став да је аранжман 
основе здања крут, “са пространим унутрашњим двориштима, 
дугачким ходницима и превеликим степенишним холом” и да 
је овакав аранжман основе одредио структуру зграде. И бројни 
анонимни колумнисти престоничких дневних новина писали 
су о згради Техничког факултета, пратећи све фазе њене 
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 Г. Гордић, Технички факултет, евиденција Завода 
за заштиту споменика културе града Београда, општина 
Палилула, рукопис; Б. Вујовић, Београд у прошлости и 
садашњости, Београд 1994, 221; Д. Ђурић – Замоло, Београд 
као оријентална варош под Турцима 1521–1867, Београд 1977, 
28.
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на старо ташмајданско гробље као погодна места за развијање 
новог градског центра. Наведено је и да је неопходно да буду 
предвиђена и места за подизање других јавних грађевина 
у непосредној околини као што су Универзитет, Народна 
библиотека, Палата правде... Б. Максимовић, Урбанистички 
развитак Београда између два рата, у: В. Чубриловић (ed.), 
Историја Београда 3, Београд, 1974, 163–171

 Елаборат Завода за заштиту споменика културе града 
Београда о утврђивању зграде Универзитетске библиотеке 
за културно добро. Универзитетска библиотека “Светозар 
Марковић” утврђена је за културно добро (Решење Завода бр. 
656/1 од 23.3.1977.)

 Никола Несторовић, син Богдана Несторовића, трговца 
и дугогодишњег председника општине у Пожаревцу, у родном 
месту завршио је основну школу и нижу гимназију, а затим 
је прешао у Београд, где је матурирао у Реалки, након чега 
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је уписао Технички факултет Велике школе. Дипломирао је 
1890. године, запослио се као подинжењер у Министарству 
грађевина. Одатле је отишао у Пожаревац, где је обављао 
послове на обележавању шума и на регулацији Мораве. 
Године 1893. вратио се у Београд и добио плаћено одсуство 
како би отишао на Техничку школу у Берлин (Шарлотенбург). 
Студије архитектуре је завршио 1896. и поново дошао у 
Београд, у Министарство грађевина, и у тој служби је остао 
до 1905. године. Већ 1898. године постао је хонорарни 
професор Техничког факултета, на ком је предавао предмет 
Орнаментика свих стилова, а након смрти арх. Драгутина 
Милутиновића и предмете Приватне и привредне зграде 
и Наука о стиловима. Предавања из ових предмета држао 
је до пензионисања 1938. године. За ванредног професора 
изабран је 1905. године приликом оснивања Универзитета, 
а за редовног 1919. године. Сматра се да је највеће успехе 
у пројектовању постигао у сарадњи са својим старијим 
колегом Андром Стевановићем, а резултат заједничког рада 
су пројекти за зграду Управе фондова – данашњи Народни 
музеј, зграду Београдске задруге у Карађорђевој 48 и кућу 
трговца Стаменковића – “кућу са зеленим плочицама” у Ул. 
краља Петра 41. Самостално је Несторовић пројектовао хотел 
“Бристол”, санаторијум “Врачар”, Учитељски дом, као и кућу 
Милана Павловића – познату као “Џокеј клуб”. Између два 
светска рата са арх. Драгутином Ђорђевићем пројектовао 
је зграду Универзитетске библиотеке, а са арх. Драгишом 
Брашованом зграду Министарства шума и руда, на којој је 
у току градње измене извршио архитекта Никола Краснов. 
Несторовић је стално пратио развој европске архитектуре, као 
и новине у конструкцијама и материјалима, о чему је објавио 
неколико чланака у “Српском техничком листу” тежећи да та 
достигнућа користи у својој пракси. Умро је у Београду 1957. 
године. О Николи Несторовићу видети: Дивна Ђурић–Замоло, 
нав. дело, 79–83; Б. Несторовић, Београдски архитекти Андра 
Стевановић и Никола Несторовић, Годишњак града Београда, 
књ. XXII, 1975,  М. Ротер-Благојевић, Настава архитектуре 
на вишим и високошколским установама у Београду током 19. 
и почетком 20. века, утицај страних и домаћих градитеља, 
Годишњак града Београда књ. XLIV, 1997, 125–168.

 Бранко Таназевић је рођен у Чакову, у Банату, одакле 
су му родом били родитељи. Реалку је завршио у Београду, 
а затим се уписао на Технички факултет Велике школе где 
је на Машинском одсеку дипломирао 1899. године. После 
тога у Минхену је студирао архитектуру и дипломирао 1903. 
године, па се по повратку у Београд запослио у Министарству 
грађевина. Већ 1905. изабран је за доцента на Архитектонском 
одсеку Техничког факултета, а редовни професор постао 
је 1921. године. Предавао је Уређење градова, Декорацију, 
Орнаментику и Моделовања. У слободно време бавио се 
сликарством и вајарством. Архитекта Бранко Таназевић 
био је високошколски професор, бавио се проучавањем 
старих српских манастира и прикупљањем документације о 
фолклорној архитектури, па је из тих области објавио и већи 
број радова у тадашњим часописима. Радио је интензивно 
на пројектовању, тако да постоји преко педесет његових 
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остварења. У српској архитектури до Првог светског рата био 
је највећи поборник новог српског стила, са применом српско–
византијских и фолклорних мотива, а два његова највећа 
остварења у Београду, Телефонска централа у Косовској улици 
и Министарство просвете (фасада) на Теразијама, рађени су 
у том духу. После Првог светског рата, према Таназевићевом 
пројекту адаптирана је зграда на Косанчићевом венцу 14 за 
потребе Народне библиотеке, где је целокупни књижни фонд 
изгорео у бомбардовању Београда 1941. године. О Бранку 
Таназевићу видети: Д. Ђурић-Замоло, нав.дело, 100–101, М. 
Ротер-Благојевић, нав. дело

 Г. Гордић, Правни факултет, евиденција Завода за 
заштиту споменика културе града Београда, општина 
Палилула, рукопис

 Политика, 12.11.1933, 13; Штампа, 5.4.1934, 8; Штампа, 
25.11.1934, 5.

 Елаборат Завода за заштиту споменика културе града 
Београда за утврђивање зграде Студентског дома краља 
Александра за културно добро. Зграда Студентског дома 
краља Александра је у процедури за утврђивање за културно 
добро.

 Штампа је помно пратила зидање Техничког факултета 
од самог почетка и с великим одушевљењем је писано о 
лепоти и величини ове зграде која ће надмашити све зграде у 
Београду, па и на Балкану: Аноним, Нови Технички факултет 
на Тркалишту. Зидање треба да почне идућег месеца, Политика 
2.7.1925, 5; Аноним, Полагање темеља за зграду Техничког 
факултета, Политика 30.5.1926, 10; Аноним, Довршење 
Техничког факултета, Време 26.1.1929, 2; Аноним, Радови на 
згради Техничког факултета, Политика 31.7.1929, 8; Аноним, 
Довршење Техничког факултета, највеће зграде на Балкану, 
Правда 26.9.1929, 6; Аноним, Радови на Техничком факултету 
највећој згради на Балкану довршени су, Време 22.10.1929, 
7; Аноним, Зграда Техничког факултета биће готова овог 
лета, Политика 20.3.1931, 8; Аноним, Технички факултет 
сели се идућег месеца у нову зграду, највећу у нашој земљи, 
Време, 19.8.1931, 7; Аноним, Освећење нове зграде Техничког 
факултета, Време 19.10.1931, 5; Аноним, Свечано освећење 
нове зграде Техничког факултета, Правда 19.10.1931, 5. 

 З. Јаковљевић, Фасадна скулптура у Београду, проблеми 
заштите, Гласник Друштва конзерватора, Београд, 1992, 
177–191

 Аноним, Обнова и реконструкција Техничког факултета, 
Глас 21.10.1946, 5

 А. Кадијевић, Естетика архитектуре академизма. XIX–
XX век,Београд 2005, 355–356; О. Минић, Развој Београда 
и његова архитектура између два рата, Годишњак Музеја 
града Београда I, Београд 1954, 185–186.  

 Б. Несторовић, Постакадемизам у архитектури 
Београда (1919–1941), Годишњак града Београда ХХ, 1973, 
�60 
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 З. Јаковљевић, нав. дело, 177

 Исто, 180

 M. Bobić, Figuracija, Komunikacijе 61, Beograd, 1988, 9

 Ђ. Сикимић у: Фасадна скулптура у Београду, Београд, 
1965, 21–22 и Д. Шаренац, Митови симболи. Скулптуре 
на београдским фасадама, Београд, 1991, 78–79, тумаче 
ову скулптуру као алегорију Физике, док у тексту о згради 
Техничког факултета написаном за потребе израде Пројекта 
рестаурације фасаде Техничког факултета, ЗЗЗСКГБ, стоји 
да је у питању алегорија Електротехнике. Оба тумачења могу 
бити прихватљива с обзиром на то да је атрибут који ова 
фигура држи – муње, симбол електрицитета, близак области 
изучавања обе науке. Д. Шаренац тумачи муњу као искру 
живота, оличење снаге и енергије.

 Д. Шаренац ову фигуру тумачи као алегорију 
Архитектуре.

 Различита тумачења поново: Ђ. Сикимић, Д. Шаренац и 
подаци из Пројекта... ЗЗЗСКГБ

 Д. Шаренац ову композицију тумачи као алегоријску 
представу Архитектуре, па тако на згради Техничког 
факултета постоје три различите Архитектуре. Ове разлике у 
тумачењима су мале и указују на блискост и преплитање наука 
и уметности о којима је реч.

 А. Кадијевић, У трагању за узорима Дома Народне 
скупштине, Наслеђе VI

 Д. М. Леко, Нове зграде Техничког факултета 
београдског Универзитета, Технички лист бр. 5, 1926.

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.
kgi.ruhr–uni–bochum.de/projekte/rub_expo/k5/u2abb18.
jpg&imgrefurl=http://www.kgi.ruhr–uni–bochum.de/projekte/rub_
expo/k5/k5_t2.htm&h=460&w=764&sz=190&tbnid=hTvBUVSC5
IwJ:&tbnh=84&tbnw=140&hl=en&start=3&prev=/images%3Fq%
3Dtechnische%2Bhochschule%2Bcharlottenburg%26hl%3Den%2
6lr%3D%26rls%3DGGLD,GGLD:2005–15,GGLD:en%26sa%3DN 

 Погледати прилоге у : J. Durm, H. Ende, E. Schmitt, 
Handbuch der Architektur, Entverfen, Anlage und Einrichtung der 
Gebäude, Stuttgart, 1905.

 Т. Damljanović, A Semper Student in Belgrade, Centropa, 
vol. 2, number 2, 2002, 145–145, посебно: 150

 Познато је да је зграда Српске краљевске академије 
изведена према пројекту арх. Андре Стевановића и Драгутина 
Ђорђевића, с којима је често сарађивао Никола Несторовић. 
Пројекат који је приложио арх. Константин Јовановић 
сматран је преамбициозним и прескупим, па је понудио и 
друго решење које је прихваћено. Међутим А. Стевановић 
је предложио још неке измене и допуне захтевајући да арх. 
Јовановић сарађује с њим, што Јовановић није прихватио, те 
је повукао оба пројекта. Т. Damljanović, nav. delo

 О Рувидићу видети у: Д. Живановић, Архитекта 
Милорад Рувидић, живот и дело, Београд, 2004.
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 З. Јаковљевић, Два примера рестаурације фасада, Зграда 
у ул. Српских владара бр. 8 и зграда Техничких факултета, 
Булевар револуције бр.73, Наслеђе бр. 1, Београд, 1997, 99–
109

 Б. Несторовић користи термин постакадемизам за 
сва архитектонска дела у еклектичком духу изведена у 
Београду у међуратном периоду. Видети у: Постакадемизам у 
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ARCHITECTURE OF THE BUILDING OF THE ENGINEERING 
FACULTY IN BELGRADE 

The building of the Faculty of Engineering in Belgrade was built between 1925 – 31, according to the design of 
architects, university professors Nikola Nestorovic and Branko Tanazevic. It is made in style of academism with 
dominant classicist elements.

Located south-east from the University Library, the building of the Faculty of Engineering is made as an 
autonomous building, with four facades, built in the same spirit, but solved differently in the way that the focus 
was on the main façade, facing Kralja Aleksandra Boulevard, more simplified facing is applied on lateral facades, 
and the simplest on the court-yard facade. For its stylistic features, the building of the Faculty of Engineering 
is completely correspondent with academism schemes, so, together with the building of the University Library 
creates an ambient complex. By its size and architecture, and by the fact that it represents one of the most significant 
works of the two famous authors, the building of the Faculty of Engineering is a typical example of the Belgrade 
architecture between the two wars. 

After the Second World War, the third floor was built, according to the design of the architect Mihailo 
Radovanovic. 

Building facades are horizontally divided into zones by robust profiled cornices, and vertically by pillars 
and circular columns. The most dominant facade emphasis is the central bay with staircase and tri-part entrance, 
which ends with tympanum. All the facades are decoratively ornamented. Sculptures and embossed plastic on the 
front of the facade are made by academic sculptors Ilija Kolarevic and Ivan Lucev, while the ornamental plastic 
in the artificial stone is made by Bedrih Zeleni. The allegoric sculptures, which represent Sculpture, Electrical 
Engineering (Physics), Architecture, Industry and Painting, on the attic of the frontage, made of artificial stone, as 
well as the composition ‘Building Techniques’, placed in the tympanum, with central figure of woman with book 
and pencil, with two figure on each side, with technical instruments and architectural and building elements, are 
especially distinguished by their arrangement.  

Summary  BOJANA IBRAJTER-GAZIBARA

архитектури Београда (1919–1941), Годишњак града Београда 
ХХ, 1973, 339–379

 М. Ротер-Благојевић, Архитектура грађевина јавних 
намена изграђених у Београду од 1868. до 1900. године (први 
део), Архитектура и урбанизам 12–13, Београд, 2003, 109–
1�1
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The base of the main building of the Big Technical School in Charlottenburg, Germany, where the architect 
Nestorovic studied, served the authors as an inspiration for the base of the building. It is possible that Nikola 
Nestorovic, Berlin pupil, was directly inspired by the Building of the Faculty where he studied, but the fact is that 
this type of school buildings, with similar bases and similar spaces, was typical for almost all school buildings in 
Central Europe from the end of 19th and the beginning of 20th century. 

The building of the Faculty of Engineering represents an architectural-urban value, as an explicit example 
of academic method in design and one of the most outstanding buildings of the University Complex. At the same 
time, as the first building built for the purposes of the Faculty of Engineering, it represents the work of cultural-
historic value.

LIST OF ILLUSTRATIONS:

Fig. 1. Historic photograph of the building of the 
Faculty of Engineering (documentation of Cultural 
Heritage Preservation Institute in Belgrade) 

Fig. 2. General prospect (photo-documentation of 
Cultural Heritage Preservation Institute in Belgrade)

Fig. 3. Central bay (photo: S.Negovanovic, 
collaborator of the Institute)

Fig. 4. Tympanum with composition of “Architectural 
technique” (photo: S.Negovanovic, collaborator of the 
Institute)

Fig. 5. Sculpture of man with industrial wheel (photo: 
S.Negovanovic, collaborator of the Institute)

Fig. 6. Facade-window detail (photo: S.Negovanovic, 
collaborator of the Institute)

Fig. 7. Ceremonial hall (photo: S.Negovanovic, 
collaborator of the Institute)

Fig. 8. Central vestibule (photo: S.Negovanovic, 
collaborator of the Institute)

Fig. 9. Main facade of the building of the Faculty of 
Engineering in Belgrade (documentation of Cultural 
Heritage Preservation Institute in Belgrade) 

Fig. 10. Ground Floor base of the Faculty of 
Engineering in Belgrade (documentation of Faculty of 
Architecture) 





ДОМ УДРУЖЕЊА
 ЈУГОСЛОВЕНСКИХ 
ИНЖЕЊЕРА И АРХИТЕКАТА 

У БЕОГРАДУ

АЛЕКСАНДАР ИГЊАТОВИЋ 

ао једна од доминантних политичких доктрина у 
југословенској и српској култури прве половине XX 
века идеологија интегралног југословенства имала је 
своју механику и разрађене системе репрезентације 
у домену визуелног.1 Најзначајнија од њих била су 
различита југословенска друштвена и струковна 
удружења (попут Словенског југа, Сокола, Народне 
одбране, Јадранске страже итд.), кроз чије су акције 
оствариване идеолошке премисе интегралног 
југословенства. Део тих акција свакако је било и 
подизање управних седишта ових организација, 
чија се архитектура може тумачити у контексту 
идеологија тих удружења, као и окружја у коме су 
она деловала.

Важан наратив идеологије југословенства 
била је и зграда Дома jугословенских инжењера 
и архитеката, подигнута између 1933. и 1935. 
године у улици кнеза Милоша бр. 7 у Београду. 
Део сложене историје ове националне струковне 
организације јесте и историја подизања њеног 
централног дома. Та историја је синкопична и тешко 
размрсива. Међутим, средишње место идеологије 
Удружења југословенских инжењера и архитеката� 
подударало се са најважнијом идеолошком 
доктрином интегралног југословенства. Били су 
то етнички егалитаризам и национална кохезија. 

K
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Намера да се они уобличе и спроведу језиком 
архитектуре – и то управо путем архитектуре Дома 
УЈИА – открива да идентитет зграде која и данас 
стоји у Кнез Милошевој улици, као и свих ранијих 
покушаја да УЈИА дође до свог централног дома, не 
представља само убедљив пример локалне поетике 
архитектонског модернизма, већ зрачи једну 
препознатљиву идеолошку и политичку ауру. Она 
подједнако говори о сложеној улози модернистичке 
поетике на београдској архитектонској сцени друге 
и треће деценије XX века, као и о доминантним и 
латентним силама у оквиру владајуће идеологије 
југословенства. 

*    *    *
Када је средином 1919. године формирано 

“Удружење инжењера и архитеката Краљевства 
Срба, Хрвата и Словенаца” његова структура, 
начин организације и политичко устројство стајали 
су чврсто на темељима оне идеологије која је 
преовладавала у политичком дискурсу тога времена. 
Већ први члан Устава ове сталешке организације 
прописао је да се “сва стручна удружења инжењера 
и архитеката која постоје у Краљевству Срба, 
Хрвата и Словенаца стапају у једно удружење”.� 
То је значило да се постојеће традиције појединих 
конститутивних делова новоформиране државе и 
даље поштују, али да се врши њихова фузија у једну 
целину, на сличан начин на који су замишљани општи 
обриси будуће југословенске културе. Међутим, већ 
тада су постојале сумње да би дотадашња сталешка 
друштва са националним предзнаком могла бити 
потиснута, а тиме и постојеће етничке и регионалне 
традиције.4 Та бојазан је, уосталом, представљала 
најзначајнију компоненту целокупног друштвеног 
и политичког живота Краљевине Срба, Хрвата 
и Словенаца током прве деценије њеног бурног 
живота. Тако је ово инжењерско и архитектонско 
струковно удружење већ у повоју носило ону клицу 

која ће убрзо исклијати и замрсити политику и 
културу младе јужнословенске краљевине: с једне 
стране регионалне и етничке традиције и покушај 
сажимања свих постојећих разлика, а с друге крут 
централистички систем организације са једним 
седиштем и доминацијом једне етније. 

Официјелно гласило Удружења – Технички  
лист, који је излазио пуних двадесет година (1919–
1939), не само да је хронолошки уоквиравало ви-
ртуелне границе Југославије као целовите државе, 
већ су се на његовим страницама огледали сви они 
културни механизми који су фигурисали у оквиру 
идеологије помирљивог југословенства. На пример, 
симултана и облигатно наизменична употреба 
ћириличног и латиничног писма5 била је подупрта 
правом да се чланци у Техничком листу објављују на 
званичном “српско-хрватско-словеначком језику”. С 
друге стране, пропис да “Први насловни лист имаде 
бити тискан ћирилицом”,6 као и непрестани покушаји 
да се изврши централизација рада овог удружења 
наглашавањем да је некадашње “Удружење српских 
инжењера и архитеката” стожер новонасталог 
удружења, као што је и Србија “стожер нашега 
новог Краљевства”,7 били су сведок истих оних 
проблема који су трајно обележили прилике у 
међуратној Југославији.

Међутим, већ неколико месеци по свом 
настанку Удружење је променило назив поставши  
“Удружење југословенских инжењера и архитеката”. 
На тај начин идеолошка улога ове важне сталешке 
организације добила је једну другу, сложенију диме-
нзију. Нова идеолошка основа, која је кокетирала 
са идеологијом интегралног југословенства као 
стално присутним културним обрасцем, почивала је 
на потреби да се ово, наизглед независно струковно 
удружење градитеља, постави као својеврсан модел 
колективног идентитета који је, поред сажимања, 
подразумевао и брисање одређених културних 
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традиција и стварање нових, које ће успешно 
моћи да замене дотрајале. Будући да је инерција 
политичког дискурса онемогућавала да се нова 
државно-национална творевина испочетка назове 
“Југославија”,8 атрибут “југословенски” постао је 
оперативан начин да се постојеће племенске разлике 
супституишу грађењем националног јединства у 
различитим сферама друштвеног живота. Заправо, 
нови назив настао је из акутне потребе одређених 
режимских кругова да створе слику жељеног 
националног идентитета, а та потреба спровођена 
је кроз различите аспекте културе, најчешће изван 
политичке сфере. У томе су градитељи били 
посебно значајни, будући да су метафору “грађења 
нације и државе” – синтагму која је одјекивала у 
политичком говору тога времена – остваривали 
дословно. Стога није необично што су се управо 
инжењери и архитекти међу првима ујединили под 
именом “Југославија”, десет година пре него што ће 
нагомилани анимозитети и политичка криза довести 
до промене не само имена, већ и целокупног живота 
прве заједничке државе Јужних Словена у модерној 
историји. 

У таквој идеолошкој перспективи може се 
пратити развој и трансформација идеје да централна, 
Београдска секција УЈИА добије свој дом. Више 
покушаја да се уобличи његов архитектонски лик, 
као и акција око његовог коначног подизања, не 
могу се пратити независно од улоге ове сталешке 
организације у политичком и друштвеном животу 
Југославије. Штавише, архитектонско и идеолошко 
наслеђе Дома УЈИА сведок је свих оних периферних 
идеолошких струјања која су непрестано прожимала 
идеологију интегралног југословенства. Тумачење 
архитектонског лика Дома, као и различитих 
покушаја да УЈИА добије своје ново седиште 
у Београду, а који су претходили грађењу, има 
велики значај. Оно може допринети не само 

потпунијем вредновању зграде која и данас стоји 
у улици кнеза Милоша бр. 7 као важан споменик 
модерне архитектуре између два светска рата, већ 
и препознавању начина како одређена идеологија 
добија своју визуелну и материјалну потврду.

Није тешко разумети да је у оквиру 
југословенског друштва ова организација имала 
запажену улогу националне кохезије – и стварно 
и метафорички: удружени инжењери, који подижу 
разрушену земљу и спајају оно што је столећима 
било раздвојено, били су пример који је у сваком 
погледу ваљало следити. На тај начин идеолошка 
улога УЈИА као носиоца пожељног система 
вредности била је веома потцртана. Већ 1919. 

Сл. 1. Миша Манојловић, Исак Азриел, Дом Удружења 
југословенских инжењера и архитеката — Секција Београд, 
1933-1935. (фотографија аутора)
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године, на ванредној главној скупштини УЈИА на 
којој је верификован Устав ове организације, Управа 
је изнела свој главни циљ: “У великој дворани 
певачког друштва ‘Станковић’, у улици Кнеза 
Милоша Великог састају се по први пут инжењери 
и архитекти из свих крајева Југославије од Триглава 
до Вардара, састају се, да коначно израде скупно 
удружење и омогуће заједнички, јединствен, плодан 
и успешан рад обнове и напретка – ропским сузама 
орошене и јуначком крвљу искупљене велике и лијепе 
наше домовине”.9 Истом приликом, предочена је и 
главна дужност ове организације, уобличена кроз 
стереотипне фразе југословенског национализма: 
“да [чувамо] наш дух, наше обичаје, да чувамо 
неокрњен живот нашег народа; дужност да будемо 
прави пионири у народу, како би свест његова 
јачала у уверењу, да је само у нашем јединству спас 
[...]”.10

Слична интонација пратила је сваку наредну 
годишњу скупштину УЈИА;11 њен циљ означен 
је не само као струковни, већ пре свега као 
“културно-национални”.1� Говор тих конференција 
и прогласа Удружења заснивао се на доктринама 
идеологије југословенства, на идејама етничке 
једнакости, “крвног сродства”, те заједничке 
духовне јужнословенске традиције која стоји 
насупрот “туђинском” материјализму.1� Слична 
интонација редовно је испуњавала састанке Главне 
управе и појединих секција УЈИА, као и Главне 
годишње скупштине, оцртавајући идеал инжењера 
и архитеката као својеврсних градитеља духовне 
југословенске цивилизације, коју ће карактерисати 
“супремација духа над материјом”.14 На тај начин 
југословенски инжењери и архитекти добили 
су водећу улогу као перјаници југословенства, 
откривајући, чувајући и изнова градећи 
југословенску “духовну” културу, за коју су водећи 
идеолози – попут Јована Цвијића, Милоша Ђурића 

или Виктора Новака – веровали да је очекује прави 
препород. Инсистирало се на “народном карактеру” 
УЈИА, на коме се, кроз говор о Србима, Хрватима 
и Словенцима као једном народу, пресликавала 
структура замишљене југословенске нације. Једном 
речју, УЈИА је представљала прави угледни пример 
националних врлина и егземплар политичке 
подобности. 

Међутим, упркос лепим жељама и горљивој 
идеологији, судбина ове организације била је 
огледало трансформације југословенске идеје 
у реалном контексту: од острашћених, готово 
еуфоричних говора на главним скупштинама 
током треће деценије, преко латентних сукоба на 
етничкој основи, до промене устава УЈИА и цепања 
јединствене организације, што се десило паралелно 
са уставном и административном декомпозицијом 
државе. 

У стварности, пак, УЈИА је функционисало 
као фрагментирано удружење, будући да су 
две, финансијски и политички најјаче секције – 
београдска и загребачка, често заступале различите 
интересе.15 Испод професионалних и струковних 
разлика ових огранака налазио се траг етничких 
сукоба који није могла да прикрије ни најсми-
шљенија пропаганда. Али, док су чланови Секције 
Загреб вешто и тактично спроводили своје замисли 
о децентрализацији, које су на концу донеле 
жељене резултате, београдска секција непрестано 
је осциловала између прокламованог југослове-
нства и залагања за етнички егалитаризам, и жеље 
за централизмом и доминацијом. Та је слика била 
пресликана и у структуру архитектонских клубова, 
струковне сателите ових подружних секција.16 
Политички значај и политичке импликације били 
су читљиви не само у устројству и структури, већ и 
у свим акцијама које су предузимали ови клубови. 
Разуме се, подизање зграде седишта организације 
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било је од највећег значаја.
Иако су загребачки и београдски клуб 

архитеката истовремено покренули иницијативу за 
изградњу дома сопствене секције – 1921. године,17 у 
Београду је подигнуто седиште УЈИА тек тринаест 
година доцније. За разлику од својих загребачких 
колега београдски инжењери и архитекти били 
су суочени не само с финансијским неприликама 
и тешкоћама око погодног земљишта на коме је 
требало да подигну своје здање, већ и са недостатком 
консензуса у погледу сопствене политике. Наиме, 
на пролеће 1921. године ватрено је започела акција 
око грађења тако што је изабран “Оснивачки одбор 
за подизање Дома Удружења”, који се заложио за 
“куповину једног државног имања са оштећеним 
зградама у центру вароши”.18 Међутим, убрзо се 
увидело да је за потребе репрезентације потребно 
имати значајнију локацију “у угледном делу 
Београда”, те су покренути преговори око куповине 
једног приватног имања.19 Архивска грађа,�0 као и 
даљи натписи у Техничком листу сведоче да је у 
питању било “имање поч. Генерала Франасовића 
у улици Милоша Великог бр. 9”�1 које “се налази 
на једном од најлепших места у центру Београда, у 
непосредној близини Парламента и будућих великих 
јавних грађевина”.�� Истицало се да је та локација 
“врло погодна за Дом Удружења, јер се налази у 
главној улици у центруму, у непосредној близини 
Парламента и других важних јавних грађевина, а 
на средокраћи две најважније [...] београдске улице 
Краља Милана и Краља Александра”.�� 

Та чињеница биће од кључне важности у 
процесу стварања архитектонског идентитета Дома. 
Као својеврсна “државна осовина” на којој се управо 
у то време подижу најзначајнија седишта младе 
државе, улица кнеза Милоша била је централни 
простор политичке репрезентације и идеолошке 
нарације југословенства. Непрестано истицање 

просторне близине Парламента потцртавало је 
симболичку кореспонденцију између ове две 
институције – инжењери и архитекти били су, 
заправо, одабрани грађани државе, заступници 
њеног народа на којима, као и на скупштинским 
посланицима, стоји једна велика мисија. Управо 
ће та чињеница сличности одиграти кључну 
улогу конструисања разлике онога тренутка када 
парламентарни живот у Југославији буде укинут – 
тада ће УЈИА постати један од најважнијих стубова 
режима у стварању слике о прирођеној, демотској, 
а не политичко-партијској демократији, као што 
ће “модерна архитектура” коју ће Клуб архитеката 
промовисати у исто то време задобити необично 
важну идеолошку улогу. Стога је архитектура 
будућег дома била додатно оптерећена низом 
идеолошких конотација које су извирале не само 
из структуре ове националне организације, већ 
и из места у просторно-политичкој топографији 
Београда. Штавише, централно седиште УЈИА 
– Секције Београд, требало је да послужи свим 
осталим секцијама да се “угледају на пример”�4 који 
је ваљало следити. 

Док су послови организационе и финансијске 
природе у вези подизања дома спадали у домен 
Оснивачког одбора,�5 за његову архитектуру био је 
задужен Клуб архитеката Секције Београд УЈИА. 
Та чињеница баца светло на низ проблема који су 
додатно отежавали акцију око грађења, и који су 
утицали на стварање архитектонског лика дома 
УЈИА. Пре свега за то је био потребан нужан, 
али тешко остварљив консензус. Клуб архитеката 
окупљао је чланове посве различитих назора, што 
је био један од разлога бројних несугласица које 
су отежавале рад овог амбициозно замишљеног 
удружења. Међутим, највећа препрека била је та што 
Клуб архитеката није био идеолошки и политички 
независан. Уместо да буде струковна невладина 
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организација београдски Клуб архитеката био је, у 
ствари, продужена рука Архитектонског одељења 
Министарства грађевина: чак три четвртине 
архитеката-државних чиновника запослених у 
овој организацији било је учлањено у Клуб.�6 
Томе у прилог говори и чињеница да су постојали 
перманентни покушаји београдских челника УЈИА 
да се штампање Техничког листа – официјелног 
гласила организације, чији је власник и оснивач 
била управо Секција Београд са адресом у Кнеза 
Милоша улици, пренесе из Загреба у престоницу, и 
то баш у штампарију Министарства грађевина.�7

Због свега тога акција око грађења дома 
Секције Београд као и карактер његове архитектуре 
нису имали само утилитарану димензију. Дом 
УЈИА био је, заправо, отеловљење идеала на којима 
се напајала горљива идеологија ове организације. 
У два наврата прилика да београдска секција 
добије своје седиште завршила се неуспехом, а 
трећи и последњи покушај уродио је плодом који 
је, додуше, одмах постао веома проблематичан. 
Сваки од тих корака у историји грађења дома УЈИА 
био је сведок тежњи да југословенски инжењери и 
архитекти уобличе сопствени лик, а тај лик морао 
је бити сагласан ономе што су говорили њихови 
заступници.

Први покушај изградњe Дома и конкурс 
1923. године. 
Када је почетком фебруара 1923. године 

“Секција Београд Удружења Југословенских 
Инжењера и Архитеката расписала стечај за свој 
нови дом” у улици кнеза Милоша бр. 7, одлучено је 
да “право на утакмицу имају само чланови УЈИА”.�8 
Таква стратегија била је, по свему судећи, усвојена 
због сталешких интереса високообразованих 
кадрова из редова Срба, Хрвата и Словенаца 
који су управо тих година све више постајали 

угрожени навалом руских емиграната, који су 
почели да доминирају у државним службама младе 
југословенске краљевине. Руси су, између осталог, 
заузели и важна места у Архитектонском одељењу 
Министарства грађевина.�9 То је време када се на 
страницама Техничког листа, али и у широј јавности 
све више почињу да чују реакције на такву политику, 
па се у редовима инжењера и архитеката учвршћује 
“борба против странаца”.�0 Како је већ тада постало 
извесно да ће обликовање монументалних јавних 
здања, која су се подизала на “државној осовини” 
улице кнеза Милоша, пасти у руке Архитектонског 
одељења Министарства грађевина – пре свега 
Николе Краснова, конкурс за дом УЈИА требало је 
да омогући да југословенски инжењери и архитекти 
створе препознатљиву слику сопственог идентитета, 
која ће бити различита у односу на официјелни 
монументални израз архитектуре историјских 
стилова у окружењу. Стога не изненађује чињеница 
да је оцењивачки жири,�1 коментаришући исход 
конкурса, изнео на видело “да ми у земљи имамо 
добрих и искусних архитеката и да је прави грех [...] 
поверавати израду скица, па и читавих пројеката 
страним ‘стручњацима’”.�� Такав став имплицитно 
је окарактерисао архитектуру околних државних 
институција, везивану за делатност поменутих 
страних “стручњака”, као неподобну да изрази 
“национални карактер”. То добро описује опаска 
жирија о најбоље оцењеном раду на конкурсу 
– пројекту архитекте Јанка Шафарика: “Фасада је 
архитектонски доследно и правилно решена, једино 
би можда Оцењивачки Суд замерио нешто и сувише 
страном стилу фасаде”��. Пошто прва награда 
није била додељена нити једном од 19 приспелих 
пројеката, додељене су друга и трећа (Велимиру 
Гавриловићу), као и пет равноправних откупа који 
су поделили Алојз Камарит, Чедомир Глишић, 
Милан Злоковић, Војин Петровић, те Јозо Отахал и 
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Иван Жупан.�4 
По оцени жирија, “страни стил фасаде” 

била је одлика већине приспелих радова на 
конкурс. Та чињеница добро осликава тадашњу 
опсесивну потрагу за “националним стилом” 
базираним на историцистичким предлошцима или 
реминисценцијама на фолклорно градитељство.�5 
Међутим, чињеница да је највећу позорност изазвао 
откупљени пројекат младог Милана Злоковића,�6 
који је у историографији означен као “симбол појаве 
читаве једне нове архитектонске генерације”,�7 
говори не само о природи историографског дискурса 
– који је центрирао приповест о транзицији из “рано 
модерног” до “позно модерног” стила модерне 
архитектуре – већ наглашава доцнију улогу самог 
Злоковића, оног архитекте који је инаугурисан 
као “корифеј новог и значајног у београдској 
архитектури”.�8 Као што је познато, његова је 
улога у краткотрајној, али веома бурној драми 
“модернизације” београдске архитектуре била 
кључна, а конкурсни пројекат за Дом УЈИА, којим 
је отворио своју успешну градитељску каријеру у 
Југославији, одиста је носио клицу из које ће потећи 
највиталнији изданци локалне модернистичке 
синтаксе.

Пре свега, важно је истаћи да је у круговима 
УЈИА постојала изграђена свест о архитектури 
као носиоцу националног идентитета и као 
конститутивном елементу идеологије “народног и 
државног јединства”: “У данашњем тешком стању 
нарочито је инжењерска акција од великог значаја 
за стабилизовање прилика и још веће зближење и 
уједињење народа у стварању истих жеља, погледа 
и истих душа. Прво кроз школе, које инжењери 
подижу, у којима се деца уче познавању своје нове 
отаџбине и напајају љубављу према њој; друго, кроз 
касарне у којима се младићи васпитавају за одбрану 
народних тековина; треће, кроз судске зграде у ко-

јима се дели правда и најзад кроз мноштво других 
зграда које служе на одржавању и напретку наше 
уједињене отаџбине”.�9 Ако на страну ставимо 
премисе идеологије национализма и апострофирање 
државног apparatus-a (масовна култура, школе, 
касарне, болнице и јавне зграде) за одржавање 
националне кохезије,40 и окренемо се поменутом 
значају “инжењерске акције”, не може се заобићи 
симболичка улога њене репрезентације. Има ли 
уочљивијег симбола уједињених југословенских 
градитеља који “стабилизују”, “зближавају” и 
“уједињују” од њиховог дома, седишта њихове 
званичне организације? У таквој визури и у односу 
на доцнија дешавања у архитектонској култури 
престонице, конкурсни рад Милана Злоковића 
постаје одиста значајан. 

Тај Злоковићев дисциплиновани рад у 

Сл. 2. М. Злоковић, Пројекат за Дом УЈИА у Београду, 1923. 
(Z. Manević, Zloković, Beograd 1989)
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стилу “протомодерног геометризма”41 био је 
антиципација локалног модернистичког идиома у 
коме су доминантну позицију заузимала уобичајена 
синтактичка решења фасаде са аплицираним 
рељефним панелима. Као што је познато примена 
пуне скулптуре, рељефних панела или фриза 
временом се усталила као једно од главних обележја 
модернистичке архитектуре међуратног периода 
у Београду. Коришћење ових ликовних представа, 
које су потицале из богатог трезора историцизма, 
наизглед је компромитовало модернистички dictum 
о излишности орнамента, али је имало низ важних 
идеолошких улога. Пре свега, важно је указати да 
су овакве формалистичке стратегије биле свесни 
одблесци рецепције класичне традиције у којој 
су, за разлику од архитектонског орнамента који 
има улогу структуралне репрезентације, ликовне 
симболичко-алегоријске представе имале улогу 
приказивања идеалних значења сваке грађевине. 
Ова традиција у мишљењу која је представљала 
рецидив натуралистичких теорија архитектуре 
XIX века, а водила порекло из великог историјског 
модела архитектуре заснованог на разлици између 
конструктивних и неконструктивних елемената 
(који почиње још са Албертијем), постала је важан 
део корпуса академског знања на готово свим 
европским архитектонским школама, онима у 
којима је образован највећи број југословенских 
архитеката па и сам Милан Злоковић.4� Разуме се, 
ова традиција била је пренесена и на југословенске 
високе школе где су студенти добијали основна 
знања из историје архитектуре преко немачких и 
француских уџбеника. Када су књиге с краја XIX и 
почетка XX века – као “Handbuch der Architektur”, 
“Grundrißvorbilder der Gebäuden aller Art” и сл. биле 
замењене уџбеницима домаћих аутора, овај систем 
знања није изгубио од своје легитимности.4� 

Склоност ка коришћењу историцистичких 

модела која се по правилу разуме као свесни уступак 
конзервативној локалној средини није, међутим, 
била тек резултат малограђанског конформизма. 
Иако су били окупирани поетичком, а ретко кад 
социјалном димензијом архитектуре, београдски 
“модернисти” стварали су архитектуру са изразито 
политичким конотацијама – не само у погледу 
теоријских експликација модерне архитектуре као 
аналогне изворној, “народној”,44 већ и кроз примену 
политичке скулптуре на фасадама.45 Семиотика 
“национализације” почивала је, тако, не само на 
архитектонским већ на визуелним знацима који су 
имали улогу преозначавања и национализовања 
“универзалног” језика који је конотирала модерна 
архитектура. У великом броју случајева рељефне 
представе на фасадама модернистичких кућа у 
Београду могу се тумачити у кључу оног културног 
комплекса који је доминирао на југословенској 
ликовној сцени тридесетих година ХХ века, а 
који би се могао назвати imitatio Mestrovici. Таква 
синтактичка решења постала су својеврсни модел 
идентификације локалног, националног и расног, 
односно свега онога што је подразумевао темељно 
разрађени дискурс око Мештровићеве скулптуре.46 
Будући често подражаван овај “унитарни 
југословенски стил”47 нудио је једноставну 
формулацију пожељног идентитета — чак и онда 
када је, као у највећем броју случајева, дејствовао у 
контексту који је више осликавао тежњу закаснелих 
урбаних елита за помодним новотаријама него 
озбиљан програмски захтев, као што је то био случај 
Дома УЈИА. Међутим, слична употреба фасадних 
рељефних панела није била никаква новотарија 
већ је потицала из обновљеног интересовања за 
неокласицизам првих деценија ХХ века и, нарочито, 
његових средњоевропских одблесака. Неколико 
година пре Првог светског рата рељефна пластика у 
облику фриза и као испуна међупрозорских поља са 
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наглашеном симболичком улогом, постала је чест 
мотив – од парадигматског примера Бурделових 
рељефа на фасади монументалног Théâtre des 
Champs-Elysées (1911–1913) Хенрија ван де 
Велдеа и Огиста Переа, као и на многим другим 
париским фасадама. С обзиром да се верује да је 
Милан Злоковић конкурсни пројекат за Дом УЈИА 
урадио боравећи у Паризу,48 сасвим је извесно да 
је његова синтакса настала као одблесак тамошње 
постсимболистичке културе. 

С друге стране, слична решења обележила 
су средњоевропску архитектонску сцену – од 
профаних, интимистичких концепција Вагнерових 
ученика, које су антиципирале реторику Neue Bauen 
и Neue Sachlichkeit, до архитектуре тзв. Црвеног 
Беча, са којом су београдски модернисти били 
добро упознати.49 Та архитектура представљала је 
прави трезор онога што се у локалним београдским 
оквирима усталило као формула “архитектонског 
модернизма”: хоризонтално повезивање прозора 
тракама, са скулпторалним панелима постављеним 
између њих, гвоздена мотка са улогом громобрана50 

или јарбола итд. 
Посматран у том светлу сугестивни Злоковићев 

пројекат са примењеним рељефима — попут великог 
броја слично конципираних решења – није нипошто 
био тек ликовни експеримент. У зони високог 
приземља смештене су две рељефне представе, са 
по три фигуре уписане у строг геометријски оквир. 
Иако се то поуздано не може знати, по свој прилици 
реч је о персонификацијама југословенских 
инжењера на једном, и архитеката на другом панелу, 
при чему би свака од фигура симболички представља 
по једно “племе” – српско, хрватско и словеначко. 
Таква иконографија није била необична у визуелној 
култури југословенства, а своју монументализацију 
доживела је на националном павиљону подигнутом 
на Светској изложби у Паризу 1925. године, као 

и на многим каснијим примерима. Штавише, 
на исто решење надовезаће се и најзапаженији 
рад на наредном конкурсу за Дом УЈИА из 1930. 
године, а таква цитатност била је важан део 
идеологије југословенства. Злоковићеве рељефне 
персонификације, присутне и у горњој зони фасаде 
у облику фриза, заправо се могу читати у кључу 
реторике која је у исто време пунила странице 
Техничког листа. Речи о “крвном сродству наших 
народа”,51 уверење да су Југословени “браћа по крви 
и по свему што чини најтешњи спој међу људима”5� 
могле су бити визуелно потврђене управо на овај 
начин; “Удружење се може поносити успехом који 
је оно постигло [...] јер је оно све техничке раденике 
из целе земље организовало и везало у једну чврсту 
целину. Наше уједињење легло је као крупан и чврст 
темељац у основу нашег народног и државног 
уједињења”5� – биле су речи које на најбољи начин 
осликавају идеолошку улогу УЈИА из тога времена. 
Стога није чудно зашто је формално круто, али 
идеолошки веома употребљиво решење Злоковићеве 
фасаде доживело своје манифестације у доцнијој 
архитектонској култури, пре свега у београдској 
средини. Кључ за тумачење Злоковићевих 
фигуралних представа могао би бити управо овај: 
“Јоште у пролећу год. 1919, у оном тада порушеном 
Београду, сложили су се југословенски инжењери у 
једно коло, које све касније недаће и неуспеси нису 
могли раставити”.54 

Други покушај подизања Дома УЈИА у 
Београду и конкурс 1930. године. 
Када је у јуну 1930. године расписан 

нов конкурс за Дом Београдске секције УЈИА, 
“југословенско коло” прерасло је из алегорије 
жељеног јединства у насилно наметнут образац 
живота, обележен националном нивелацијом и 
успостављањем идеологије интегралног југо-
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словенства. У периоду између 1923. и 1930. године 
судбина Дома постала је крајње неизвесна, пре 
свега због застоја у одлучивању изазваног радом 
Оцењивачког суда и Управе дома, чији се чланови 
“нису могли ни састати на довољно седница”,55 
као и због пословичних проблема финансијске 
природе. Тек 1928. године Управа Дома покренула 
је живље активности око подизања свог седишта, 
водећи “преговоре о куповини једнога од суседних 
имања ради проширења секцијског плаца”.56 Будући 
да је Управа непрестано осциловала између жеље 
за репрезентацијом (“Дом удружења јесте [...] 
видан знак његовог постојања и његове снаге”)57 
и константног недостатка средстава, те потребе да 
се рентирањем простора у будућој згради попуни 
скроман буџет, грађење дома представљало је 
право поље сукобљених мишљења у коме није 
могло доћи до решења које би задовољило све 
стране. Међутим, концем 1929. године дошло се 
до идеје да УЈИА од Београдске општине откупи 
неко друго земљиште на коме би се уз мања 
улагања подигао нешто скромнији дом, подаље од 
формалне званичности архитектуре на “државној 
осовини”. Када је, “захваљујући разумевању и 
љубави према Удружењу наших колега Милоша 
Савчића и Војислава Зађине, тада председника и 
потпредседника Општине београдске” та замисао и 
остварена путем поклона којим је Општина даровала 
УЈИА земљиштем “на углу Тетовске и Босанске 
улице , где је сада кафана ‘Сплит’ [....] у величини 
од 800 м� по [симболичној] цени од 500 дин/м�”,58 
изгледало је да се дугогодишњи застој у подизању 
дома ближи крају. Тада је и расписан архитектонски 
конкурс за то ново место, у литератури иначе 
познато као “терен код Жељезничке станице”,59 
односно “локација код Железничке станице”.60 
Оцењивачки суд прописао је правила “утакмице за 
израду идејних скица”61  која се одиграла почетком 

1931. године. Као и у претходном покушају, и овога 
је пута највећу пажњу побудио један од откупљених 
пројеката. Овога пута, био је то рад Злоковићевог 
саборца, модернисте Душана Бабића.6�

Синтакса Бабићевог пројекта, у којој су 
препознати одблесци поетике најзначајнијег 
члана Групе архитеката модерног правца (ГАМП), 
Милана Злоковића,6� највише дугује савременој 
средњоевропској, а пре свега бечкој архитектури, 
и то првенствено обликовном идиому устаљеном 
у архитектури великих стамбених блокова, који су 
подизани у Бечу све до почетка четврте деценије ХХ 
века.64 То се нарочито односи на хоризонталне пруге 
у малтеру, истакнуте громобране, одн. “мотке” за 
заставу, позицију скулпторалне пластике и, посебно, 
троугаоне призматичне елементе на фасади,65 који су 
своју прву инаугурацију у београдској архитектури 
доживели 1925. године на згради београдског 
представништва Првог дунавског паробродског 
друштва.

Међутим, разлоге зашто је управо Бабићев 
рад доспео у жижу интересовања – како тадашње 
критике, тако и историографије архитектуре 
новијег доба настале не тлу Србије – треба 
тражити у идеолошком и политичком дискурсу 
који је окруживао не само поетику ГАМП-а, већ и 
идеологију интегралног југословенства, па и само 
УЈИА. Бабићев рад излаган је на Првој изложби 
југословенске савремене архитектуре (1931),66 а 
био је публикован већ у првом броју љубљанске 
периодичне публикације “Архитектура”, почетком 
1932. године.67 Значај овог “рано модернистичког” 
егзамплара у београдској архитектури лежала 
је пре свега у томе што је у Бабићевом пројекту 
препозната сублимација дотадашњег и обећање 
будућег развоја локалних облика модерне 
архитектуре – од Злоковићевог конкурсног пројекта 
за Коларчев народни универзитет (1928), до Дома 
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ваздухопловства у Земуну (1934–1935) Драгише 
Брашована. Другим речима, историографија је 
центрирала Бабићев конкурсни рад као потврду 
“развојних линија” и синтаксе “архитектонског 
модернизма” под егидом ГАМП-а. Пројекат је 
симболисао нагли продор  модернизма у домаћу 
средину, а чињеница да је Бранислав Којић своју 
ретроспективу ГАМП-а, поред осталог, илустровао 
управо овим Бабићевим радом додатно сведочи о 
томе.68 

Међутим, у контексту позиције УЈИА у 
тадашњој културно-политичкој топографији 
београдске архитектуре модернистички обликовни 
идиом, какав је негован у оквиру ГАМП-а и Клуба 

архитеката Београдске секције УЈИА, нипошто 
није био лишен фундаментално идеолошке улоге 
која је често измицала поетичко-биографском 
фокусу истраживања међуратне београдске 
архитектуре. Наиме, у дискурсу идеологије 
интегралног југословенства архитектонски 
модернизам оперисао је као кључна културолошка 
потврда шестојануарске диктатуре. Серијом 
политички интонираних иступа ГАМП-а, а пре 
свега путем изложби које је финансирао режим, 
са идеолошким експликацијама и пропагандним 
медијским активностима, модернистички 
обликовни идиом заступао је “позитивну” 
пројекцију режимских захтева за националном 

Сл. 3. Д. Бабић, Пројекат за Дом УЈИА у Београду, 1931. (Arhitektura I, Ljubljana 1932)
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унификацијом, етничким јединством, раскидом 
са прошлошћу и међуплеменским трзавицама и, 
што је од посебног значаја, савремено отеловљење 
замишљене примордијалне југословенске културе. 
У таквој визури “интернационални” модернизам 
доживео је своју “национализацију”, а модерна 
архитектура била је важан део конструкције 
југословенског мита о континуитету. Другим 
речима, она је представљала својеврсан политички 
пројекат чију су легализацију најпре подржале оне 
праксе, институције и делови централног система 
вредности који су били важни агенси идеологије 
интегралног југословенства. Разуме се, Удружење 
југословенских инжењера и архитеката било је једно 
од њих. И око Групе архитеката модерног правца 
и око Клуба архитеката Београдске секције УЈИА 
зрачила је политичка аура коју је тешко не приметити. 
Покушаји ГАМП-а да се представи као тобоже 
независно удружење архитеката новог кова, који 
су се одреда залагали за прихватање “нове струје”, 
било је компромитовано не само пословичном 
недоследношћу његових чланова у погледу стилског 
опредељења архитектуре коју су подизали, већ и 
чињеницом да су челни људи обе ове организације 
– и ГАМП-а и Клуба архитеката – били, заправо, 
исте особе. Иако се формирање ГАМП-а може 
разумети у светлу отклона од конзервативне линије 
у Клубу архитеката, коју су заступали пре свега 
Јанко Шафарик и Драгутин Маслаћ – заговорници 
стварања “националног стила” на историцистичким 
предлошцима – чињеница да су оба удружења водили 
исти људи више је него симптоматична. Педантне 
забелешке Бранислава Којића говоре о томе: “У 
идеолошком раду [Клуба архитеката] нарочито су се 
истицали у овом периоду Бранислав Којић и Милан 
Злоковић, а у пропагандном раду Иван Здравковић 
и Бранко Максимовић”69 – водећи чланови ГАМП-
а, односно најважнији интерпретатори модернизма 

као нове “националне” архитектуре. Штавише, о 
тој симптоматичној релацији између ГАМП-а и 
Клуба архитеката сведочи Члан 11 “Правила Групе 
архитеката модерног правца”, који је налагао да 
“Покретна и непокретна имовина Групе, у случају 
њеног распада, прелази у власништво Клуба 
Архитеката Југословенског Удружења Инжењера и 
Архитеката – Секција Београд”.70 

Много пута је већ истакнуто како се прихватање 
нове, модернистичке парадигме у архитектури 
Београда одвијало интензивно. Већ су први озбиљни 
покушаји за критичким студијама архитектуре овог 
периода наглашавали да је “налет модернизма био 
[...] силовит”, и да је “за само неколико година, 
између 1929. и 1931. године будућност развоја српске 
архитектуре била [...] решена. Сви ранији покрети, 
сви ранији стилски токови били су прекинути или 
је развој пао у непрозирну сенку модернизма”.71 
Заправо, тамна “сенка модернизма” која се тако 
брзо надвила над шароликом архитектонском 
сценом тога времена била је, заправо, нова светлост 
која је изнела на видело све оно што је фиксирао 
проглас новог режима: и отклон од непожељних 
традиција, и слављење новог и напредног, као и 
органску везу модерне југословенске културе са 
народним духом и “југословенском” националном 
прошлошћу. Зато је изненадни, али краткотрајни 
брак између архитектонског модернизма и 
интегралног југословенства донео веома много 
плодова.7� Један од тих плодова свакако је био и 
конкурсни рад Душана Бабића, а нарочито пројекат 
и зграда Београдске секције УЈИА која ће, као што 
ће се видети, неколико година доцније бити коначно 
подигнута на старом имању у улици кнеза Милоша 
(тада Краља Фердинанда) бр. 7.

Учвршћивање шестојануарског режима путем 
низа нових закона и аката уперених ка елиминацији 
међуетничких сукоба било је симултано с 
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наметањем идеологије интегралног југословенства 
у свим аспектима културе. Посебно се инсистирало 
на томе да се дотадашње племенске и политичке 
поделе, које су парализовале целокупан живот Кра-
љевине, морају осудити и надоместити идеалом 
југословенског јединства које стоји изван погубне 
политичке сфере. Стога су све активности једног 
националног удружења какво је било УЈИА биле 
од суштинске важности за мобилизацију и наме-
тање жељеног система вредности: “Благодарећи 
свести, конструктивном духу и самодисциплини 
својих чланова, једино наше удружење остало је 
поштеђено и свих оних жалосних трзавица из 
скоре прошлости, које би радије и да не помињемо 
[...]”;7� или: “Наше мишљење било је већ од првих 
дана оснутка нашег Удружења далекосежно. Тада 
смо ми рекли: ми хоћемо да будемо једнаки Срби, 
Хрвати и Словенци. Ми Срби жртвовали смо своје 
име које нам је најсветије, Хрвати и Словенци 
учинили су исто, па смо се назвали југословенски 
инжењери. Ми инжењери учинили смо више од 
политичара који су учинили смутњу од ове државе, 
а ми смо радили на подизању”74.

Заправо, ове речи, изговорене само неколико 
дана пре проглашења “Закона о називу и подели 
Краљевине на управна подручја” којим је име 
“Југославија” постало и официјелан назив државе, 
имале су велику политичку тежину. Истицано је 
како је УЈИА “прва у нашој ослобођеној Отаџбини 
самим својим постанком манифестовала своју 
потпуну приврженост идеји државног и народног 
јединства”,75 поставши “претеча и данашњег 
имена наше Краљевине”.76 Зато су у јеку диктатуре 
челници УЈИА били на церемонијалној аудијенцији 
код краља, добивши тако велики јавни публицитет,77 
а том чину претходила је резолуција Пленума 
Главне управе, упућена југословенском суверену 
поводом Прогласа од 6. јануара 1929. године: 

“Ваше Величанство [...] Инжењери и архитекти, 
[јесу] ствараоци услова за материјална, културна, 
хумана, социјална па и идејна добра своје земље, а, 
и као носиоци и пропагатори њихови, и патриоти 
и идеолози изнад свега, и, који су и до сада, упркос 
нередовних прилика и свих тешкоћа, умели очувати 
јединство своје организације; јединство духа, 
погледа и акције”.78 Била је то формула пожељног 
понашања сваке друштвене и културне организације, 
и идеолошки кôд за тумачење изложби и пројеката 
ГАМП-а. Јавно давање на значају УЈИА говорило 
је да режим посеже за стабилним агенсима своје 
идеологије како би наметнуо одређен систем 
вредности. Управо у том контексту треба тумачити 
архитектонски идентитет Бабићевог конкурсног 
решења и његову медијску презентацију. 

О значају архитектуре за идеологију 
југословенства сведоче и прве речи изговорене 
на свечаној срдници Годишње скупштине УЈИА, 
одржане у јесен 1929. године: архитектонско 
“подизање земље” значило је пружати “овим нашим 
осећајима виднога знака”,79 а Дом југословенских 
инжењера то је најбоље могао да потврди. У том 
смислу, веза Бабићевог пројекта са Злоковићевим 
нацртом на првом конкурсу за Дом УЈИА од 
нарочитог је значаја. Пре свега, у питању је свесно 
преузимање појединих елемената – фигуралних 
представа са Злоковићевог, осам година старијег 
пројекта. И у овом случају уметник користи рељефне 
панеле на којима су приказане по три фигуре које 
се могу разумети као персонификације не само 
инжењерских и техничких вештина, већ као визуелна 
приповест о националној централизацији. Етничке 
различитости обједињене су јединством нације 
(југословенска нација са три племена) и јединством 
државе (држава као оквир развоја појединих 
култура). Јединство Срба, Хрвата и Словенаца, 
који не познају разлике, додатно је потенцирано 
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присуством једне алегоријске фигуралне представе 
постављене на фасаду Бабићевог здања. Такво 
синтактичко решење, уобичајено у средњоевропској 
архитектури треће деценије, у случају Дома УЈИА 
могло је да значи само једно: персонификацију 
уједињења под једним именом, у једном лику. 
Уједињени инжењери и архитекти били су његов 
праобраз и стога није необично што ће се неколико 
година касније исто решење поновити у наметнутом, 
али никада до краја изведеном пројекту Дома. 

“Модернистички конципиран”80 – са 
свим препознатљивим обележјима локалног 
архитектонског идентитета, овај Бабићев пројекат 
може се читати кроз двоструки кôд: кроз дискурс 
национализоване модерне архитектуре који је 
неговала ГАМП, као и кроз фигуралне визуелизације 
идеологије југословенства. У исто време када је 
расписан конкурс и када је настао овај пројекат 
у реторици УЈИА одјекивале су речи: “наше 
удружење било прво које се ујединило у јединствено 
’југословенско удружење’, и да је већ тиме 
показало своје гледиште према ономе што се данас 
остварује. На тај начин ми смо у неку руку постали 
претече данашњег имена наше Краљевине, али то 
је у исто време једна гаранција да ћемо и у будуће 
умети снаћи се у свим приликама, па ма какве оне 
настале”.81

Трећи конкурс и подизање Дома УЈИА у 
Београду 1933–1935. године. 
Прилике у југословенској политици и култури 

током првих година четврте деценије ХХ века биле 
су обележене латентним процесима суспензије 
интегралног југословенства. У то време је и судбина 
Дома УЈИА постала крајње неизвесна. Након 
исхитреног архитектонског конкурса с почетка 
1931. године, који је више служио за демонстрацију 
ставова УЈИА у време наметања званичне државне 

идеологије него што је био реална основа за 
коначно решење, изнова је наступило затишје 
обележено дилемама око погодне локације будућег 
здања. Коначно, почетком 1933. године Управа је 
“припремила елаборат за подизање Дома у Босанској 
ул., али је узела у озбиљну студију и подизање Дома 
на старом имању у улици краља Фердинанда бр. 
7”.8� Убрзо се увидело како је друга локација (т.ј. 
аквизиција у Босанској ул.) депласирана за потребе 
репрезентације, будући да се изнова почео придавати 
велики значај симболичким аспектима окружја 
будућег Дома и, нарочито, њиховој политичкој 
димензији. Тако је на пролеће 1933. године Управа 
расписала трећу утакмицу за архитектонско решење 
Дома на старој локацији. Овога пута, на конкурсу је 
додељена прва награда, чиме је аутор – београдски 
архитекта Миша Манојловић – стекао право на 
израду главног пројекта и извођење зграде. Након 
што је “Удружење Југословенских инжењера и 
архитеката, молбом својом Г. О. Бр. 3196 од 19. 
јуна 1933. године тражило [...] дозволу да може 
на свом имању у ул. Краља Фердинанда 7 подићи 
зграду за смештај канцеларија предузећа”, Одељак 
за грађевински одбор Општине града Београда 
22. августа донео је Решење “да се УЈИА одобри 
подизање зграде”.8� Зграда је почела да се зида 
јула месеца 1933. године,84 а била је “довршена 15. 
октобра 1934. године сем приземља и сутерена”,85 
који су дефинитивно завршени по измењеним 
плановима тек наредног пролећа.86 

Иако се у натпису о резултатима конкурса 
говори да је првонаграђени пројекат “израдио 
архитекта Миша Манојловић”,87 сасвим је извесно 
да је коаутор био Исак Азриел, будући да је овај 
архитектонски дуо током треће деценије радио као 
успешан пројектантски тандем, са заједничким 
атељеом у улици Страхинића Бана у Београду.88 О 
томе говори и извођачки пројекат за Дом УЈИА, 
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који су потписала обојица аутора. Сматра се да 
заједнички рад Милана-Мише Манојловића и Исака 
Азриела “потиче вероватно из јеврејске заједнице, 
којој су обојица припадали”.89 Њихов опус је 
обиман и занимљив, а познато је да су остварили 
неколико кључних споменика функционалистичке 
модерне архитектуре у Београду – почев од 
Гостионичарског дома у Југ Богдановој улици бр. 28 
(данас Угоститељска школа, 1931),90 Јеврејског дома 
за децу на углу улица Високог Стевана и Тадеуша 
Кошћушког (данас Дефектолошки факултет, 1938),91 
па до зграде Јована Л. Јовановића у Кнеза Милоша 
улици бр. 69 (данас Општина Савски Венац, 1940).9� 
Упркос томе, у историографији новије архитектуре 
настале на тлу Србије њихова су дела присутна тек 
фрагментарно, а чини се да до сада није постојао 
интерес да се она сагледају целовито и критички, 
посебно у контексту непроверених али изречених 
оштрих ставова који негирају ауторство неким 
остварењима9� овог мало познатог, али самосвојног 
пројектантског духа. Иако се тврди да су Манојловић 
и Азриел формално били чланови ГАМП-а94 и 
Клуба архитеката, у круговима најзначајнијих 

београдских градитеља њихова имена никада нису 
била присутна, а за то свакако постоје разлози. 
На пример, сам Бранислав Којић говорио је да их 
Група архитеката модерног правца никада није 
прихватала “из разлога личне природе”.95 Верује се 
да су због тога њихове “стваралачке личности” – 
упркос “највишем квалитету” архитектуре – “остале 
изопштене из културне средине, а самим тим је и 
њихово дело привлачило мању пажњу истраживача 
него што то објективно заслужује”.96 

О таквим занимљивим ставовима сведочи и 
зграда Дома УЈИА, која до сада није привлачила 
пажњу истраживача, упркос својој занимљивој 
повести. Заправо, “изопшавање” из културне 
средине било је синдром не само специфичне 
природе историографског дискурса, и не само 
хијатуса у ткиву идеологије ГАМП-а и УЈИА, као и 
латентних појава у оквиру идеолошког курса ових 
удружења, већ и симптоматичан показатељ односа 
центра и периферије у оквиру глобалног захвата 
идеологије југословенства која се, између осталог, 
легитимисала и путем језика архитектуре. Посебно 
се то односи на оне идеолошке агенсе какав је могао 

Сл. 4. М. Манојловић (и И. Азриел), Конкурсни пројекат за Дом УЈИА у Београду, 1933. (Дом секције Београд, Технички лист 
XV, 20-21, Загреб 1933)
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бити Дом УЈИА.
Првонаграђени конкурсни рад Манојловића 

и Азриела био је конципиран у најбољој sachlich 
традицији – односно у оном идиому који је лаконски, 
али упечатљиво назван “сиромашна архитектура”.97 
Тај пројекат, потпуно безорнаменталних фасада, 
са спољашњошћу која “искрено” и “објективно” 
репрезентује функционалне и конструктивне 
квалитете ентеријера, јасно раздвојених функција, 
и посве антимонументалног карактера, био је право 
отеловљење свих оних идеалних карактеристика 
архитектуре “новог стила” које су својевремено 
истицали припадници ГАМП-а, залажући се за 
стварање новог архитектонског језика који ће 
раскинути с бременом прошлости. У конкурсном 
решењу, као и у извођачком пројекту Манојловића 
и Азриела, функционална дистрибуција простора 
следила је строге прогамске захтеве, као и услове 
урбанистичког окружја, па је разуђени волумен 
зграде био посве бескомпромисан у погледу уступака 
традиционалним средствима репрезентације. Наиме, 
било је потребно да се у сутерен и високо приземље 
сместе велика дворана за скупштинска заседања, 
пратећи фоајеи и  једна мања сала за седнице, а ти 
садржаји захтевали су велику изграђену површину, 
већу висину просторија и заузеће читаве локације.98 
Стога су Манојловић и Азриел пројектовали 
решење по коме се “у вишим спратовима задњи 
крак [...] повлачи према Лазаревићевој улици за око 
11 м” – што је испуњавало захтеве за инсолацијом 
и обезбеђивало хигијенске услове санкционисане 
грађевинским прописима, “а простор над двораном 
искоришћен је за летњу терасу”.99 Из тога је 
произашло решење по коме је корпус зграде 
према главној улици остао јединствен блок висок 
четири спрата, док је из споредне улице волумен 
био разломљен и повучен од регулационе линије; 
изнад масива приземља уздизала се структура 

основе у облику латиничног слова “L”, са равним 
кровом-терасом на нивоу првог спрата, која је била 
у непосредној вези са просторијама Удружења, 
библиотеком и клупским садржајима. С друге 
стране, интимност ове простране терасе и суседних 
простора постигнута је изолованошћу у односу на 
улицу кнеза Милоша, изнад које се уздиже централни 
корпус зграде са канцеларијама за издавање које 
су, иначе, представљале додатни извор прихода за 
УЈИА. Такво досетљиво и савремено решење није 
имало пандана у тадашњој архитектури јавних 
установа у Београду. 

Од посебне важности био је спољашњи изглед 
првонаграђеног конкурсног пројекта за Дом УЈИА, 
који добро осликава бескомпромисни пуризам у 
обликовању – најзначајнију особину архитектонског 
опуса Манојловића и Азриела. Фасаде су 
замишљене сасвим равне, без икаквих орнамената, 
са прозорским отворима чија диспозиција, облик 
и величина наговештавају карактер простора који 
осветљавају, у најбољој традицији ортодоксног 
функционализма. Унифицирани прозорски отвори 
на спратовима сугеришу да се иза њих налазе 
истоветне канцеларије; велики прозори у зони 
приземља речито говоре о издвојености јавних 
и репрезентативних простора за окупљање и 
састанке, а дислоцирани прозори на јужном крилу 
недвосмислено означавају позицију степенишног 
простора, који се ни по чему другом не издваја 
из целовитог корпуса зграде. Једини уступак 
традиционалној обради фасада представљао је 
донекле другачији третман приземља у односу на 
зоне спратова, са облогом од “домаћег камена”.100

Међутим, измене које су током разраде 
извођачког пројекта следиле – пре свега у 
спољашњем изгледу, сведоче не само о рецепцији 
идеја Манојловића и Азриела, о карактеру 
конзервативне средине која није могла да прихвати 
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неуобичајено агресивно решење на тако значајној 
локацији бременитој политичким конотацијама, 
већ говоре и о механизмима који су лежали унутар 
идеологије УЈИА. Наиме, измене првобитног 
пројекта пружају доказе о транзицији у правцу 
разбијања компактности оригиналне идеје и низа 
уступака архитектонској сликовитости, уобичајеној 
у београдској архитектури модернизма тога 
времена. Најзначајнију измену представљало је 
издвајање степенишног тракта из компактне масе 
грађевине. Манојловић и Азриел су овај део фасаде 
преобликовали у виду благо истуреног ризалита 
који надвишава волумен грађевине, што је додатно 
наглашено стакленим платном које је заменило 
првобитне прозорске отворе. Малени испад 
степенишног крила, као и разбијање хоризонтале 
фасаде представљали су само почетак процеса 
трансформације првобитног пројекта, који се – како 
ће бити показано – завршио још сликовитијим 
преправкама. 

Тај процес сведочио је да се – упркос 
елаборацији архитектонског модернизма као 
формуле за брисање свих етничких, социјалних 
и других разлика – показало да радикални израз 
Манојловићевог и Азриеловог конкурсног пројекта 
није био прихватљив као визуелни конструкт 
идеологије коју је здушно заступало удружење 
југословенских градитеља. Стога су аутори своје 
решење морали да санкционишу и да “ублаже” 
његову архитектонску ортодоксију. 

Веома је важно да се сагледају околности у 
којима се то дешавало. Иако су наивне фразе са прве 
скупштине уједињених југословенских инжењера и 
архитеката из 1919. године: “брат с братом, род с 
родом, руши сваку незгoду! “101 и даље одјекивале 
у официјелној реторици УЈИА, стварност је била 
сасвим другачија. Године 1933. етнички анимозитети 
су нарастали и политички притисак централизације 

постајао је све већи, а тиме и потреба да се идеологија 
југословенства веже уз централни систем вредности. 
Тако се, на пример, на свечаној XIV Скупштини 
овог удружења одржаној исте године могло чути да 
су инжењери и архитекти “одмах после ослобођења 
наше лепе Југославије”, били “сталеж који је први 
осетио потребу да се уједини”, као и то да “код њих 
никада није било трзавица” – што, разуме се, треба 
“захвалити увиђавности инжењера и великој њиховој 
љубави према отаџбини”.10� Те речи послужиле су 
готово као симболички камен темељац за зидање 
седишта ове националне струковне организације. 
Истовремено, у другим секцијама – пре свега у 
загребачкој, чули су се захтеви за самосталнијим 
деловањем,10� што је свакако могло бити резултат 
притисака и централизације рада који су од 1929. 
године постајали све снажнији.104 Већ наредне, 
1934. године, на XV главној скупштини УЈИА 
одржаној у Загребу није било националистичке 
реторике,105 а у свим доцнијим годишњим 
састанцима овог тела расправљало се највише о 
децентрализацији и промени устава Удружења. Све 
те расправе могу се сажети у једну реченицу: “Нека 
се иде у сусрет колегама из Загреба”106 – баш као 
што се то дешавало у дискурсима политике, када је 
споразум Цветковић-Мачек из августа 1939, након 
дугих припрема, коначно урушио идеју о опстанку 
јединствене Југославије “Уредбом о Бановини 
Хрватској”.107 Тако је ревизија тзв. Октроисаног 
устава Краљевине Југославије из 1931. године 
добила своју рефлектовану слику у изменама Устава 
и структуре УЈИА.108

На сличан начин на који је идеологија 
УЈИА рефлектовала доктрину интегралног 
југословенства, а потом најавила и пратила њен 
дефинитивни суноврат, она је добро осликавала 
и однос централног система вредности и његове 
периферије у оквиру југословенског друштва. 
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Коначно разрешење деценијске драме око судбине 
Дома УЈИА речито сведочи о томе и открива неке 
културне механизме који су лежали не само иза 
реторике београдских архитеката-модерниста, већ и 
у сложеном apparatus-у идеологије југословенства 
у облику какав је доминирао у структури УЈИА. 

Иако је крајем 1934. године године Београдска 
секција УЈИА коначно добила свој нови дом, 
изведен према измењеном и “омекшаном” 
конкурсном решењу Мише Манојловића и 
Исака Азриела, испоставило се да је аскетска 
безорнаменталност његових фасада постала крајње 
неприкладна да репрезентује идеју која је стајала 
иза ње. Након продорног успеха модернизма који  
је почев од 1929. године препознат као оперативна 
формула архитектуре прокламованог интегралног 
југословенства – маркирана победом Николе 
Добровића на конкурсу за Београдску терасу (1930), 
за престоницу “новог југословенства”, или Јосипа 
Пичмана на конкурсу за Главну пошту и Поштанску 
штедионицу из исте године – Дом УЈИА постао је 

његова лабудова песма. Наиме, још у јеку изградње 
Дома, већ ионако измењеној Манојловићевој и 
Азриеловој замисли јавно је “замерено што је сувише 
једноставна, без икаквих украса, без пластике, 
те ће кућа изгледати као сандук и неће моћи да 
репрезентује југословенске архитекте”.109 Реакција 
је – како то сугерише анонимни новинар Политике, 
потекла из редова самих архитеката, тј.  чланова 
УЈИА. Штавише, из редова оних који су били 
стожери ГАМП-а. У наставку наведеног новинског 
текста стајало је: “Сада је то [“сандук”] изменио г. 
Драгиша Брашован, архитекта. Нова фасада биће 
пластичнија, са истакнутим делом улаза”.110 Годину 
дана касније, у време када су радови на завршавању 
зграде били приведени крају, у истим дневним 
новинама освануо је текст који је још једном подсетио 
да је заслугом Драгише Брашована “Спасена част 
београдских архитеката”:111 “Инжењерски дом, 
по првобитном пројекту, имао је да буде сасвим 
једноставне архитектуре и његова фасада не би 
имала никаквих украса. Инжењери и архитекти, 

Сл. 5. М. Манојловић и И. 
Азриел, Пројекат за Дом 
УЈИА у Београду, бочна 
фасада, 1933. (ИАБ ф. 8. 6. 
1933.)
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међутим, побунили су се што ће њихова зграда 
представљати један ‘сандук’ који не би нимало 
репрезентовао савремено доба, ни савремену 
архитектуру и не би служио на част нашим 
архитектима. [... ] Ситуацију је спасао г. Драгиша 
Брашован, познати београдски архитекта, који се 
заинтересовао нарочито за фасаду и за решење 
основе приземља и сутерена”.11�

Међу архивским документима и извођачким 
плановима Дома УЈИА налази се и један, накнадно 
израђен пројекат главне фасаде на коме се одмах 
могу препознати ови “пластичнији” елементи и 
декоративни детаљи. Тај нови пројекат, по свој 
прилици услед притисака који су претходили, 
потписали су Манојловић и Азриел. Иако се не 
може поуздано утврдити да ли је идеја за ново 
решење фасаде потекла од Брашована, сличност 
нове фасаде с поетиком овог угледног градитеља и 
истакнутог члана ГАМП-а, више је него очигледна. 

Кружни прозор, јаке бордуре отвора, степеновани 
вертикални елемент који додатно рашчлањује масу 
објекта и надвишава фасаду, посве су уобичајени 
мотиви Брашовановог архитектонског израза из тог 
времена. По узору на претходна решења из 1923. 
и 1930. године и сада је предвиђено да улаз у Дом 
буде означен персонификацијом југословенских 
инжењера и архитеката – женском фигуром у 
виду пуне скулптуре за коју је изведено постоље, 
а која никада није постављена на фасаду. Додатну 
сликовитост и отклон од нежељене слике “сандука” 
пружила је полихромна обрада фасаде, као и јаче 
истицање приземног дела у облику облоге од 
камених плоча.

Поменуте измене, по којима је зграда 
дома УЈИА и изведена, посве су симптоматичне 
у погледу више различитих аспеката. Наиме, 
свако питање репрезентације (а та реч била је 
неизоставни део сваког медијског приказа о 
овој згради) било је политичко питање у коме 
су се надметале различите концепције знања, 
уобличене различитим идеологијама и различитим 
архитектонским концептима и решењима. Стога 
није чудно што су протагонисти безорнаменталне 
модерне архитектуре, као ултимативне формуле 
националног стила, своје ставове обликовали за-
висно од контекста у коме су се налазили. Радикални 
модернистички вокабулар имао је смисла крајем 
треће деценије, када су чланови ГАМП-а говорили 
о архитектури националног стила заснованој на 
“слободном раду и ничим невезаном стварању”, 
као и о томе да би држава “морала давати пример 
солидне студиране, економске градње”11� – управо 
онога што су Манојловић и Азриел убедљиво 
показали својим конкурсним пројектом. Међутим, 
позиција “модернизма” као “југословенског” 
стила била је сада измештена у склопу опште 
економије и механике идеологије југословенства. 

Сл. 6. М. Манојловић и И. Азриел, Пројекат за Дом УЈИА у 
Београду, главно прочеље, 1933. (ИАБ ф. 8. 6. 1933.)
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Свет идеализованих апстракција интегралног 
југословенства ишчезао је са хицима испаљеним 
у краља Александра 6. октобра 1934. године. На 
његовим рушевинама изникао је прагматични 
организам реалног југословенства, који је процветао 
у доба намесништва.

Трансфер се дешавао и у дискурсима 
архитектуре, а о томе убедљиво говори и измена 
архитектуре Дома УЈИА – аутентично југословенске 
организације. Апстрактни облици модернизма 
у једном контексту били су потврда виталности 
и реалног живота који је обећавала идеолошка 
машинерија југословенства: “Модерна архитек-
тура одбацује сасвим оне уске националне границе и 
тиме унеколико доприноси зближењу народа”.114 У 
следећем тренутку, пак, исти модерни облици поста-
ли су синдром алијенације: “Спољна манифестација 
одвајања уметности модерне од човека огледа 
се у негирању декора. Овај је у суштини чисти 
инстинкт, примитивни нагон човечије природе, 
којем он следи од памтивека [...] Одбацивањем 
декора и у тежњи да створи уметничко дело само 
на бази архитектонских средстава, уметност у 
модерној архитектури постала је идејна, она је 
идеализована, а не хуманистичка”.115

Којићев прикривени ламент над изгубљеном 
везом живота и уметности био је, заправо, актуелан 
говор централног система вредности: окретање од 
идеализма интегралног југословенства ка општем 
“прилагођавању тежњама и жељама народа”116 – 
била је главна крилатица Југословенске радикалне 
заједнице (ЈРЗ), најважније полуге режима Милана 
Стојадиновића, у време када је прогон “интегралних 
Југословена” постао све више уочљив. Како је 
политика интегралног југословенства већ 1935. 
године постала отворена опозиција компромисној 
политици режимске ЈРЗ,117 то је и промена 
теоријске платформе београдских модерниста 

представљала маневар који је потврђивао њихову 
пословичну прагматичност. “Антихуманизам” 
безорнаменталне модерне архитектуре о којој 
говори Којић могао је бити пандан наводној 
апстракцији интегралног југословенства одвојеној 
од “тежњи и жеља” стварних Југословена. Све оно 
што је у једном моменту било прихватљиво као 
садржај или граница југословенског националног 
или културног идентитета, у другом контексту 
могло је бити преозначено – не само кроз другачији 
фокус политичке идеологије, већ и кроз потребу 
појединца или заједнице да симултано гради 
различите представе о себи. Архитектура је у том 
систему представа имала веома значајну улогу.

Преплитање и напоредо постојање различитих 
друштвених идентитета, односно “маркера” њи-
хових садржаја и вредности на којима се темеље, 
по свој прилици може да понуди објашњење зашто 
је Драгиша Брашован добио и прихватио налог да 
измени Манојловићеву и Азријелову ригидну фасаду 
Дома УЈИА како би она постала “пластичнија”. Као 
оправдање Брашовановог Noblierung-a – у ствари, 
скандалозног чина који је разобличио испразне 
фразе УЈИА и Клуба архитеката и “Правила за 
расписивање натечаја у области архитектуре”118 – 
тврдило се да је прва награда додељена “нечасном” 
безорнаменталном пројекту, јер је “одбор за пријем 
скица био исувише велики и што хонорара за идејне 
скице није било”.119 Ова иронична опаска значила је, 
заправо, потврду пословично елитистичког става који 
су београдски модернисти увек заступали, упркос 
покушајима да га, на овај или онај начин, заташка-
ју. Социјални и класни идентитет имао је у свакој, па 
и југословенској и београдској средини, механизме 
своје репрезентације који су деловали као својеврсни 
регулатори других друштвених идентитета – као 
што је то био и национални, југословенски. У 
том непрестаном преплитању југословенство је 
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стварало своју визуелну и архитектонску потврду 
која се разликовала од једног до другог контекста. 
Иронично је било то што је аутор измена – који је 
“спасао ситуацију”,1�0 био уважени члан ГАМП-а – 
“модернистичког” сателита УЈИА у који су (судећи 
по критеријуму из времена оснивања) могли бити 
укључени “само архитекти са модерним схватањима 
савремене архитектуре”.1�1 Разуме се, то се може 
тумачити у светлу рецепције модерне архитектуре 
у међуратним приликама – где је “модерна 
архитектура” “укључивала историјске референце 
преузете из романтичарске, као и академске 
традиције”.1�� Међутим, у погледу идеолошког 
деловања ГАМП-а историцизам и декоративизам 
били су изопштени из модернистичког дискурса, 
посебно у контексту релације ГАМП-интегрално 
југословенство. Иронично је то што је Брашованова 
интервенција била упечатљива и добра илустрација 
онога што је Милан Злоковић у исто то време 
наводио као утицај “београдске јавности” која је 
“доста брзо, чак и са извесним одушевљењем, 
прихватила нову [модернистичку] архитектуру, 
дајући јој на жалост исувише модни карактер, што 
је у суштини значило једно изопачење основног 
правила новог грађења”.1�� Крајње иронично било 
је и то што је жалосни укус “београдске јавности” 
креирао управо истакнути члан ГАМП-а, Драгиша 
Брашован.

Такви процеси одвијали су се и стога што је 
потреба за decorum-ом, односно за архитектонским 
“одевањем”,1�4 била трајно наслеђе оних социјалних 
група југословенског друштва којима су, без све 
сумње, припадали инжењери и архитекти. За 
разлику од доцнијих околности у социјалистичкој 
Југославији, међуратном удружењу градитеља 
могли су припадати само инжењери, али не и 
техничари, што је свакако захтевало своју визуелну 
и архитектонску потврду и додатно мотивисало 

отклон од “сиромашне” архитектуре једног 
“сандука”. Пожељна слика о припадности одређеној 
групи била је ствар система знакова и њиховог 
функционисања у друштвеном пољу; усвајањем 
оних архитектонских (као и сваких других) insignia 
које су се на прагматичној равни стабилизовале 
као садржај, односно границе идентитета одређене 
групе, потврђивао се њен замишљени идентитет. 

У тежишту овог проблема репрезентације, 
који је подразумевао сваки саморефлексиван 
говор о сопственом идентитету, стоји проблем 
приказивања — и класне припадности и политичког 
знања. Брашованов гест стилског преозначавања и 
стављања у заграде није био нимало изненађујући. 
Како се конструкција сваког идентитета односи увек 
према окружујућим идентитетима, овај наизглед 
безазлени поступак “декорације”, коју је извео 
најпрослављенији од свих београдских међуратних 
архитеката, јесте одличан егземплар једне 
перманентне културне праксе. У контексту опште 
кризе пожељне традиције, “огољене” фасаде нису 
могле представљати успешну и пожељну формулу 
за приказивање социјалног статуса југословенских 
инжењера и архитеката.

Међутим, у случају Дома УЈИА 
неподобност новог грађења, односно ортодоксног 
безорнаменталног функционализма, имала је и 
додатну, политичку димензију. Наиме, познато 
је да је у југословенску средину модерна 
архитектура закорачила бременита полити-
чким конотацијама и да је, још од друге изложбе 
чехословачке архитектуре у Београду 1928. 
године, “левичарство” била уобичајена етикета 
којом се “тенденција за упрошћавањем стила” 
доводила у везу са “левичарским манирима”1�5 и 
комунистичким идејама.1�6 Такви ставови извирали 
су из генералне перцепције архитектонског 
модернизма као слике “новог друштва” – нових 
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социјалних и политички иновативних идеја 
које су поникле из револуционарних збивања у 
Средњој Европи почетком двадесетих година. Не 
само у комунистичком Совјетском Савезу већ и у 
другим срединама – пре свега у социјалистичким 
општинама вајмарске Немачке, “Црвеном Бечу” 
или Чехословачкој, модерна архитектура увек 
је носила упадљиво “левичарску” ауру.1�7 Како 
се комунистичка идеологија, нарочито током 
двадесетих и тридесетих година ХХ века, по 
правилу доводила у везу с Јеврејима и јеврејством, 
модернистичка архитектура временом је постала 
права икона јеврејског културног идентитета. То је 
било посебно уочљиво у Средњој Европи и, као што 
је добро познато, посебно драматично у Немачкој. 
Важне потврде таквих претпоставки долазиле су 
са различитих страна: од мандаторског режима 
у Палестини који је фаворизовао архитектонски 
модернизам као “официјелни” стил,1�8 као и из 
других средина где су јеврејске елите најчешће 
прве прихватале нов обликовни идиом.1�9 У таквој 
перспективи, промена архитектуре Дома УЈИА, као 
и општи став према модерној архитектури коју су 
пројектовали или градили Јевреји у југословенској 
и, посебно, београдској средини, могу да добију 
додатна значења, па и у контексту идеологије 
југословенства која је лежала у основи УЈИА.

Иако се у наведеним натписима из дневних 
новина, који говоре о наметнутом “спашавању 
части” југословенских архитеката и инжењера, 
редовно помиње име Драгише Брашована, нити 
у једном од њих не наводе се имена пројектаната 
неугледног здања које је проглашено за “обичан 
сандук”. Заправо, та зјапећа празнина посве је 
занимљива, пре свега због тога што открива неке 
механизме који су почивали у југословенском 
друштву. Однос према Јеврејима и јеврејском 
идентитету у оквиру културе југословенства између 

два светска рата био је комплексан и амбивалентан.1�0 
За разлику од прилика у предратној Србији када су 
Јевреји – додуше, тек након оштрих интервенција 
европских влада и одлука Берлинског конгреса 
– и формално и фактички почели да уживају сва 
права као равноправни грађани и када су били 
готово у потпуности интегрисани у друштво,1�1 
након 1918. године њихова позиција постајала 
је све више латерална.1�� У стварању идеологије 
југословенства најважнији су били критеријуми 
етничке и расне привржености Срба, Хрвата и 
Словенаца, а Јевреји су, по природи тадашњих 
критеријума, морали бити на известан начин 
изопштени, иако су у новој држави формално били 
признати као равноправни грађани. На пример, 
један од најзначајнијих југословенских етнолога и 
културних историчара, професор Тихомир Ђорђевић 
(1868-1944), у предговору књиге београдског 
рабина Игњата Шланга Јевреји у Београду из 1926. 
године писао је: “Шта и колико зна наша наука о 
нашим Арбанасима, Јеврејима, Циганима и другим 
туђим народима у нашој земљи?“, завршавајући 
свој кратки текст констатацијом да: “Наши Јевреји 
имају већ знатан број способних људи који могу 
много допринети проучавању својих сународника у 
нашој заједничкој земљи и тиме унапредити нашу 
заједничку науку”.1��И дванаест година касније, 
у време када је “јеврејски проблем” већ увелико 
стигао и у југословенске крајеве, писано је на сличан 
начин, иако се с правом тврдило да је “Југославија 
[...] једна од ретких земаља у којој грађанска права 
Јевреја нису ни најмање окрњена”.1�4 Јевреји су и 
тада, као и у прошлости, “настојали, да као лојални 
грађани буду на корист и добро земље која их је тако 
братски пригрлила”.1�5

Наведени цитати само су илустрација 
амбивалентног односа према Јеврејима у оквиру 
културе југословенства, која је почивала на 
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доминантном политичком дискурсу националне 
државе. Јевреји су били они који се у исти мах и 
прихватају и држе по страни, а таква позиција имала 
је своје дубоке корене у југословенској, српској 
и београдској средини. “Туђ” народ у “нашој” 
земљи, која се некад представља као словенска а 
некад као заједничка, заправо су били уобичајени 
културни механизми којима се један идентитет 
градио кроз однос према другом. Такав однос био 
је, на известан начин, пресликан и у структуру 
националних, политичких, културних и сталешких 

организација у Београду, где је улога Јевреја – упркос 
незанемарљивом броју – била занемарљива.1�6 У 
склопу ових околности изопштеност јеврејских 
архитеката из ГАМП-а, наведено прећуткивање 
ауторства Дома УЈИА у дневним новинским 
гласилима, као и низ других показатеља говорили су 
о маргиналном статусу Јевреја. Нарочито је у другој 
половини тридесетих година када је, на пример на 
страницама дневног листа Време који је био близак 
режиму, “континуирано вођена антисемитска 
кампања”1�7 то било све више уочљиво. Иако се у 

Сл. 7. М. Манојловић и И. Азриел (и Д. 
Брашован), Пројекат за Дом УЈИА у 
Београду, главно прочеље, 1934. (ИАБ 
ф. 8. 6. 1933.)



                                                          AЛЕКСАНДАР ИГЊАТОВИЋ

СПОМЕНИЧКO НАСЛЕЂЕ 110

српском друштву прве половине ХХ века више 
може говорити о филосемитским расположењима 
– додуше, уз константно присуство антисемитизма, 
посебно у одређеним друштвеним круговима1�8– под 
притисцима политичких и економских механизама 
1940. године званично је уведен numerus clausus, 
практично без икаквог отпора.1�9Тако се транзиција 
архитектуре Дома југословенских градитеља 
– од огољеног функционализма до “улепшаног” 
Брашовановог модернизма – може сагледати 
потпуније. Наиме, двадесетих и тридесетих година 
конотације јеврејства и комунизма, бољшевизма 
и “левичарства” постале су уобичајене и за 
југословенску и за београдску средину. Уобичајено 
је било писати како је “мали јеврејски народ морао 
да се збије у једну духовну заједницу и да развије 
посебне секташке особености које ће га делити од 
великих освајачких народа”,140 или се јавно упитати 
“није ли Јеврејима у неким земљама зло дошло 
управо из тога, што су веровали у слом једног поретка 
и рачунали с победом интернационалних теорија 
и заиграли све на ту карту”?141 Такве редукције и 
уопштавања представљали су одблесак глобалних 
теорија о светској завери Јевреја и главног оруђа 
антисемитске пропаганде на Западу,14� али су у 
југословенској средини имали додатну димензију, 
будући да је комунистички покрет био под строгом 
забраном још од 1921. године, када је донет “Закон 
о заштити државе” којим је Комунистичка партија 
стављена изван закона. Поменуте идентификације 
потврђиване су чињиницом да “насупрот 
симболичном броју Јевреја ангажованих у раду 
легалних политичких партија, већи број Јевреја 
[...] деловао је у комунистичком покрету”, што 
је – како се верује – “било 3 до 4 пута веће него 
код припадника осталих заједница”.14� Пошто се, 
с друге стране, тренд идентификације модерне 
безорнаменталне архитектуре и “левичарства” 

усталио као особеност архитектонске културе у 
југословенској и, пре свега, београдској средини, 
сасвим је извесно да је прећутани, али познати 
идентитет аутора огољеног “сандука” био веома 
значајан показатељ политичке неподобности 
овог ригидно обликовног идиома. Градитељи 
југословенског националног дома обликованог 
у традицији ортодоксног модернизма били су 
Јевреји. Тако је значење модерне архитектуре као 
“левичарског” изума могло бити додатно утврђено. 
Измена архитектуре Дома УЈИА била је, заправо, 
политичка акција којом се поништавао аутентични, 
али неподобни, и конструисао прихватљив 
идентитет. У извесном смислу била је то својеврсна 
архитектонска асимилација пројектаната као 
“других” – изопштених из кругова београдских 
модерниста из разлога “личне природе”. То, заправо, 
говори да централни систем вредности није могао 
да прихвати екскурсе у симболичком универзуму 
своје идеологије, и да је сваки систем знакова – па 
и визуелних и архитектонских – могао да буде 
носилац одређених значења која превазилазе уске 
оквире расправа о модерном стилу, или “правцу”.

Иако је, у перспективи југославизације модерне 
архитектуре која је започела и пре 1929. године, 
ригидан архитектонски стил Дома УЈИА својим 
изразом био погодан да репрезентује идеологију 
која се у стварности све више крунила, он је био 
сведок маргиналног идентитета јеврејске заједнице 
њених аутора – архитеката Мише Манојловића и 
Исака Азриела, као и решености локалне средине 
да не прихвати облике који су, на пример, у Загребу 
постали већ стандард. И поред свих декларативних 
залагања београдских модерниста да модерна 
архитектура буде најбољи израз савремених 
стремљења и онога што је Милан Злоковић назвао 
“културни степен једне нације” која проповеда 
општу, па и “социјалну равноправност”,144 они 
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нису били спремни на искорак који би их уклонио 
из интересне сфере закаснеле финансијске и 
политичке елите, и тиме их лишио сигурног посла 
и грађанског конформизма. Упркос чињеници да је 
на једном југословенском јавном конкурсу победу 
однео изразито модернистички пројекат – као 
што је то, уосталом, било у читавом низу примера 
који су били у непосредној вези са идеологијом 
југословенства – на Главној пошти и Поштанској 
штедионици (1930), Аграрној банци145 (1931), 
Југословенској удруженој банци (1929) и др. – није 
постојала спремност да се такви пројекти и остваре. 
Азриел и Манојловић, као и сви остали који се “из 
разлога личне природе” нису уклапали у идеолошки 
миље централног система вредности концентрисан 
у раду ГАМП-а или Клуба архитеката, остали су 
на рубовима архитектонске културе свога времена. 
О даљој судбини ових, као и других маргиналних 
позиција у архитектури насталој на тлу Србије, 
пресудну улогу одиграће историографија.

*     *     *
Када је у јесен 1944. године Београд освануо 

под новом заставом и режимом, као главни град 
нове југословенске државе, некадашњи Дом УЈИА 
постао је седиште Радио-комитета Владе ФНРЈ.146 
Почетком педесетих година та зграда враћена је 
инжењерима и архитектима, добивши име “Дом 
Савеза друштава инжењера и техничара Србије” које 
је остало до данас. Истовремено, формирано је ново 
федерално југословенско удружење градитеља. У 
тадашњим политичким, економским и социјалним 
приликама у којима је, у склопу идеологије класног 
егалитаризма, удружење инжењера постало савез 
техничара и инжењера, било је потребно створити 
и нов архитектонски и визуелни идентитет ове 
струковне организације. Док је Савез друштава 

инжењера и техничара Србије предузео акцију 
преуређења унутрашњег простора у постојећој 
згради,147 за новоосновани Савез инжењера и 
техничара Југославије било је потребно саградити 
ново седиште. То се остварило тек када је архитекта 
Радивоје Томић изградио нову репрезентативну 
зграду на суседној локацији (1961–1969),148 након 
неуспелог покушаја да се на истом месту подигне 
Дом Централног одбора јединствених синдиката 
Југославије.159 Иза нове архитектуре Томићевог 
здања у улици кнеза Милоша бр. 9 стајала је 
нова идеологија, која је захтевала потврду кроз 
истовремено уважавње историјског, архитектонског 
и урбаног контекста, као и отклон у односу на њега. 
Посматрана у таквом фокусу, архитектура нове 
грађевине добила је препознатљиве особености. 
Обликовно надовезивање на постојећу зграду 
Мише Манојловића и Исака Азриела, као и на 
палату Турске амбасаде, било је преозначено низом 
знакова: упадљивом полихромијом уз доминацију 
црвене боје, као и транспарентном остакљеном 
фасадом која чини јак контраст у односу на суседе. 

У последњој деценији ХХ века оба ова здања 
доживела су преображај који сведочи о идеолошком 
трансферу у Србији позних деведесетих година. 
Данас је архитектура некадашњег Дома УЈИА 
Мише Манојловића и Исака Азриела сведочанство 
једног новог, савременог Noblierung-a, у коме 
не само да учествују архитектонски елементи 
(попут надстрешнице изнад улаза), већ и случајно 
постављени детаљи (као што су уређаји за 
климатизацију на фасади). Они посредно, али 
речито говоре не само о новом систему вредности 
у друштву, већ и о непосредном односу према 
архитектонском и историјском наслеђу.
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О идеологији интегралног југословенства видети: J. 
Bakić, Ideologije jugoslovenstva između srpskog i hrvatskog 
nacionalizma, Zrenjanin 2004; Id., Ideologije jugoslovenstva 
između dva svetska rata: sociološko-istorijska studija, rukopis 
magistarskog rada, Beograd 2002; Љ. Димић, Културна политика 
Краљевине Југославије 1918–1941, I, Београд 1996, 286 ff.; Id., 
Срби и Југославија: простор, друштво, политика, Београд 
1998, 119–120. О визуелној и архитектонској репрезентацији 
идеологије југословенства видети: А. Игњатовић, 
Југословенски идентитет у архитектури између 1904. и 
1941. године, рукопис докторске дисертације, одбрањене на 
Архитектонском факултету, Београд 2005.

 У даљем тексту: УЈИА.

 Nacrt za ustav Udruženja inženjera i arhitekata Kraljevstva 
Srba, Hrvata i Slovenaca, Технички лист. Гласило Удружења 
инжењера и архитеката Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца 
I, 1, Загреб 1919, 2.

 Видети: Predradnje za ujedinjenje inženjerskih društava 
u kraljevstvu SHS u jedinstveno Udruženje, Технички лист I, 1, 
Загреб 1919, 7–8.

 Ibid., 13. На једнакости оба писма инсистирано је 
и касније, нарочито у време шестојануарске диктатуре и 
снажења идеологије интегралног југословенства: „И латиница, 
и ћирилица морају се научити из националних разлога”: Iz 
Glavne Uprave UJIA, Tehnički list XI, 10, Zagreb 1929, 157.

 Ibid.

 Zapisnik vanredne glavne skupštine Udruženja 
Jugoslavenskih Inžinjera i Arhitekata, održavane 27. i 28. 
septembra 1919. u Beogradu, Технички лист I, 7, Загреб 1919, 
77 (курзив А. И.).

 Видети: Ђ. Станковић, Никола Пашић и југословенско 
питање, књ. 2, Београд 1985, 262 ff.

 Zapisnik vanredne glavne skupštine..., loc. cit.

 Ibid., 79.

 Годишње скупштине УЈИА одржаване су сваке године 
наизменично у Београду (1919, 1920, 1932, 1933), Загребу 
(1927, 1934), Љубљани (1921, 1928, 1936), Сарајеву (1922, 
1929, 1937), Сплиту (1923, 1930, 1938), Новом Саду (1924, 
1931, 1939) и Скопљу (1925).

 Из записника I. пленарне седнице Главне Управе УЈИА 
од 15. новембра 1924, Tehnički list VI, 24 Zagreb 1924, 344.

 Тако је, на пример, на II Редовној главној скупштини 
УЈИА, одржаној 1921. године у Љубљани, истакнуто “крвно 
сродство великих маса нашег народа које станују иза Соче 
па доле до Ђевђелије”, као и констатација да се “запажа нова 
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тежња и јака воља, да створимо своју националну југославенску 
културу у привреду, које ће имати своје упориште и изворе 
својој снази у нашем јединственом народу. Наша национална 
југославенска морална и материјална култура донети ће нам 
духовно и материјално ослобођење и потпуну еманципацију 
од туђине”: Tehnički list III, 11, Zagreb 1921, 123, 127. 

 “Данашња манифестација [јесте] манифестација супр-
емације духа над материјом, душевне снаге и интелигенције 
над материјом. (Громко одобравање) “: Стенографски записник 
IX Редовне Главне Скупштине “Удружења Југословенских 
Инжењера и Архитеката” одржане од 2. до 4. јуна 1928. у 
Љубљани, Tehnički list X, 15–16, Zagreb 1928, 227.

 Поред ове две, постојале су и љубљанска, сплитска, 
сарајевска, новосадска и скопска секција.

 О структури и раду београдског Клуба архитеката 
видети: Б. Којић, Друштвени услови развитка архитектонске 
струке у Београду 1920–1940. године, посебна издања САНУ, 
књ. DXVI, Одељење друштвених наука, књ. 81, Београд 1979, 
45–96.

 Sekcija Zagreb Udruženja J. I. A. Redovna godišnja 
skupština, Технички лист III, 6, Загреб 1921, 72; Секција 
Београд Удружења Ј. И. А. II. Главни годишњи Скуп, Tehnički 
list III, 7, Zagreb 1921, 83.

 Ibid.

 Ibid.

 Видети: ИАБ Ф. 8. 6. 1933.

 Рушењем једне оближње куће адреса плаца преименована 
је у Кнеза Милоша бр. 7.

 Секција Београд Удружење ЈИА. Дом Инжењера и 
Архитеката у Београду, Технички лист III, 20–21, Загреб 
1921, 247.

 Секција Београд Удружење ЈИА. Записник III Главног 
скупа, Технички лист IV, 7, Загреб 1922, 73.

 Секција Београд Удружење ЈИА. Дом Инжењера и 
Архитеката у Београду, Технички лист III, 20–21, loc. cit.

 Чланови Оснивачког одбора били су: Коста Главинић, 
Јован Смедеревац, Нестор Манојловић, Владимир Поповић, 
Клементије Букавац, Душан Божић, Драгутин Маслаћ, 
Миливоје Смиљанић, Јанко Шафарик и Зарије Марковић: 
Секција Београд Удружење ЈИА. Записник III Главног скупа, 
73.

 Б. Којић, op. cit., 51.

 Ради се о предлогу Београдске секције УЈИА, који је 
Главна скупштина одбила једногласно, закључујући како се 
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“овај предлог никако не може прихватити, јер Удружење мора 
задржати посвемашњу независност и слободу критике рада 
Министарства грађевина у Техничком листу”: Tehnički list VI, 
7, Zagreb 1924, 96.

 Секција Београд Удружења Југословенских Инжењера 
и Архитеката расписује стечај за израду скица за свој нови 
дом, Технички лист V, 3, Загреб 1923, 20.

 Видети: С. Тошева, Рад руских емиграната у 
Министарству грађевина у периоду између два светска 
рата, Годишњак града Београда LI, Београд 2004, 169–
182; А. Кадијевић, Улога руских емиграната у београдској 
архитектури између два светска рата, Годишњак града 
Београда XLIX–L, Београд 2002–2003, 131–141.

 Вести из Удружења: Записник седнице Гл. Управе УЈИА 
одржане 8. јула тек. год. у Београду, Технички лист V, 14, 
Загреб 1923, 112.

 Чланови Оцењивачког суда били су: Бранко Таназевић, 
Драгутин Маслаћ, Петар Бајаловић, Миливоје Смиљанић и 
Јован Николић: Градња дома УЈИА у Београду, Технички лист 
V, 10–11, Загреб 1923, 79.

 Ibid.

 Ibid. (курзив А. И.).

 Ibid., 78–79.

 О стварању националног стила у српској архитектури 
видети: А. Кадијевић, Један век тражења националног стила 
у српској архитектури, Београд 1997.

 Пројекат је предат под геслом “Сокак тесан”, а освојио 
је трећи откуп на конкурсу: Градња дома УЈИА у Београду, 
79.

 Z. Manević, Pojava moderne arhitekture u Srbiji, rukopis 
doktorske disertacije, Beograd 1979, 62.

 M. Vukotić, Milan Zloković: Retrospektiva i izbor njegovih 
dela, Moment 17, Beograd 1990, 77.

 Записник VI главног годишњег скупа Секције Београд, 
одржаног 15. фебруара 1925. год. у Београду, Tehnički list VII, 
7, Zagreb 1925, 112.

 Видети: Е. Гелнер, Нације и национализам, Нови Сад 
1997; B. Anderson, Nacija: zamišljena zajednica. Razmatranja o 
porijeklu i širenju nacionalizma, Zagreb 1991. 

 З. Маневић, Злоковић, Београд 1989, 6.

 Нарочито је у немачкој традицији теоријског размишљања 
о архитектури непрестано потенцирана разлика између онога 
што се, језиком Алојза Хирта, Карла Бетихера или Готфрида 
Земпера, назива “Kunstform” – концепта који је одговарао 
орнаменту као пластичној елаборацији архитектонских 
елемената и имао улогу репрезентације структуралних 
(“Kernform”) и симболичких, културолошких аспеката 
архитектуре, и “Verzierung” – која је као носилац идеолошких 
и политичких значења  одговарала скулпторалним или 
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осликаним украсима аплицираним на деловима грађевине који 
нису статички ангажовани. Филозофска основа овог теоријског 
захвата досезала је до концепта “органског”, централне теме 
натуралистичко-идеалистичког погледа на архитектуру који 
су посебно развили Шелинг, Хегел и Шопенхауер. Према 
том концепту архитектура није имала само прагматичан, већ 
пре свега “симболички значај”; она се конституисала као 
“представљање органских облика у неорганском контексту”, 
а на тој се идеји развила сложена теорија орнамента као 
“Fassung”-a једног Земпера, која је имала великог утицаја на 
читав централноевропски простор, па и на нашу средину.

 Тако је, на пример, књига Архитектура старог века 
Богдана Несторовића, професора Архитектонског факултета 
у Београду, понављала основну идеју ове традиције 
мишљења. Говорећи о “неутралним украсима” у античкој 
грчкој архитектури Несторовић је истакао да “Тамо где се 
украсима неће сакрити конструкција грађевине или њена 
улога у грађевини, појављује се различита, често рељефна 
декорација” (Б. Несторовић, Архитектура старог века, 
Београд 1952, 306). Такав интерпретативан фокус (изречен од 
стране једнога од оних архитеката који су били важни сведоци 
међуратне архитектонске културе) био је савршено прикладан 
као теоријска елаборација компромиса између декларисане 
“модерности” и фактичке “конзервативности” београдских 
модерниста који се нису лишавали обилате употребе ових 
мотива. 

 Видети: А. Игњатовић, op. cit., 289 ff.

 О иконографији фасадне скулптуре у Београду видети: 
М. Маринковић, Архитектонска пластика јавних објеката 
Београда (1918–1941), рукопис магистарске тезе, Београд 
2005.

 Видети: V. Rozić, Likovna kritika u Beogradu između dva 
svetska rata (1918–1941), Beograd 1983, 58 ff.

 I. Banac, National Question in Yugoslavia. Origins, History, 
Politics, Ithaca and London 1988, 204.

 З. Маневић, loc. cit.; М. Ђурђевић, Живот и дело 
архитекте Милана Злоковића (1898–1965), Годишњак града 
Београда XXXVIII, Београд 1991, 147; М. Маринковић, op. 
cit., 240.

 Довољно је поменути да је једна од кључних фигура 
београдског архитектонског модернизма, Бранислав Којић, 
1929. године боравио у Бечу и “проучавао значајну стамбену 
изградњу коју је изводила социјалистичка општина”. Након 
тога, одржао је предавање у Клубу архитеката са темом 
“Стамбена политика и реализације Бечке општине”. Видети: 
Б. Којић, op. cit., 173. Cf.: “Клуб архитеката одржао је прошле 
године [...] више стручних предавања из области архитектуре: 
О модерној архитектури; О бечким општинским зградама; 
О будућности архитектуре у Југославији; О модернизму у 
архитектури; О изложби у Барцелони [...]”: Tehnički list XII, 
6, Zagreb 1930, 92.

 Тзв. РАГ – Радиоактивна глава, тј. радиоактивно пуњење 
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које се постављало у затворене металне контејнере на врхове 
ових шипки. На многим зградама у Београду та пуњења су 
или оштећена или су сасвим нестала.

 Druga Redovna Glavna Skupština Udruženja Jugoslavenskih 
Inženjera i Arhitekata u Ljubljani, Tehnički list III, 11, Zagreb 
1921, 123.

 Стенографски записник IX Редовне Главне Скупштине 
“Удружења Југословенских Инжењера и Архитеката” 
одржане од 2. до 4. јуна 1928. у Љубљани, Tehnički list X, 15–
16, Zagreb 1928, 226.

 Записник VII редовне Годишње скупштине Удружења 
југословенских инжењера и архитеката одржане у Београду 
21. и 22. јуна 1926. године, Технички лист VIII, 15, Загреб 
1926, 217.

 Socijalni položaj inženjera, Tehnički list IX, 13–14, Zagreb 
1927, 202.

 Записник V главног годишњег скупа Секције Београд 
одржаног у Београду 10. фебруара 1924. године, Tehnički list 
VI, 5, Zagreb 1924, 70. Cf.: Извештај Управе Дома Секције 
Београд УЈИА о раду и стању Дома за 1923. годину, Tehnički 
list VI, 6, Zagreb 1924, 81.

 Рад Клубова и Одбора у 1928. год., Tehnički list XI, 12, 
Zagreb 1929, 192. Cf.: Технички лист XI, 13, Загреб 1929, 207. 

 Записник ванредне скупштине Удружења југославенских 
инжењера и архитеката – Секције Београд одржане 26. јуна 
1930. године, у Београду, Технички лист XII, 17, Загреб 1930, 
242.

 Ibid. 243.

 Z. Manević, Pojava moderne arhitekture u Srbiji, 144.

 З. Маневић (прир.), Лексикон српских архитеката XIX и 
ХХ века, Београд 1999, 13; М. Маринковић, op. cit., 238.

 Чланови Оцењивачког суда били су Бранко Таназевић, 
Миливој Смиљанић, Јанко Шафарик, Димитрије Леко и 
Светозар Аранђеловић: Записник Ванредне скупштине 
Удружења југославенских инжењера и архитеката – Секција 
Београд, одржане 26. јуна 1930, 243–244.

 О Бабићевом пројекту видети: Z. Manević, Pojava 
moderne arhitekture u Srbiji, 144; Id., Naši neimari: Dušan 
Babić, Izgradnja 2, Beograd 1981, 45; A. Kadijević, Elementi 
ekspresionizma u srpskoj arhitekturi između dva svetska rata, 
Moment 17, Beograd 1990, 99–100; М. Маринковић, loc. cit.

 Видети: Z. Manević, Pojava moderne arhitekture u Srbiji, 
144; Id., Naši neimari: Dušan Babić, 45.

 Видети: Eve Blau, The Architecture of Red Vienna, 1919–
1934, Cambridge, Mass. 1999; Bertha Blaschke, Luise Lipschitz, 
Architecture in Vienna. Historicism-Jugendstil-New Realism, 
Wien, New York 2003, 186–221.

 Видети нпр. “Ројман Хоф” Хуберта Геснера (1925–1926) 
или “Карл-Зиц Хоф” (1926–1932) истог архитекте, затим 
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“Рабен Хоф” Хајнриха Шмида и Хермана Ајхингера (1925–
1928), “Јозеф Виденхофер Хоф” Јозефа Франка (1924–1925) 
итд. 

 О изложби видети: Z. Manević, Pojava moderne arhitekture 
u Srbiji, 156–161; Id., Југословенске изложбе савремене 
архитетуре у Београду, Годишњак града Београда XXVII, 
Београд 1980, 271–278; Lj. Blagojević, Modernism in Serbia: The 
Elusive Margins of Belgrade Architecture 1919–1941, Cambridge, 
Mass., London 2003, 68; T. Damljanovic, The Question of National 
Architecture in Interwar Yugoslavia: Belgrade, Zagreb, Ljubljana, 
рукопис докторске дисертације, Ithaca 2003, 259–262.

 Arhitektura 1, Ljubljana 1932, 45.

 B. Kojić, Grupa arhitekata modernog pravca, IT novine 
671, Beograd 16. 1. 1976.

 Б. Којић, Друштвени услови..., 47.

 Ibid., 182.

 Z. Manević, Novija srpska arhitektura, Srpska arhitektura 
1900–1970, Beograd 1972, 22.

 О дискурсу о национализацији архитектонског 
модернизма видети: А. Игњатовић, Примордијално 
југословенство, југославизација модернизма, југословенски 
Boden и југословенска Blut, Југословенски идентитет у 
архитектури..., 289–347.

 Прилог II извештају о раду Председништва Главне 
Управе УЈИА, Tehnički list XI, 4, Zagreb 1929, 67.

 Записник Х редовне годишње Скупштине Удружења 
Југсловенских Инжењера и Архитеката одржане у Сарајеву 
27. септембра 1929. год, Tehnički list XI, 21–22, Zagreb 1929, 
305 (курзив у оригиналу).

 Ibid., 303.

 Конгрес XI годишње Скупштине Удружења 
Југословенских Инжењера и Архитеката у Сплиту 27-29 
септембра 1930 године, Tehnički list XII, 21–22, Zagreb 1930, 
286.

 Аудијенција код Њ. В. Краља, Tehnički list XI, 21–22, 
Zagreb 1929, 317.

 Резолуција Удружења Југословенских Инжењера и 
Архитеката Његовом Величанству Александру I Краљу Срба, 
Хрвата и Словенаца, Tehnički list XI, 4, Zagreb 1929, 66 (курзив 
А. И.).

 Записник X редовне Годишње скупштине Удружења 
југословенских инжењера и архитеката одржане у Сарајеву 
27. септембра 1929. год, Tehnički list XI, 21–22, Zagreb 1929, 
301.

 Z. Manević, Naši neimari: Dušan Babić, loc. cit.

 Записник Конгреса XI Годишње Главне Скупштине 
Удружења Југословенских Инжењера и Архитеката 
одржаног  у Сплиту 27–29. септембра 1930, 286.
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 Секција Београд, Tehnički list XV, 14–15, Zagreb 1933, 202.

 ИАБ Ф. 8. 6. 1933.

 Дом секције Београд, Технички лист XV, 20–21, Загреб 
1933, 306. Зграда је почела да се зида 7. јула 1933. године по 
одобреном плану Г. О. Бр. 2865: ИАБ Ф. 8. 6. 1933.

 ИАБ Ф. 8. 6. 1933.

 Политика, Београд 19. 6. 1935.

 Дом секције Београд, loc. cit.

 D. Đurić-Zamolo, Jevreji – graditelji Beograda do 1941. 
godine, Zbornik Jevrejskog istorijskog muzeja 6, Beograd 1992, 
226; ИАБ Ф. 8. 6. 1933.

 З. Маневић (прир.), Лексикон српских архитеката XIX 
и ХХ века, 188.

 D. Đurić-Zamolo, op. cit., 226-227; У. Мартиновић, 
Модерна Београд, Београд 1973, 77; Z. Manević, Pojava 
moderne arhitekture u Srbiji, 210; З. Маневић (прир.), Лексикон 
српских архитеката XIX и ХХ века, 188.

 M. Mihailović, J. Veselinović, Priča o komšijama kojih više 
nema, Beograd 1997, 35.

 У. Мартиновић, op. cit., 74; D. Đurić-Zamolo, op. cit., 
227. Нека од најважнијих остварења Манојловића и Азриела 
наводе се у: З. Маневић, loc. cit. 

 Говорећи о Манојловићу и Азријелу као архитектима 
који су деловали сасвим независно од ГАМП-а, Зоран Маневић 
је поменуо и њихов Гостионичарски дом из 1931. године, 
рекавши да је “највероватније [...] плод немачких предложака”: 
Z. Manević, Pojava moderne arhitekture u Srbiji, 210. Такав став 
потврђен је на следећи начин: “Ауторство пројекта оспорава 
и [курзив А. И.] анонимна примедба у примерку Правде који 
се чува у Народној библиотеци СРС. Оловком, поред приказа 
објекта, записано је: ‘прој. Campa, ing?’ [Аноним, “Београдски 
хотелијери и гостионичари подижу свој дом”, Правда, (26. 9. 
1931)]”: Z. Manević, op. cit., napomena 294. 

 G. Gordić, Biografije, Srpska arhitektura 1900-1970, 136.

 Наведено према: З. Маневић (прир.), Лексикон..., 188.

 Ibid. (курзив А. И.).

 Z. Manević, Pojava moderne arhitekture u Srbiji, 210.

 Површина изграђеног приземља износи 668 м�: 
Технички опис за Дом Удружења југословенских инжењера и 
архитеката – Секција Београд (13. маја 1933), ИАБ Ф. 8. 6. 
1933.

 Ibid.

 Ibid.

 Zapisnik vanredne glavne skupštine UJIA održavane 17. i 
18. septembra 1919. u Beogradu, 77.

 Записник XIV Главне годишње скупштине Удружења 
југословенских инжењера и архитеката одржане 5. јуна 1933 
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год. у Београду, Tehnički list XV, 14–15, Zagreb 1933, 195.

 “Један од најважнијих циљева које си је Секција [Секција 
Загреб] ставила у дужност свакако је промена Устава УЈИА 
на бази Савеза удружења, па је баш иницијативом загребачке 
секције постигнута у том погледу сагласност с осталим 
секцијама. Секција Загреб израдила је и један предлог [...] који 
би дозволио Секцијама слободнији и самосталнији рад него 
дотадањи, који је био везан на Главну управу у Београду”: Iz 
UJIA Sekcije Zagreb – Izvještaj I. tajnika na godišnjoj skupštini 
UJIA Sekcije Zagreb, održanoj 2-IV-1938, Технички лист XX, 
11–12, Загреб 1938, 164.

 На пример, у Записнику Пленарне седнице Главне управе 
УЈИА, одржане у Загребу 27. јануара 1929. године закључено 
је, између осталог, следеће: “Ствари од општег карактера треба, 
по могућству, да потичу од Главне Управе, после одлуке или 
промене мисли на пленарној седници, јер ће само таква одлука 
имати онај ефекат који се жели, и, јер појединачна акција 
Секција може и нехотично изазвати трзавост и суревњивост у 
нашем крилу”, Tehnički list XI, 6, Zagreb 1929, 92. Три године 
доцније, изнет је и усвојен предлог да Београд постане место 
одржавања пленарних седница, тобоже из разлога практичне 
природе. Видети: Извештај о раду Председништва Главне 
Управе УЈИА од 15. новембра 1931. до 20. марта 1932. године, 
Tehnički list XIV, 8, Zagreb 1932, 113.

 Cf.: Записник XV Главне годишње скупштине Удружења 
Југословенских инжењера и архитеката одржане 27. маја 
1934. год. у Загребу, Технички лист XVI, 17–18, Загреб 1934.

 Записник XVIII Главне годишње скупштине Удружења 
Југословенских инжењера и архитеката одржане 20. и 21. 
јуна 1937. године у Сарајеву, Tehnički list XIX, 17–18, Zagreb 
1937, 226 ff.; cf. Izvod iz Zapisnika XIX redovne Glavne godišnje 
skupštine Udruženja Jugoslovenskih inženjera i arhitekata, 
održane 27. novembra 1938. g. u Splitu, Tehnički list XXI, 
5–6, Zagreb 1939, 71–76; Извод из Записника XX Главне 
годишње скупштине Удружења Југословенских инжењера и 
архитеката, одржане у Новом Саду 10. и 11. јуна 1939. год., 
Tehnički list XXI, 11–12, Zagreb 1939, 172–178.

 Видети: D. Janković, M. Mirković, Državnopravna istorija 
Jugoslavije, Beograd 1984, 395–396.

 Заправо, тешко је не приметити да је целокупна историја 
идеологије овог удружења у потпуности пратила повест 
идеологије југословенства и историју промена политичког 
устројства југословенске државе. Тако је и коначно цепање 
УЈИА изведено симултано с издвајањем Бановине Хрватске 
као посебног управног и административног подручја. То 
је био формални крај УЈИА као јединствене националне 
организације, као и сумрак идеје целовите Југославије. Година 
1939. била је, уједно, и последња година излажења Техничког 
листа, будући да је Удружење југословенских инжењера и 
архитеката “по одлуци Главне годишње скупштине Удружења, 
одржане у Новом Саду 10. јуна 1939. године” преображено 
у Савез инжењерских друштава Краљевине Југославије: Iz 
Uredništva, Технички лист XXI, 23, Загреб 1939.
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 Пролепшана фасада Дома УЈИА, Политика, Београд 24. 
11. 1933, курзив А. И.

 Ibid.

 Довршење дома београдских инжењера и архитеката. 
Спасена је част београдских архитеката, Политика, Београд 
25. 10. 1934.

 Ibid.

 Б. Којић, Архитектура Београда, Време, Београд 6-9. 
1. 1929.

 Б. Максимовић, Тежње савремене архитектуре, 
Београдске општинске новине XLVIII, 15, Београд 1. 8. 1930, 
849.

 Б. Којић, Нове тенденције у модерној архитектури и 
њихов приказ, Tehnički list XVIII, 1–2, Zagreb 1936, 6.

 Декларација Владе Милана Стојадиновића од 4. 7. 1935. 
године, која је дефинисала правац унутрашње политике. 
Наведено према: Н. Жутић, Идеологија југословенства и њено 
распадање (1929–1939), Историјски гласник 1–2, Београд 
1988, 71; cf. Љ. Димић, op. cit., књ. I, 334–335.

 Љ. Димић, op. cit., 339.

 Видети: Правила за расписивање натечаја (утакмица) 
у области архитектуре и инжењерства, Технички лист III, 6, 
Загреб 1921, 65–67, и 7, Загреб 1921, 78–81 (цитат на стр. 79). 
Иста правила приложена су и у: Б. Којић, Друштвени услови 
..., 226–239 (цитат на стр. 233).

 Довршење дома београдских инжењера и архитеката. 
Спасена је част београдских архитеката. 

 Ibid.

 Група архитеката модерног правца, Пoлитика, Београд 
20. 12. 1928.

 T. Damljanovic, op. cit., 50. Cf.: Lj. Blagojević, op. cit., 
148.

 Савремена архитектура у Југославији, Време, Београд 
7. 12. 1933, курзив А. И. У питању је новински текст о јавном 
предавању Милана Злоковића на Коларчевом народном 
универзитету у Београду. Синтагма “ново грађење” по свој 
прилици представља хотимичан рефлекс термина “Neue Bauen” 
– синтагме која је у средњоевропским оквирима конотирала 
модерну архитектуру са левичарским призвуком и која је 
подразумевала “три економије”: социјалну, конструктивну и 
стилску.

 Lj. Blagojević, op. cit., 140 ff.

 Изложба чехословачке савремене архитектуре, Правда, 
Београд 7. 4. 1928.

 Видети: Z. Manević, Pojava moderne arhitekture u Srbiji 
59, 91, 115, 165, 174, 225; Lj. Blagojević, op. cit., 60.

 Видети: Architecture and Revolution: Contemporary 
Perspectives on Central and Eastern Europe, London 1999; M. 
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Toy (ed.), Beyond the Revolution: The Architecture of Eastern 
Europe, London, New York 1996; W. Leśnikowski (ed.), East 
European Modernism. Architecture in Czechoslovakia, Hungary 
and Poland Between the Wars, London 1996; S. O. Khan-
Magomedov, Pioneers of Soviet Architecture: The Search for New 
Solutions in the 1920s and 1930s, London 1987. Сf. Id., Ruski 
eksperiment u arhitekturi, M. R. Perović (ur.), Istorija moderne 
arhitekture. Antologija tekstova. Knjiga 2/B. Kristalizacija 
modernizma. Avangardni pokreti, Beograd 2000, 403-459; A. 
Kopp, Novi socijalni kondenzatori: 1925–1932, op. cit., 475-496. 

128] P. Goldman, I Heinze-Greenberg, I. Kamp-Bandau, Tel Aviv 
Neues Bauen 1930–1939, Berlin 1997.

129] Видети: F. Bedoire, R. Tanner, The Jewish Contribution to 
Modern Architecure (1830–1930), New Jersey 2004; P. B. Jones, 
Erich Mendelsohn: Schocken Store, Stuttgart, Modern Architecture 
Through Case Studies, London 2002, 99–110.

130] Видети: Н. Поповић, Јевреји у Србији 1918–1941, Београд 
1997; M. Mihailović, Jevreji na jugoslovenskom tlu, Podgorica, 
Beograd 2000.

131]Видети: R. St. Delić, Jevreji u Jugoslaviji, Beograd 1938, 49-
51; И. Шланг, Јевреји у Београду, Београд 1926, 80–101; M. 
Mihailović, J. Veselinović, op. cit., 19.

132] Видети: Н. Поповић, op. cit., 91–99.

133] Т. Р. Ђорђевић, Предговор, Јевреји у Београду, IX, XII.

134] R. St. Delić, op. cit., 17.

135] Ibid., 18.

136] Према попису из 1921. године у Београду је било 
укупно 111.740 становника, од којих 4.800 Јевреја (око 4,3%); 
1931. године од укупно 288.938 становника Јевреја је било 
8.936 (око 3,1%). Видети: Н. Поповић, op. cit., 29, 32. Током 
тридесетих година број Јевреја у Београду је порастао, тако 
да их 1938. године има укупно (без Земуна и Панчева који 
су административно припадали Београду) 10.595. Видети: 
R. St. Delić, op. cit., 112-113. Учешће Јевреја у културном и 
политичком животу престонице – за разлику од привредног 
– било је симболично, а посебно је занимљиво да “у наставно-
научном кадру Универзитета у Београду није било Јевреја” што 
“делује у многоме изненађујуће с обзиром на висок проценат 
Јевреја међу студентима”: Н. Поповић, op. cit., 190–191.

137] Н. Пoповић, op. cit., 168. 

138] Видети: А. Протић (прир.), Владика Николај о Јеврејима, 
непријатељима хришћанства и хришћана: наводи из 
Охридског пролога, Београд 2002.

1�9] Уредба о упису лица јеврејског порекла за ученике 
универзитета, високих школа у рангу универзитета, виших, 
средњих, учитељских и других стручних школа, Службене 
новине, Београд 5. 10. 1940. О антисемитским уредбама 
југословенске државе видети: Н. Поповић, op. cit., 140-142.

140] Ž. Topalović, Jevreji i njihova svetska misija, Beograd 1939, 11.

141] Židovi u Jugoslaviji, Novosti, Zagreb 11. 11. 1938. Наведено 
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THE HOUSE OF ASSOCIATION OF ENGINEERS AND ARCHITECTS
OF YUGOSLAVIA IN BELGRADE 

The central headquarters of the national organization ‘Association of Engineers and Architects of Yugoslavia’ 
(UIJA) – the work of the architects Misa Manojlovic and Isak Azriel, built between 1933 and 1935 in Kneza 
Milosa street 7 – has distinguishing  position in cultural topography of Belgrade. Principally, because of the fact 
that this building represents not only the valuable monument of Belgrade architecture between the two wars, 
but also an important part of ideology and culture corpus of Yugoslavianism. It is well-known that in the period 
between the two World Wars the UJIA was one of the most important associations which promoted ideas of ethnic 
egalitarianism and national  equalization. Therefore, the architectural identity, and turbulent and long history of the 
construction of this organization headquarters, may be interpreted as a testimony of ideological and political roles 
of architecture in Belgrade during third and fourth decade of XX century. Additionally, the identity of this building 
reveals variety of different ideas which existed in corpus of ruling ideology of Yugoslavianism.  Therefore, the 
activities concerning the construction of the house of this national association, which commenced in following 
periods - 1923, 1931 and 1933-35, basically may be interpreted as a part of global procedure of creation of visual 

Summary: ALEKSANDAR IGNJATOVIC

према: R. St. Delić, op. cit., 166.

142] Често се при томе као доказ наводио пример Јеврејина 
Беле Куна, вође револуције у Мађарској 1919. године.

143] Н. Поповић, op. cit., 97.

144] Савремена архитектура у Југославији, Време, Београд 
7. 12. 1933.

145] “Привилегована аграрна банка”, основана 1929. године, 
била је један од стубова режима диктатуре, будући да је 
преузела нагомилане сељачке дугове држави и финансирала 
кредите за пољопривреду. Поред тога она је била један од 
главних инструмената националне хомогенизације (пре њеног 
оснивања укидају се многе регионалне банке). Видети: С. 
Павловић, Историја Балкана, Београд 2001, 404; J. Rotschild, 
East Central Europe Between the Two Wars, P. F. Sugar, D. W. 
Treagold (eds.), A History of East Central Europe, vol IX, Seattle, 
London 1974, 237.

146] Радио- комитет Владе ФНРЈ, бр. 1009, 15. 10. 1946. 
године: ИАБ Ф. 8. 6. 1933.

147] “Савез друштава инжењера и техничара НРС молбом 
Г.О. бр. 2528 од 23. 5. 1952. затражисо је да му се, према 
приложеном пројекту, дозволи делимична преправка и 
оправка зграде Дома инжењера и техничара у улици Кнеза 
Милоша у Београду”. Народни одбор града Београда издао је 
грађевинску дозволу бр. 2528, 24. маја исте године. За радове, 
који су обухватали рушење и ново зидање преградних зидова, 
био је задужен архитекта В. Ћирковић. Планови се чувају у 
Историјском архиву Београда: ИАБ Ф. 8. 6. 1933.

148] О Томићевој згради СИТЈ видети: Б. Вујовић, Београд 
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149] Централни Одбор јединствених синдиката Југославије, 
бр. XIII–1119, 10. фебруар 1948. године: ИАБ Ф. 8. 6. 1933.



СПОМЕНИЧКO НАСЛЕЂЕ 118

LIST OF ILLUSTRATIONS:

Fig. 1. Misa Manojlovic, Isak Azriel, House of 
Association of Engineers and Architects of Yugoslavia 
— Section Belgrade, 1933-1935. (photograph of the 
author)

Fig. 2. M. Zlokovic, Design for UJIA House in 
Belgrade, 1923. (Z. Manević, Zloković, Belgrade 
1989)

Fig. 3. D. Babic, Design for UJIA House in Belgrade, 
1931. (Arhitektura I, Ljubljana 1932)

Fig. 4. M. Manojlovic (and I. Azriel), Design 
competition on UJIA House in Belgrade, 1933. (House 

of section Belgrade, Technical newspaper XV, 20-21, 
Zagreb 1933)

Fig. 5. M. Manojlovic and I. Azriel, Design for UJIA 
House  in Belgrade, lateral facade, 1933. (IAB f. 8. 6. 
1933.)

Fig. 6 . M. Manojlovic and I. Azriel, Design for UJIA 
House  in Belgrade, main front, 1933. (IAB f. 8. 6. 
1933.)

Fig. 7. M. Manojlovic and I. Azriel (and D. Brasovan), 
Design for UJIA House in Belgrade, main front, 1934. 
(IAB f. 8. 6. 1933.)

representations of Yugoslav national and cultural identity and they can hardly be considered out of ideological 
point of view. Different designs for the UIJA headquarters (designs of Milan Zlokovic, Dusan Babic, couple of 
authors Manojlovic-Azriel, and interventions of Dragisa Brasovan) may be considered out of usual biographical 
or poetic focus and interpreted in relevant historical and cultural context as a part of political culture of Belgrade 
between the two wars. In this way, historical and architectural value of UJIA house becomes even more visible, and 
hereby even a need for more comprehensive valorisation of this monument of Belgrade architecture. 



                      

  КУЋА НИКОДИЈА И 
МАРИКЕ БОГДАНОВИЋ 

НА ВРАЧАРУ                               

 МИЛИЦА ЦЕРАНИЋ

еоградски опус архитекте Леона Талвија у српској 
историографији до сада је изучаван повремено и 
несистематично, због чега су и сазнања о његовом 
стваралаштву непотпуна.1 На основу списка 
одобрених планова Општинских новина (ОН), 
од месеца маја 1929. године, у могућности смо 
да употпунимо списак Талвијевих дела, од којих 
прво познато датира из 1929, а последње из 1934. 
године.� Иза себе је оставио невелик архитектонски 
опус на основу кога, ипак, можемо донети оцене 
о стиловима којима је инклинирао и његовим 
ширим стручним интересовањима. С обзиром да је 
Техничку високу школу завршио у Швајцарској, а 
да се у историографији помиње већ 1910.� и 1912. 
године као архитекта са сопственим бироом,4 може 
се сматрати да је сигурно већ 1910, ако не и раније, 
дошао у Београд након што је завршио Грађевински 
факултет у већ поменутој страној земљи.5 Постоји, 
тако, велика празнина у његовој каријери, у периоду 
у којем нам, засад, није познато ниједно Талвијево 
дело, као што нисмо упућени ни у постојање 
евентуалних пројеката из швајцарског периода. С 
обзиром да је пред Други светски рат емигрирао у 
Палестину поставља се питање његове тамошње 
архитектонске делатности, што нам такође није 
познато, као ни година смрти.6

B
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 Сл. 1. Цртеж фасаде            

До сада је регистровано неколико Талвијевих 
дела,7 а од тога је такође веома мало пројеката 
сачувано у Историјском архиву Београда (ИАБ). Не-
велик број постојећих планова сведочи о стилској не-
доследности архитекте Талвија. Широки дијапазон 
примењених стилова креће се у распону од сеце-
сије, академизма, до академизованог модернизма. 
На хотелу “Палас” (1923) применио је еклектицизам, 
уз класицистичку и сецесијску декорацију,8 затим 
на згради Душана Коса у улици Страхињића Бана 
43 (1932) примењује модернистичке мотиве на 
академски троделно замишљеној фасади,9 да би већ 
наредне године пројектовао веома занимљиво дело, 
које спада у сам врх српске међуратне архитектуре 
– кућу Никодија Богдановића у Светосавској улици 
36 (1933),10 са елементима необарока, а опет, 
следеће године Талви се опробава у модернистичкој 
архитектури.11 Овакве стилске недоследности 
указују нам на Талвијеву недогматичност као 

архитекте, али исто тако смо у могућности да 
закључимо да, покушавајући да буде у складу са 
домаћом градитељском сценом и покушавајући 
да прихвати начела модернизма, није успео да 
искаже своје идеје у потпуности, приклањајући се 
начелима ГАМП-а.1� Његова креативност најбоље 
се уочава на остварењима која поштују принципе 
неостилова и архитектуре деветнаестог века, што 
веома сликовито дочарава зграда у Светосавској 36 
на Врачару.

Зграду за Никодија и Марику Богдановић 
Леон Талви је пројектовао 1933. године. Она садржи 
сутерен, приземље, два спрата и мансарду. До сада 
се у литератури овом грађевином бавио мали број 
стручњака, међу којима је први био архитекта 
Богдан Несторовић још 1973. године, који је о овом 
делу изнео веома повољан суд, а као пројектанта 
је навео арх. Драгослава Радисављевића.1� Године 
1996. архитекта Милан Миловановић писао је о 

 Сл. 2. Основа приземља
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  Сл. 3. Угао Светосавске и Крушедолске улице 

овом здању веома афирмативно, иако је као главног 
архитекту такође навео Драгослава Радисављевића, 
а као наручиоца извесног Стаменка Ђуровића,14 
што је након скоро једне деценије прихватио и 
Слободан–Гиша Богуновић.15 Међутим, три године 
пре тога, 2002, писано је нешто другачије о читавој 
ствари, при чему се, приликом описа грађевине име 
Талвија помиње у контексту пројектанта, а тек на 
друго место стављен је Радисављевић. Међутим, 
даље се у тексту наводи да је пројектант Драгослав 
Радисављевић, при чему се та чињеница не доказује.16 
Миловановић и Богуновић тврдње о ауторству не 
заснивају на документацији којом би потврдили 

своје исказе, односно, не позивају се ни на један 
извор.  У документацији и плановима који се чувају 
у ИАБ-у17 уочавају се неке нове чињенице везане 
за атрибуцију. Наиме, на свим плановима се налази 
печат архитекте Талвија са његовим потписом, 
где је он наведен као главни пројектант. Архитект 
Радисављевић такође се помиње али као надзорник 
над свим радовима.18 Ову чињеницу је навела и 
Љ. Милетић-Абрамовић, позивајући се управо на 
документацију из ИАБ-а. Такође, занимљиво је и 
питање власника зграде Стаменка Ђуровића, чије 
се име не појављује у архивској документацији, 
већ се као наручиоци наводе Никодије и Марика 
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  Сл. 4. Улаз у зграду

 Сл. 5. Прозори – детаљ са пластичним украсом

Богдановић.19 
Специфичност терена на којем је зграда 

подигнута одредила је њену основу и правац 
пружања у простору. У питању је место спајања 
три улице, угао улица: Светосавске, Охридске и 
Крушедолске, с тим што је улаз из Светосавске, па 
се ова улица и узима као основна адреса, под бројем 
36. Основа има облик неправилног ћириличног 
слова П, при чему је једно крило зграде, које припада 
Охридској улици, нешто краће у односу на свој 
пандан у Крушедолској. Из тог разлога визуелни 
утисак који оставља њен габарит на посматрача 
више је него необичан. Немогућност сагледавања 
целог објекта са једног места посматрања, као и 
непостојање главне фасаде, која би представљала 
доминантан мотив, чине ово необарокно здање 
несвакидашњим и особеним решењем у новијој 
српској архитектури

Пројектовање угаоних објеката никада није 
представљало лак посао за архитекте, али је, управо 
због изазова који је у себи садржало, на неки начин 
одражавало вештину и осећање за композицију 
пројектанта. Угаона решења су, због специфичности 
положаја, најчешће добијала заобљену фасаду на 
споју две улице те тако нису оштрим завршецима на 
саставцима површина стварала крут и експресиван, 
скоро наметљив утисак. Проблеми овог типа знатно 
се појачавају када је у питању осмишљавање 
пројекта за место сустицања три улице. Решење би, 
у сваком случају, требало да буде комплексно али 
непретенциозно и једноставно. Архитекта Талви 
је, чини се, сву своју архитектонску умешност 
применио управо на кући Никодија Богдановића, 
тежећи да створи занимљиво, хомогено и веома 
складно решење.

Спољашња визура објекта огледа се у 
евоцирању барокних елемената, као и у еклектичној 
архитектури. Иако фасадна платна поседују 
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 Сл. 6. Поглед на зграду из Светосавске улице

академску концепцију, првенствено када је у 
питању распоред прозорских отвора, наглашавање 
појединих детаља, који истакнути овде на прави 
начин добијају примарну улогу, утиче на то да 
стил грађевине више инклинира ка креативнијем и 
лепршавијем стилу, попут необарокног. Наиме, она 
“најкритичнија” места на габариту, попут углова, 
мајсторски су решена и успешно су, остављањем 
места на тим позицијама за раскошне балконе, 
неутралисала оштре фасадне прелазе. Угаону 
страну двеју улица – Крушедолске и Светосавске, 
Талви је осмислио поставивши два балкона један 
изнад другог, с тим што је доњи мањих димензија 
и има зидану ограду, док је онај суперпонирани 
отворен, са оградом од кованог гвожђа. С обзиром 
да је овај део грађевине нешто увученији ка језгру 

конструкције, балкони су изведени тако да не излазе 
из равни зидне масе и на веома суптилан начин 
стварају утисак ширине и лакоће. Слично решење 
остварено је и на углу Светосавске и Охридске улице, 
где је остварен исти распоред и облик балкона, али 
с том разликом што је овде, због неправилности 
терена, дошло до сучељавања правог и тупог угла 
две површине, при чему је створен веома оштар и 
неправилан усек. Међутим, у овом случају Талви је 
ману претворио у предност, створивши занимљиву 
игру волумена, мотива и декорације. При томе 
облици поседују препознатљиву и пријемчиву 
црту која у минуциозним детаљима асоцира на 
оригиналну бороминијевску архитектуру.�0

Талви је успео пластичном декорацијом 
(истицање кордонских венаца упечатљивим 
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конзолама које су додатно разрађене испод кровног 
венца, забати и линете изнад прозора, а посебно 
је истакнут портал из Светосавске улице чија 
закривљеност пластичног украса у великој мери 
реминисценцира гаудијевске смеле концепције) 
да “разбије” фасадну строгу хоризонталну поделу, 
остварену по академским принципима. Иако је 
основна визуелна шема замишљена дефинисано 
и јасно, одмах је уочљива намерно наметнута 
интерпретација овог објекта као нехомогеног и 
несагледивог са само једним подизањем погледа на 
његову визуру. Барокни цитати су отеловљени кроз 
непостојање главног мотива, при чему се овај утисак 
додатно појачава тиме што је посматрач натеран да 
се креће да би сагледао све делове ове архитектуре, 
а да при томе, буквално “иза углова”, бива изложен 
занимљивим концепцијама, варијацијама већ 
виђеног на претходним сегментима грађевине. На 
тај начин, Талви је постигао утисак разиграних маса 
и динамичне композиције, несвакидашњег габарита, 
остављајући архитектонском наслеђу Београда 
прави бисер међуратне еклектичне архитектуре.

Приликом уласка у ентеријер грађевине 
утисак је веома упечатљив, при чему се чини као да 
се спољашњост и унутрашњи амбијент претапају 
једно у друго и чине нераскидиву, органску целину. 
Наиме, декоративност улазног хола толико је 
уочљива да нико ко крочи кроз портал не може а 
да не погледа у свим правцима око себе. Белина 
простора је скоро нестварна за прилике малог 
улазног хола, неосветљеног и уског. Међутим, 
полуобличасти свод таванице и половина бочних 
зидова стварају хомогену целину, која као да је 
урађена од чипке. Штуко рељеф је мајсторски 
урађен, сачињен од јајастих издужених форми које су 
на спојевима украсно обрађене, а при томе на истом 
месту се претапају у нови, идентични облик, што 
за последицу има настанак невероватног мозаика. 

Доња половина зидова и степениште обложени 
су шареним мермером, који се својим хладним 
сјајем веома складно уклапа у софистицирану 
унутрашњост. Инсистирање на високој естетици 
није занемарено ни на детаљима од кованог гвожђа 
чији су занимљиви извијени облици примењени на 
степенишној огради комбиновани са мрежастим 
структурама.

Основа унутрашњости била је строго одређена 
спољашњим околностима, тако да се јасно уочавају 
три целине са једним средњим, централним делом, 
из којег се шире бочна крила зграде. Предњи делови 
били су планирани за велике собе, салоне за примање, 
спаваће собе, при чему је успешно изведена њихова 
међусобна сепарација предсобљем, које се налази у 
оба крила. Пројектовањем ходника све до крајњих, 
помоћних просторија, веома функционално је 
спроведена замисао истовременог стварања 
приватности и повезаности сваке просторије.

Кућа Никодија и Марике Богдановић 
представља једно од ретких архитектонских 
остварења међуратног београдског периода у којем 
је више него успешно остварена синтеза унутрашњег 
и спољашњег простора, као и захтевана адекватна 
естетика. Леон Талви је свесним инсистирањем на 
функционалности ентеријера, и непретенциозном 
мишљу о складној и пријемчивој визури волумена, 
успео да “уједини” све компоненте које су му биле 
задате и поверене као пројектанту. Еклектична 
архитектура, са нешто наглашенијим необарокним 
парафразама, поседује самосвојан и специфичан 
стил, који се не покорава у потпуности академским 
нормама. Виђење архитектуре не само као 
монументалне са елементима који уливају респект, 
већ и као структуралне композиције састављене од 
више различитих делова, који међусобно поседују 
сличности и при томе допуњују једни друге, учинило 
је да кућа на месту сусретања три улице призове код 
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посматрача осећај да један објекат не представља 
само место за живот, већ комплексну целину. При 
томе, она је у стању да задовољи функционалне и 
естетске захтеве поручиоца, али и да истовремено 
на прави начин репрезентује време у којем настаје, 
као и да се уклопи у архитектонско-урбанистичко 
окружење.
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THE HOUSE OF NIKODIJE AND MARIKA 
BOGDANOVIC ON VRACAR 

The Belgrade opus of the architect Leon Talvi has been studied, in Serbian historiography, occasionally and un-
systematically up-to-date, so that discoveries on his creative work are incomplete. A few works of Talvi have been 
registered up-to-date, few of which are treasured in the Historical Archives of Belgrade (IAB). Rather small num-
ber of the existing plans witness style inconsistency of the architect Talvi. Wide range of applied styles moves from 
secession, academism to academic modernism. His creativity is best noticed in works, which follow principles of 
neo-styles and 19th century architecture, which is shown in very picturesque way by the building 36, Svetogorska 
street on Vracar (1933). 

The exterior of the object represents memory of baroque elements and eclectic architecture, as well. Although 
facade possesses an academic concept mainly when it is a question of arrangement of window openings, empha-
sizing certain details, which emphasized here, get the primary role in proper way, affects the fact that the style of 
the building inclines to more creative and wavering style, as neo-baroque is. By plastic decoration, (emphasizing 
cordon cornices by impressive consoles which are additionally developed under the roof cornice, pediments and 
lenitives above the windows, and it is particularly emphasized the portal from Svetosavska street, whose plastic 
ornament curving reminisces to a great extent Gaudi brave concept) Talvi managed to ‘brake’ the strict horizontal 
facade partition, defined according to academic principles.  

The house of Nikodije and Marika Bogdanovic represents one of the rare architectural achievements of Bel-
grade period between the two Wars, where the synthesis of the interior and exterior was accomplished more then 
successfully, as well as the required adequate aesthetics. 

Summary: MILICA CERANIC

LIST OF IMMAGES:

Fig. 1.  Facade design

Fig. 2.  Ground floor base

Fig. 3.  Corner of Svetosavka and Krusedolska street 

Fig. 4.  The building entrance

Fig. 5.  Windows – detail with plastic ornament 

Fig. 6.  View of the building from Svetosavska street



БЕОГРАДСКИ САЈАМ

БИЉАНА МИШИЋ

омплекс Београдског сајма, једно од најзначајнијих 
остварења српске послератне архитектуре, 
представља усаглашену целину изузетних 
просторних и архитектонских вредности. Изграђен 
је у раздобљу од 1954. до 1957. године према замисли 
пројектантског тима који су чинили архитекта 
Милорад Пантовић и инжењери Бранко Жежељ и 
Милан Крстић. Коначном уобличењу сајамског 
комплекса значајан допринос дала је и архитекта 
Олга Дивац “генерални директор Београдског сајма 
у изградњи”1. Сајам је замишљен као савремено 
обликовани урбанистички комплекс чији је 
композициони акценат стављен на три изложбена 
павиљона под куполама, међусобно повезана 
пасарелама (сл. 1).

Подручје на којем је изграђен нови Београд-
ски сајам обухвата простор који се формирао уз 
савску обалу, од раскрснице “Мостар” дуж Булевара 
војводе Мишића, некада познатог као Обреновачки 
друм. Крајем деветнаестог и почетком двадесетог 
века отпочела је интензивнија изградња објеката 
индустријске намене на овом простору. Поред 
Вајфертове пиваре изграђени су објекти Парног 
млина, Државне маркарнице, Вапина фабрика 
хартије, фабрика дувана и даље  уз  Обреновачки друм  
фабрике шибица, боја и шећера. Раздобље између 
два светска рата донело је амбијенту низ објеката 
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стамбеног и пословног садржаја, међу којима 
се посебно издваја зграда Државне штампарије. 
После Другог светског рата слика подручја битно 
је измењена подизањем зграде Геокарте, чија 
архитектура осликава карактеристична схватања 
соцреалистичког градитељства. Некада јасно 
одређен као индустријска зона овај простор у 

послератном периоду добија мешовит садржај, 
без јасно дефинисаног карактера. Стари “Мостар” 
као специфичан периферијски амбијент почео је 
да нестаје изградњом модерног Булевара војводе 
Мишића, подизањем Београдског сајма 1957, 
пројектовањем аутопута “Братство и јединство”, 
изградњом моста “Газела” преко Саве 1968–1970. 

Сл. 1.  Авионски снимак 
Београдског сајма 1957.
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и раскрснице аутопута “Мостарска петља” 1970. 
Развој овог подручја током седме деценије прошлог 
века допринео је да се Београдски сајам и простор 
око њега нађу уз главну саобраћајну артерију, која 
Београд и Србију физички и симболички повезује 
са средњом и југоисточном Европом. 

*     *     *
Значај  институције сајма и привредних 

изложби, поред унапређења производње и 
робног промета у модерној привреди, огледа се 
и у утицају на развој градитељства изложбених 
објеката и архитектуре уопште, и то кроз примену 
најсавременијих конструкција и нових грађевинских 
материјала. Паралелно са освајањем иновативних 
техничких могућности класичне међународне 
изложбе и сајмови постали су места настанка и развоја 
архитектуре са новим, савременим гледиштима, 
које карактеришу законитости конструктивизма 
и функционализма. Растуће потребе за великим 
изложбеним објектима истакле су проблем 
пресвођавања простора, а самим тим, и коришћења 
нових материјала и метода грађења, са циљем 
стварања јединствених, слободних ентеријера, 
великих димензија.� Функционалистичка схватања 
архитектуре почетком двадесетог века, заједно са 
новим техничким достигнућима, омогућила су 
стицање потпуно нове представе о савременом 
градитељству. Техничка и конструктивна средства 
прихваћена су као нови обликовни и естетски 
језик архитектуре. Иако су начин трговања, 
карактер сајмова и њихова зависност од општег 
привредног развитка битно утицали на промене 
облика и програме сајамских објеката и изложби у 
целини, функционални захтеви остали су потпуно 
неизмењени током развоја ове врсте архитектуре у 
периоду дужем од једног века.� 

Архитектура изложбених објеката, можда 
више него било која друга, представља медијум 

афирмације материјала као изражајног средства. 
Примена највиших достигнућа у области 
савремених конструкција и материјала одражавала 
се и на потпуно нове концепције просторних 
облика. У стилском погледу већину југословенских 
националних павиљона, грађених за светске сајмове 
и изложбе  до Другог светског рата, карактерише 
примена традиционалних и фолклорних елемената 
и истицање националних обележја. Насупрот томе у 
послератном периоду преовлађује слободан приступ 
у концепцији сајамских павиљона, инспирисан 
модерним схватањима архитектуре која национално 
обележје своде на постављање државне заставе на 
главну фасаду објекта.4 

*     *     *
Прва идеја о организовању привредне 

изложбе у Београду јавила се још почетком друге 
деценије двадесетог века.5 Трговинска комора 
имала је у плану да првог марта 1914. организује 
Општу земаљску изложбу, али је остварење ове 
намере осујећено избијањем Првог светског рата. 
Покушаји организовања сајма међународног 
карактера у Београду обновљени су 1923, 
формирањем Друштва за земаљске изложбе, које је 
реконструисано и преименовано 1933. у Друштво 
за приређивање сајма и изложби. До коначне 
реализације ове идеје дошло је тек у јесен 1937, 
када је одржан Први београдски међународни 
сајам.6 Простирући се на 14 h земљишта између 
старог железничког и новоподигнутог земунског 
моста, Београдско сајмиште представљало је једну 
од највећих сајамских површина у југоисточној 
Европи. Изградња овог комплекса, као прве 
реализоване архитектонско-урбанистичке целине 
на Новом Београду, симболично је означила 
почетак формирања будућег модерног града и 
европеизације Београда на свим урбаним нивоима.7 
Међутим, сплет историјских околности претворио 
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је овај сајам, данас познат као Старо сајмиште, у 
нацистички логор, а готово сви његови објекти 
страдали су за време савезничког бомбардовања 
у пролеће 1944. Иако Нови Београд после Другог 
светска рата постаје главно градилиште престонице, 
па и читаве земље, обнављање комплекса сајмишта 
није узимано у разматрање. За сајам је изабрана 
нова локација, а терен Старог сајмишта, у свим 
послератним плановима Новог Београда, третиран 
је као саставни део приобалног парка у којем су 
планирани различити садржаји.8  

Упадљива је чињеница да се интензивније 
размишљање о реализацији идеје о стварању 
модерног средишта привредног и пословног света 
код нас јављалo у два наврата, и то оба пута после 
великих ратних криза и разарања. Као успешно 
средство подстицања привредног и трговинског 

развоја, сајмови и изложбе међународног карактера 
током двадесетог века добили су примарну улогу у 
развоју градова, па и читавих регија. Због тога не 
изненађује одлука државног врха Југославије да се у 
обнови земље после Другог светског рата изградња 
новог сајамског комплекса постави као приоритет. 
Две деценије након изградње Старог сајмишта, које 
због уништења, али и сећања на страдања и жртве, 
више није могло да обавља ту функцију, родила 
се идеја о изградњи новог сајамског комплекса 
на супротној обали реке. После дужих припрема, 
проучавања и избора места, након што су се стекли 
привредни и други услови, Народни одбор Београда 
донео је 13. маја 1953. одлуку о изградњи новог сајма 
на десној обали Саве. Почетку изградње претходио 
је конкурсi на којем је прва награда додељена 
пројекту архитеката Владете Максимовића и 

Сл.2.   Конкурс за израду идејног плана за изградњу Београдског сајма, 1953, II откуп: Зоран Петровић, Стеван Бравачић, 
Милан Палишашки, Иван Маурић и Милорад Димитријевић
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Милорада Пантовића10. Међу осталим решењима 
пристиглим на овај конкурс истакао се пројекат 
архитеката Зорана Петровића, Стевана Бравачића, 
Милана Палишашког, Ивана Маурића и Милорада 
Димитријевића, који је награђен другим откупом 
(сл. 2). Њихово решење предвиђало је постављање 
кружне хале распона 100 м, без унутрашњих држача, 
у средишту урбанистичке композиције сајамског 
комплекса, као и неколико хала правоугаоне основе 
засведених Емона куполама, које је архитекта 
Пантовић уградио у свој будући извођачки пројекат 
Београдског сајма.

Иако је одлука о почетку изградње новог сајма 
била званично донета, на иницијативу инвеститора 
одустало се од прихваћеног првонаграђеног 
пројекта. Са циљем да репрезентује нову државу кроз 
монументалну архитектуру државних и партијских 
објеката, политички врх тражио је решење “којим би 
се београдска архитектура равноправно укључила у 
савремене европске токове”.11  Како би се упознао 
са новим достигнућима у области куполастих 
конструкција великих размера архитекта Милорад 
Пантовић обишао је најмодерније европске сајмове 
и са новим тимом сарадника, инжењерима Бранком 
Жежељем и Миланом Крстићем, израдио пројекат 
који је у потпуности одговарао пропозицијама 
конкурса. Идеју о првобитној скромној замисли 
изградње једноставних кубичних грађевина, 
повезаних пасарелама, Пантовић је заменио потпуно 
новим просторним и архитектонским концептом 
сајамских објеката и целине. Поред измена које је 
унео у ликовно решење комплекса, аутор је, следећи 
принципе италијанске културе грађења спортских 
и изложбених хала из средине двадесетог века, 
креирао модерне сајамске хале и пратеће објекте 
који су се разликовали од свега до тада изграђеног у 
архитектури Београда. 

На српској архитектонској сцени архитекта 

Милорад Пантовићl� истакао се још у предратној 
деценији бројним конкурсним радовима који су се 
својом савременом концепцијом знатно разликовали 
од дотадашње градитељске праксе у Србији. Његово 
интернационално искуство, стечено у Берлину, 
Паризу и касније у Лондону и Њујорку, значајно је 
не само за његов рад, већ и за продор савремених 
урбанистичких идеја и архитектонских концепција у 
српску архитектуру. Знање и праксу у пројектовању 
индустријских зграда стекао је радом у предузећу 
за изградњу Сименсовог насеља “Siemensstad”, 
а затим у пројектантском бироу “Siemens – 
Bauabteilug”, као и на пројектовању објеката за 
фирме Siemens и Zeiss.1� Одлучујући утицај на 
развој Пантовићевог разумевања сложених аспеката 
урбанизма и планирања имао је боравак у атељеу 
Ле Корбизјеа у периоду 1936–1937.14 Конкурсни рад 
за регулацију Новог Сада15(1937), који је потврдио 
његову модернистичку оријентацију, сâм Пантовић 
је сматрао кључним пројектом у дотадашњој 
каријери.

Након боравка у Лондону крајем 1937, где 
је радио у урбанистичким бироима и похађао 
приватну сликарску академију Амеде Озенфана 
(Amédée Ozenfant), наредну годину Пантовић је 
провео у Њујорку и на студијском путовању по 
САД. По повратку у Београд, 1939, отпочео је 
каријеру у својој средини, у којој су његови радови, 
иако високо оцењивани, остали сасвим у сенци. 
Пантовићев предлог радикалне реконструкције 
Београда, из 1940, својим отвореним модерним 
концептом представља супротност у односу на 
дотадашње владајуће моделе и праксу. Својим 
архитектонским идејама, неоптерећеним теретом 
академског образовања, Пантовић је унео модерни 
дух функционализма у београдску градитељску 
средину.

Први Пантовићев велики реализовани 
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подухват у нашој средини представља изградња 
новог Београдског сајма. Она се временски 
поклапа са периодом одвајања домаће архитектуре 
од совјетских соцреалистичких модела и првих 
покушаја приближавања западноевропским 
градитељским токовима. У послератној обнови 
разрушених градова створени су услови који 
су омогућавали да се новом архитектуром 
подстакне успостављање боље будућности. 
Промена политичког курса и разилажење са 
Совјетским Савезом, праћени удаљавањем од духа 
колективизације и соцреалистичког модела на свим 
нивоима духовног и материјалног стваралаштва, 
постали су нарочито приметни током педесетих 
година прошлог века.16 Након послератног 
репресивног периода “социјалистичког реализма” 
и транзиционог раздобља прве половине шесте 
деценије, у којој је дошло до стабилизације 
југословенске спољнополитичке позиције, друга 
половина деценије обележена је стварањем нове 
културне стратегије и постављањем сасвим новог 
правца у развоју југословенског градитељства. 

Одвајање архитектуре од постојеће 
градитељске праксе одвијало се кроз преиспитивање 
карактера и форме такозване “соцреалистичке 
архитектуре”. С друге стране овај процес је подра-
зумевао студиозно разматрање архитектонских 

проблема по угледу на искуства западноевропског 
градитељства, заснованог на традицијама модерне. 
Архитекте су све више тежиле личном уметничком 
изразу, док су инвеститори показивали жељу да 
изгледом објеката јавно презентују сопствени успех 
и углед. Рационалистички и прогресивистички 
приступ у архитектури овог периода изједначава се 
са процесом модернизације и поклапа са таласом 
индустријске револуције.17 Након послератног 
периода “обнове и изградње” педесете године 
двадесетог века донеле су промене више на 
плану изградње атрактивних архитектонских 
здања, а мање у урбанистичкој филозофији града. 
Повратак интернационалним токовима архитектуре 
наговестио је драматично мењање спољашњег 
изгледа града који се и типолошки приближавао 
концепцији савремене светске метрополе. Ове 
промене биле су плод краткотрајног периода 
материјалног просперитета и срећног споја 
иницијатива културних и уметничких кругова 
с једне, и подршке политичких власти с друге 
стране. Раздобље шесте деценије уједно може да се 
схвати и као антиципација онога што ће се десити 
на домаћој урбанистичкој и архитектонској сцени 
током седме деценије прошлог века (тачније од 
1958. до 1972), а што се условно може означити 
као “период интезивне европеизације”. У том 

Сл.3.  Ситуациони план Београдског сајма, етапа 1 Сл.4. Ситуациони план Београдског сајма са предлогом 
проширења, етапа 2
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контексту архитектура Београдског сајма може да 
се означи као гранична тачка између диригованог 
соцреалистичког градитељства и будуће архитектуре 
“монументалног екстеријера”, која је представљала 
доказ да се улази у доба вишег стандарда.18 

Изради пројекта Београдског сајма Пантовић 
је приступио веома студиозно и амбициозно, 
ослањајући се на анализе савремених европских 
достигнућа у грађењу објеката ове врсте, али и на тра-
диционалне кружне облике византијских форми19. 
Усвајањем сферних облика хала реализовани 
су импозантни унутрашњи простори, чисти, 
ослобођени подупирача и стубова, без мртвих углова, 
испуњени светлошћу, чиме је реализована идеја о 
јединственом затвореном простору наткривеном 
куполом, који алудира на небески свод. Произашла 
из инжењерске логике “Пантовићева архитектура” 
битно је допринела авангардизовању београдског 
градитељства послератног периода. Недељивост 
процеса конструисања од процеса архитектонског 
обликовања резултовала је коначном сведеношћу и 
једноставношћу стилског израза главних сајамских 
објеката. Оригиналност решења представља резултат, 
у том тренутку, још увек недовољно испитаних 
естетских могућности да се конструкција схвати 
као чврсто полазиште архитектонске поставке. 
Још у току пројектовања Београдски сајам добио 
је похвале значајних светских стручњака�0, али и 
домаће јавности, а непосредно по отварању, постао 
је једна од знаменитости града, која је значајно 
допринела уобличењу његовог изгледа метополе. 

*     *     *
Одлуком о градњи Сајма, коју је 1953. 

донео Народни одбор града, предвиђена је његова 
нова локација на десној обали Саве, у подножју 
Топчидерског брда, на месту званом “Шест топола”, 
које је некад представљало ободни део простора 
познатог као бара Венеција. Сам избор места, дуж 

једне од најважнијих прилазних саобраћајница града 
и у непосредној близини реке, даје овом комплексу 
посебну урбанистичку вредност. Предност овакве 
локације сврстава Београдски сајам међу ретке 
примере сајмишта смештених на обали пловне реке. 
Посебним урбанистичким квалитетима доприноси 
и припадност ужој градској зони�1 и доживљавање 
комплекса као завршне тачке савског амфитеатра.

Иако су услови израде пројекта за изградњу 
Београдског сајма подразумевали слободу аутора 
да у целини урбанистички и архитектонски 
обликује сајамски комплекс, озбиљан проблем 
представљали су услови уже и шире локације. Осим 
слабе носивости земљишта, ограничености терена 
околним објектима и захтева за изградњу у две 
етапе, сама локација новог сајмишта представљала 
је сложен и осетљив задатак. Изразита пластика 
терена захтевала је решење којим створена 
архитектура не би нарушила постојећу природну 
силуету простора. Добро осмишљеном просторном 
композицијом и програмским решењем архитекта 
Пантовић, аутор главних сајамских хала и 
урбанистичког концепта, успео је да оствари 
синтезу ликовних и функционалних вредности 
целине комплекса. Уместо већег броја физички 
мањих јединица, као што је то случај у решењу 
Тричковића, Лукића и Татића за Старо сајмиште на 
Новом Београду��, Пантовић је у пројекту за нови 
Београдски сајам одустао од стереотипног концепта 
кубичних хала повезаних пасарелама и определио 
се за концентрацију садржаја у мањем броју већих 
објеката. 

Занимљиво је да је Пантовић, као тек свршени 
архитекта на специјализацији у Берлину, учествовао 
на Конкурсу за генерално уређење Старог сајмишта 
1936. радом запаженим по својој савременој 
концепцији, која се у великој мери разликовала 
од тадашње архитектонске праксе у Србији. У 
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његовом решењу истиче се отвореност система 
и модернистички принцип органске повезаности 
сајамских објеката, саобраћаја и околног пејзажа. 
На терену уз ланчани мост и пут према Земуну, 
Пантовић је конципирао функционални линеарни 
систем изложбених хала и шетачких алеја, паралелан 
са током главне саобраћајнице. Диспозицијом 
објеката предвиђена је могућност будућег раста и 
флексибилност даље сајмишне изградње. Идеје и 
принципи савременог урбанистичко-архитектон-
ског решења, иницијално постављени у конкурсу 
за Старо сајмиште, доћи ће до пуног изражаја на 
Пантовићевом решењу за нови Београдски сајам.

И поред два потпуно различита урбана 
концепта, централизованог код Старог сајмишта и 
линеарног код новог Сајма, приметне су и одређене 
сличности, пре свега у прегледности простора 
и истицању визуелних маркера. Концептуалне 

разлике могу се најпре схватити као последица 
измењених привредних, техничких, демографских 
и естетских услова, као и полазних основа у изради 
пројеката. Општа диспозиција Старог сајмишта 
сведена је на радијалну композицију павиљона око 
централног трга у чијем средишту је, као главни 
просторни мотив, подигнут павиљон кружне 
основе са високим торњем, видљивим из свих 
делова града. Затвореност и централност комплекса 
имплицирала је проблематику даљег ширења и 
изградње сајмишта.�� У случају новог Београдског 
сајма, улогу централног мотива понела је главна 
сајамска хала (Хала 1), смештена у врху линеарно 
конципиране целине, док се конзистентност 
облика појединачних објеката повећавала од улаза 
у комплекс ка овој хали, као завршном мотиву 
трочлане композиције сферних облика. Овакав 
концепт отварао је даље могућности ширења и 

Сл.5. Схема развоја урбанистичке диспозиције Београдског сајма
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функционалног усложњавања сајамског комплекса. 
*     *     *

Архитектура Београдског сајма заснована 
је на савременом моделу куполастих хала од 
преднапрегнутог бетона. Најпознатија решења 
монументалних објеката изузетних распона у 
послератној европској архитектури остварио је 
италијански инжењер Пјер Луиђи Нерви (Pier Luigi 
Nervi). Применом ромбичних префабрикованих 
елемената Нерви је на низу грађевина реализовао 
смела конструкторска решења, која се по својој 
логици и по свом естетском утиску сматрају 
споменицима модерне архитектуре�4. Као директан 
предложак за конструкцију хала Београдског 
сајма Пантовићу је послужила Нервијева Главна 
изложбена хала Салона аутомобила у Торину из 
1949.�5 Иновације које је аутор унео у пројекат 
Београдског сајма односе се на дужину дијаметра 
Хале 1, као и на облик и конструкцију Хале 2. 
Архитектура главних сајамских хала базирана је на 
примени нових материјала, армираног бетона, са 
љускастим и преднапргнутим конструкцијама које 
допуштају велике распоне објеката, без носећих 
стубова и подупирача.

Својим специфичним решењем сајамски 

комплекс чини засебну категорију у систему 
грађења изложбених хала, каква није примењена ни 
на једном до тада изграђеном сајму. Првенствена 
намена овог мултифункционалног комплекса 
била је излагачка, али је укључивала и могућност 
одржавања различитих друштвених, културних и 
спортских дешавања. Укупан предвиђени изложбени 
простор износио је око 45.000 м� у затвореном, и 
37.000 м� на отвореном и полуотвореном простору. 
Изградња комплекса замишљена је у две етапе, 
од којих је прва подразумевала уобличење терена 
површине 250.000 м�. Пројектовање и изградња ове 
фазе трајали су од новембра 1954. до августа 1957, а 
први радови на терену данашњег сајма започели су 
у јуну 1955. Београдски сајам свечано је отворен 23. 
августа 1957. првом сајамском изложбом на којој је 
учествовало преко хиљаду излагача. Реализација 
новог сајамског комплекса представљала је први 
велики урбанистичко-архитектонски подухват 
послератне Југославије.�6

Према замисли архитекте Пантовића, првом 
етапом изградње (сл. 3) предвиђено је да се на 
простору неправилног облика сместе три велике 
и једна мања изложбена хала, слободан простор 
за подизање индивидуалних павиљона страних 

Сл.6.  Поглед на Хале 2 и 1, пешачку пасарелу и отворени 
изложбени простор

Сл.7.  Хала 1 током изградње 
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и домаћих излагача, управна зграда са простором 
за банку, пошту, туристичке агенције, амбуланту, 
ватрогасце и милицију. Каснијим разрадама овог 
пројекта у њега су укључени и пратећи елементи 
комплекса: два ресторана, гараже за путничке и 
теретне аутомобиле, гардеробе за смештај пртљага, 
путничко пристаниште, терени за рекреацију, 
паркови и шеталиште, а у средишту просторног 
троугла – рекламни торањ са ватрогасном 
осматрачницом. Непосредно по изградњи главних 
сајамских објеката, на захтев Градског народног 
одбора и Радио-станице Београд, планирана је 
изградња телевизијске станице у средишту парка 
сајамског комплекса�7. Пре почетка изградње 
комплекса најпре је морао бити решен низ проблема: 
слаба носивост земље, висок ниво подземних вода, 
неправилан облик, неприступачност и релативно 
мала површина терена. С друге стране морало се 
водити рачуна о брзом транспорту изложбених 
експоната, лакој оријентацији посетилаца и 
њиховом кретању. Конкурсним задатком посебно 
је предвиђено претварање Сајма у велики градски 
парк, који би ту намену имао током целе године, 
независно од сајамских активности. 

У временском раздобљу у којем је пројектовање 
Београдског сајма прешло пут од прве замисли до 
скица дефинитивног пројекта дошло је до бројних 
промена, условљених измењеним захтевима 
инвеститора и захтевима које је диктирао необичан 
облик терена. Уобличење концепције Сајма 
развијало се у неколико фаза, од три правоугаоне 
хале распоређене у виду прогресивног низа 
меандрираних паралелопипеда, са монументалним 
пилоном у средишту композиције, до коначног 
решења линеарно постављених објеката сферичних 
форми (сл. 5). Основни задатак био је уклапање 
свих техничких елемената у једну хармоничну 
архитектонско-урбанистичку целину, што је довело 

до коначног постављања главног објекта у крајњи 
део троугаоног терена а поред њега и извесног 
броја мањих и већих објеката. Овим решењем 
у композицију Сајма укључена је и панорама 
Београда, а целокупни простор комплекса визуелно 
је увећан. Повезивање интегративних делова 
у недељиву целину, стварање хармоничне везе 
између архитектуре и природе, као и својеврстан 
грађевинско-инжењерски подухват у савладавању 
максималних оптерећења и распона, чине 
Београдски сајам једним од најзначајнијих примера 
примене принципа “органске архитектуре”,  која 
се у нашој средини јавља педесетих и шездесетих 
година прошлог века. Међусобна повезаност 
архитектонске и конструкторске логике, као и 
иновативна инжењерска решења ребрасте куполе 
универзалне хале и љускастих конструкције 
хала 2 и 3 чине кључну разлику између коначног 
изгледа сајамског комплекса и првобитног пројекта 
Пантовића и Максимовића.�8

Дефинисање концепта Београдског сајма 
остварено је кроз усвајање принципа ритмичног 
распореда маса, јединство грађевинских материјала 
и прожимање унутрашњег и спољашњег простора 
посредством великих стаклених површина. 
Експресивни израз појединачних објеката 
постигнут је контрастирањем масе и празног 
простора, хоризонтала и вертикала, светлости 
и сенке. Монотонија правог угла замењена је 
динамизмом сферних облика. Применом нових 
пластичних могућности армираног бетона 
формиран је низ ритмично распоређених купола, 
ограничених великим стакленим огледалима на 
чијим се површинама поигравају блистави рефлекси 
предела, дајући целом комплексу утисак савремене 
монументалности�9.

Позиција Хале 1 означила је визуелни маркер 
читавог простора према ком су усклађени сви 
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остали објекти комплекса. Првобитна диспозиција 
Хале 2 потпуно је заклањала Халу 1, па је овај 
проблем решен њеним паралелним постављањем у 
односу на Булевар војводе Мишића. У истој линији 
постављена је и Хала 3. Мултифункционалност 
објеката остварена је применом система који је 
омогућио формирање јединственог изложбеног 
простора, без конструктивних стубова. Тиме 
је створена корисна површина која успешно 
повезује различите функције и даје могућност 
трансформације унутрашњег простора применом 

монтажних елемената. Сложени програмски 
захтеви комплементарних намена усмерили су 
ауторе да архитектонским и урбанистичким 
решењем задовоље разноврсне потребе великог 
броја посетилаца.

Свака појединачна хала Београдског сајма, а 
нарочито Универзална хала са ребрастом куполом 
распона 97 м, у тренутку грађења представљала је 
прави грaдитељски подвиг и изузетно конструкторско 
остварење које је могло да се пореди са најпознатијим 
светским примерима изграђеним у том периоду.�0 

Сл.9.  Хала 1 Београдског сајма, основа и пресек

Сл.10а.  Макета хале 2 

Сл.10б.  Хала 2 Београдског сајма, основа и пресек

Сл.8.  Макета Хале 1
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Осим главних структуралних елемената, за које 
би се могло рећи да су вајани у бетону, архитекта 
Пантовић је посебну пажњу поклонио најситнијим 
детаљима као што су пропорције прозора, рампе, 
степеништа, ограде и осветљење. Он је успешно 
решио питања функционисања, комуникације, 
спољашњих и унутрашњих форми, пластичног 
обликовања целине и односа грађевина огромних 
маса са околним пејзажом.�1 Добра сарадња и компа-
тибилност аутора Београдског сајма допринела је 
да конструктивна достигнућа примењена на овим 
објектима добију значење естетског израза. 

Универзална и истовремено највећа Хала 1 
Београдског сајма подигнута је у југозападном делу 
троугаоног терена сајамског комплекса и представља 
кулминаторну тачку његовог линеарно решеног 
урбанистичког концепта (сл. 6). Оригиналним 
архитектонским решењем, али пре свега изузетним 

распоном куполе, Хала 1 дуго времена била је 
јединствена у свету. Њена реализација може да се 
дефинише као производ заједничког рада архитекте 
Милорада Пантовића, аутора архитектонског 
концепта и инжењера Бранка Жежеља, конструктора 
објекта. Хала је била првенствено намењена 
излагању производа хемијске, кожне, текстилне 
и индустрије намештаја. С обзиром да је почетна 
идеја предвиђала вишенаменски карактер Сајма 
првобитни избор правоугаоног облика за Халу 
1 није могао да задовољи потребе одржавања 
спортских и културних дешавања. Разматрањем 
најпре шестоугаоног решења, а затим елипсастог 
облика основе Хале 1, који се много боље уклапао 
у околину и визуелно изгледао мањи, најзад се 
дошло до кружног решења, које је нудило још 
више предности у обликовном и функционалном 
смислу. Положајем ове хале, којим се завршава 
архитектонска групација изложбених објеката, 
визуелно је одређен и правац кретања посетилаца 
кроз сајамске поставке.

Централни део Хале 1 састоји се из приземља, 
две галерије и сутерена. Због карактеристика терена 
на којем је хала подигнута, извршено је фундирање 
такозваним франки шиповима до дубине од 20 м, а 
у темеље су уграђене хидрауличне пресе којима је 
контролисано слегање грађевине. Хала се састоји од 
главног дела, кружне основе, покривеног куполом и 
правоугаоног анекса, који заједно чине јединствен 
функционални простор (сл. 8). Конструкција објекта 
подељена је у два међусобно готово независна дела 
– главну конструкцију са куполом и конструкције 
зида са горњом и доњом галеријом и сутереном.�� 
Централни део Хале засведен је кружном ребрастом 
куполом пречника 97м, у чијем се темену налази 
капа постављена на 82 лучна, армирано-бетонска 
носача полукружног облика ослоњена на обимни 
доњи гредни прстен пречника 97,4 м и горњи темени 

Сл.11a.  Хала 3 Београдског сајма, основа и пресек
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прстен пречника 20 м (сл. 9).�� Доњи прстен носи 
осам парова армирано-бетонских стубова висине 
15 м, спојених у виду облика слова V.�4 Оваквим 
решењем битно је смањена димензија куполе у 
односу на корисну површину Хале. Простори између 
полулукова, који величином приближно одговарају 
ширини лукова, покривени су закривљеним плочама 
од лаког бетона, на којима су распоређени окулуси 
за природно осветљавање унутрашњег простора. 
Подела на празне и пуне површине и игра светлости 
и сенки посебно доприносе осећању лакоће 
унутрашњег простора. Све остале конструкције 
у Хали 1 решене су као независни конструктивни 
системи у односу на главну конструкцију. Оваквим 

решењем остварена је чиста и прегледна целина 
са јасно израженом функцијом свих појединачних 
елемената. С обзиром да поседује сопствени улаз за 
возила и пешаке, ресторан, помоћне просторије и 
монтажне елементе, овај објекат може да се схвати 
као самостална функционална целина.�5

Унутрашњи простор обликован је тако да се 
рационално прилагођава функцијама гледалишта 
и могућностима адаптације за разне намене.�6 
Повећање изложбених могућности Хале 1 пре свега 
је омогућено стварањем јединственог простора без 
стубова, док је слободна циркулација посетилаца 
остварена отварањем 6 равномерно распоређених 
улаза. Боља прегледност унутрашњег простора 

Сл.11б.  Хала 3 у току градње

Сл.11в.  Макета Хале 3
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постигнута је подељеношћу приземља у два нивоа, 
што истовремено пружа могућност адаптације 
простора у гледалиште приликом спортских и 
културних дешавања. Посебно су израђени пројекти 
пренамене простора у бициклистичку стазу од 200 
м, затим атлетску стазу и терен за кошарку, одбојку, 
тенис и бокс. 

Спољашњост Хале 1 представља одраз и 
логичну последицу саме структуре објекта (сл. 9). 
Односи појединачних делова компоновани су тако 
да представљају јединствен волумен. Усклађеност 
вертикала носећих елемената доњих делова 
конструкције са радијалним сустицањем ребара 
у темену куполе стварају утисак заокружене 

архитектонске целине. Фасада објекта обликована 
је у виду стакленог омотача који је у горњем делу 
нешто истуренији у односу на приземље, док у 
централном делу отвара визуре према парку у 
непосредној близини. Ова “прозирна мембрана”, 
осим што доприноси прожимању ентеријера са 
природним окружењем парка и реке, обезбеђује 
довољно дневне светлости за сагледавање 
изложбених експоната. Оригиналност решења 
остварена је хуманим повезивањем спољашњег 
и унутрашњег простора, као и контрастом између 
чврстог конструктивног склопа и општег утиска 
лакоће и грациозности ребрасте куполе. И поред тога 
што је реч о архитектури заснованој на примени са-
времених метода и материјала експресионистичко, 
готово “барокно” контрастирање пуног и празног 
простора ствара посебан естетски доживљај и чини 
Халу 1 најрепрезентативнијим објектом сајамског 
комплекса.

Двојна Хала 2 правоугаоне основе 109 х 48 м, 
која се састоји од два раздвојена дела димензија 48 
х 48 м, подигнута је у средишњем делу сајамског 
простора, дуж теретног пута и индустријског колосека 
(сл. 10а, б). Смештена је између Универзалне хале и 
Хале 3, са којом чини архитектонску и функционалну 
целину. Постављена у линији са Халом 3 она својом 
силуетом и положајем истиче главну архитектонску 
доминанту и визуелни акценат комплекса – Халу 1. 
Аутор конструкције овог објекта је инжењер Милан 
Крстић, док је архитектонска концепција дело 
архитекте Пантовића. 

Два дела Хале 2 покривена су закривљеним 
армирано-бетонским љускама у виду Емона купола�7, 
чије сферне површине имају радијус од 56,2 м и 
променљиву дебљину од 9 см у средини до 20 см 
на ободним деловима. На контури љуска се ослања 
на армирано-бетонске лукове, које носе 4 стуба у 
теменима квадратне основе повезана затегама од 

Сл.12.  Авионски снимак Београдског сајма
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преднапрегнутог бетона.�8 Иако су нивои приземља 
и сутерена различити они су функционално и 
архитектонски спојени у јединствену целину. На 
западној и јужној страни Хале додати су анекси 
који истовремено формирају галерију, конструисану 
изнад самих купола. Изложбени простор од 9.000 
м�, распоређен на три нивоа и једну галерију 
првенствено је предвиђен за излагање експоната 
лаке индустрије, док помоћни простор покрива 
површину од 5.000 м�. Улаз посетилаца у Халу 
омогућен је из анекса постављеног на источној 
страни, а унос експоната кроз комуникацију на 
западној страни. Добра осветљеност унутрашњег 
простора остварена је продирањем дневне светлости 
кроз четири сегмента куполе, као и кроз бочне 
стране кубуса. 

Оригиналност архитектонско-конструктивне 
концепције Хале 2 проистиче из решења њене 
кровне конструкције у облику сферних љуски. 
Архитектонским обликовањем Хале 2 аутори су 
тежили стварању што чистијег и једноставнијег 
кубуса. Прочишћеност форме и доследна примена 
принципа “стаклене зид-завесе” на фасадама, које 
још више истичу необичност кровне конструкције, 
главне су карактеристике ликовног израза Хале 2.

Јединствена по својој архитектури и 
конструкцији, Хала 3 представља трећи по реду 
и величини објекат Београдског сајма. Саграђена 
је у близини главног улаза за пешаке, у линији са 
Халом 2, дужом страном и рампом окренута према 
Булевару војводе Мишића (сл. 11а, б, в). Својим 
изгледом и силуетом схваћена је као компактан део 
целине сајамског комплекса. Органска повезаност 
између Хала 2 и 3 остварена је спајањем торуса Хале 
3 са Емона крововима Хале 2 у јединствену складну 
целину, што је допринело динамичном изгледу 
низа силуета у датом простору. Аутор архитектуре 
овог објекта је архитекта Пантовић, а конструкције 

инжењер Крстић. 
Хала 3 замишљена је као објекат правоугаоне 

основе димензија 48 х 70 м и висине од 24 м у зениту 
куполе. Корисни простор образују средишњи део и 
два анекса у виду покривених галерија, постављена 
симетрично на краћим странама Хале, пратећи 
њен лучни облик.�9 Средишњи део засведен је 
преднапрегнутом армирано-бетонском љуском 
сферног облика који је добијена пресецањем лопте 
пречника 100 м двема паралелним вертикалним 
равнима. Монолитна љуска, дебљине од 9 до 20 см 
према контури, ослања се граничним елементима на 
ивичне носаче, док је на краћим странама подупиру 
девет радијално лежећих косих стубова40. Добра 
осветљеност унутрашњег простора остварена је 
продором сунчеве светлости кроз бочне застакљене 
галерије. Спољашњи изглед објекта обликован је 
тако да формира изглед пресечене лопте ослоњене 
са две стране на косе носаче, са којима ствара 
чист геометријски кубус. Галерије на носачима, 
неопходне из конструктивних разлога, представљају 
једино одступање од геометријски чистог тела.

Најмања по обиму и најједноставнија по 
структури и конструкцији Хала 4 Београдског сајма 
изведена је у целини према пројекту архитекте 
Пантовића. Насупрот осталим сајамским објектима 
ова Хала има равну кровну површину са скелетном 
конструкцијом. Смештена између хала 2 и 3, она  
визуелно динамизује монотонију низа сферних 
облика.41 

*     *     *
Проширење Београдског сајма, условљено 

потребом за повећањем изложбеног простора, 
почело је већ почетком шездесетих година. Друга 
етапа изградње Београдског сајма требало је да се 
настави након измештања постојећих железничких 
постројења, али како до њиховог уклањања није 
дошло за будућа проширења искоришћен је постојећи 
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терен прве етапе (сл. 4). С обзиром да је изградња 
објеката предвиђених првом фазом реализације сајма 
била у потпуности завршена и да је представљала 
јединствену и усаглашену урбанистичку целину, 
проширење сајамског комплекса представљало је 
веома деликатан задатак. 

Осмишљеним програмским решењем 
архитекта Пантовић успео је да очува кохерентност 
постојеће просторне композиције и да између 
разнородних елемената структуре и склопа оствари 
фини склад благо покренутог низа волумена.4� 
Он се одлучио за изградњу низа монтажних хала 
које су биле предвиђене за уклањање приликом 
извођења друге етапе.4� Три нове хале од челичних 
профила, једноставних кубичних габарита и 
великих стаклених површина, повећале су корисни 
затворени изложбени простор Сајма за око 4.500 м�. 
Како би се сачувале визуре на панораму Београда, 
која представља посебну вредност овог ансамбла, 
пројектовани су ниски, праволинијски обликовани 
павиљони.44 Замишљени као визуелни контраст 
куполастим облицима постојећих хала, које су 
и даље остале доминанта укупне архитектонске 
композиције, својим једноставним праволинијским 
равнима ови павиљони стварају утисак реда, ритма 
и хармоније. Силуете мирних линија остварују 
осећај непрекинутог уливања у околни пејзаж. 

У наставку комплекса Београдског сајма 
ка Ади Циганлији почетком седамдесетих 
година изграђена је Хала 14, према пројекту 
инжењера Радомира Михаиловића, као објекат 
правоугаоне основе димензија 112 х 72 м са 
армирано-бетонском конструкцијом великог 
распона. Постављен на висини од 11 м кров хале 
почива на шест цилиндричних стубова пречника 
5 м. Својом изложбеном површином од 11.665 
м�, Хала је задовољила стално растуће потребе 
сајамских манифестација. Сајамско начело примене 

савремених достигнућа у области архитектонског 
стваралаштва поштовано је и приликом подизања 
Хале 13 према пројекту иностраних инжењера.

*     *     *
Простор ограничен железничком станицом 

и чукаричким подвожњаком са краћих, односно 
савском обалом и Булеваром војводе Мишића на 
дужим странама, условио је распоред објеката 
унутар комплекса Београдског сајма (сл. 12). Иако 
смештен у непосредној близини централне градске 
зоне, просторном диспозицијом објеката омогућено 
је отварање слободне површине намењене излагању 
и озелењавању. Постављене тако да не затварају 
поглед на савски пејзаж и панораму Београда, 
сајамске хале својим положајем ублажавају 
недостатке троугаоне геометрије простора који се 
сужава. Неповољан приступ комплексу определио је 
ауторе да све хале буду отворене према унутрашњем 
слободном простору, стварајући тако својеврстан 
урбани ентеријер. Отворени амфитеатрални простор 
планираног парка ослобођен је смештањем Хале 1 
у осовину главне пешачке комуникације, док су сви 
остали објекти повучени ближе Булевару војводе 
Мишића. На терасама уз Булевар војводе Мишића, 
при самом улазу у сајамски комплекс, постављене су 
административне зграде, док су главни изложбени 
павиљони међусобно повезани покривеним 
тремовима у јединствену архитектонску целину.

Основна одлика пројекта Београдског сајма 
јесте његова функционалност, остварена на 
специфичној локацији, која је укључивала разне 
видове саобраћаја за довоз експоната и посетилаца, 
од железничког, преко камионског, јавног, 
индивидуалног до пешачког. Главни путеви, решени 
у виду течних линија прилагођених природној обали 
Саве, пројектовани су тако да чине интегрални део 
предела и да се уклапају у топографију простора. 
На терену који одређују три линије композиције – 
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пут, железница и река, главна артерија пролази кроз 
средишњи простор Сајмишта, а од ње се даље гранају 
све остале комуникације. Кретање посетилаца кроз 
комплекс осмишљено је по узору на начин кретања 
посетилаца кроз изложбе и музеје, са циљем да оку 
посматрача буду подједнако доступни сви елементи 
изложбене поставке. Један од основних захтева 
диспозиције колског и железничког саобраћаја било 
је јасно раздвајање од пешачких комуникација, 
као и лак утовар и истовар експоната. Широка 
главна пешачка комуникација повезује бочне стазе 
и прилазе објектима. Приступни путеви до хала 
образују организам усклађен са архитектонским 
решењем читавог простора.

Посебна урбанистичка вредност Београдског 
сајма огледа се у поштовању специфичности 
локације и успостављању склада између 
појединачних елемената и целине комплекса. 
Распоред хала, компоновање њихових међусобних 
односа, као и органска веза између створених 
просторних структура и природних вредности 
простора представљају потпуну новину у области 
изградње сајамских комплекса. Конфликт између 
природне и створене морфологије терена архитекта 
Пантовић избегао је синтезом ликовних и 
функционалних вредности и стварањем квалитетне 
просторне композиције. Опредељењем за куполасте 
облике појединачних објеката остварен је контраст 
са праволинијским низом стамбених објеката у 
Булевару војводе Мишића, али је постигнута и 
динамичнија визуелна концепција архитектуре у 
односу на ближу околину, пре свега на таласасту 
линију топчидерских брежуљака. Усаглашавање 
са необичним облицима предела и изванредним 
пејзажним лепотама, омогућило је очување 
најзначајнијих топографских елемената – обале 
реке Саве и панораме града. У решавању силуете 
Сајмишта аутор је најпре кренуо од праволинијског 

концепта објеката различитих висина, преко та-
ласастих линија до коначног решења комбинације 
сферних и правоугаоних облика у наизменичном 
смењивању. Главни утисак силуете динамичног 
облика постигнут је ритмичним склопом куполастих 
изложбених хала, повезаних ниским правоугаоним 
анексима са пратећим садржајима, складно 
уклопљеним у урбани пејзаж.

Особеност просторног решења Сајма, нарочито 
у поређењу са равним отвореним просторима 
других сајмова, представља развијеност терена у 
више нивоа. Сајамски објекти постављени су тако 
да отварају поглед према обали Саве из правца 
града, као и на панораму Београда из правца Новог 
Београда. Организовање простора у виду тераса са 
којих се пружају видици на целокупну изложбену 
површину, обалу реке и панораму Новог Београда, 
доприноси стварању утиска органске целине са пар-
ковским уређењем и приобаљем. Модификовањем 
терена различитим нивоима, који су послужили 
као постаменти објеката, изложбене хале добиле су 
доминантан положај у односу на околни простор. 
Издизање главне пешачке комуникације изнад 
општег нивоа терена даје посматрачу могућност 
сагледавања читаве композиционе целине. Изменом 
нивоа терена помоћу рампи и степеништа, остварена 
је боља прегледност комплекса, али и симболично 
истицање важности главних објеката. 

*     *     *
Комплекс Београдског сајма представља 

сведочанство техничког, технолошког, научног 
и креативног узлета југословенског друштва 
крајем педесетих и почетком шездесетих година 
двадесетог века. Квалитетним архитектонским 
решењем и импозантним подухватом његове 
реализације показана је спремност домаће 
архитектонске праксе да се равноправно укључи 
у савремене европске токове. Кроз оригиналне 
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структуре сајамских објеката куполастог облика, 
развијених из инжењерске естетике, достигнути 
су највиши светски стандарди у изградњи објеката 
великих распона и димензија. Иако заснован на 
познатој формули куполастих хала, пројекат Сајма 
представља пре свега инжењерску иновацију, 
која је његове ауторе подстакла на проналажење 
нових метода како у пројектовању тако и у домену 
обликовања. 

Реализацијом овог пројекта, пре свега 
архитектонско-урбанистичком концепцијом 
ансамбла, југословенска архитектура заузела је 
значајно место у европској конкуренцији, док 
су техничке иновације и оригиналне структуре 
сајамских хала дале изузетан допринос развоју 
домаћег конструкторства, нарочито сајамске 
архитектуре45. Вредност просторног концепта 
комплекса надграђена је и обогаћена особеношћу и 
инвентивношћу појединачних решења архитектуре 
сајамских хала. Ово изузетно урбанистичко и 
градитељско остварење представља један од 
неколико кључних репера домаће архитектонске 
културе. 

Наведеним архитектонским и урбанистичким 
вредностима Сајам се наметнуо као потпуно нов 
стандард у послератном градитељству Југославије, 
претварајући сајмове у места за примену нових 
архитектонских идеја. Архитектура Београдског 
сајма  остављала је на савременике утисак 
“величанственог и грандиозног”, али је значила 
и приближавање “најнапреднијим народима у 
грађевинској техници”. На простору сајамског 
комплекса остварена је синтеза великих идеја 
педесетих година и функционалних и ликовних 
потенцијала46. У његовим халама организоване су и 
одржавају се и данас најразноврсније манифестације, 
од сајмова технике, моде, књига, занатства, преко 
изложби дела ликовне и примењене уметности, 

индустријског дизајна, до уметничких, музичко-
забавних и спортских приредби.

Најстарији и уједно највреднији простор 
ауторске архитектуре сајамског комплекса 
данас је нарушен неадекватним доградњама и 
подизањем привремених објеката на слободним 
површинама као и анекса уз главне сајамске хале. 
Комерцијализовањем његове сврхе, нарочито у 
последњој деценији прошлог века, Београдски сајам 
доживео је значајну архитектонско-урбанистичку 
деградацију. Преиспитивање програмских 
захтева и различитих режима начина коришћења 
постојећих капацитета анализом досадашњих 
искустава и дефинисањем стратегије начина 
коришћења у будућем периоду допринело би 
директнијем укључивању комплекса Београдског 
сајма у свакодневни привредни и друштвени 
живот Београда. У традицији високих вредности 
постојећег ауторског дела сајамског комплекса нова 
решења требало би да искажу техничке, научне и 
креативне могућности и достигнућа наше средине 
на почетку двадесет и првог века.
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BELGRADE FAIR

Belgrade Fair complex, one of the most significant achievements of the Serbian postwar architecture, represents 
a harmonized whole of extraordinary space and architectural values. Built between 1954 and 1957, according to 
the idea of an architectural team, which consisted of architect Milorad Pantovic and engineers Branko Zezelj and 
Milan Krstic. 

The realization of the new Belgrade fair coincides with the period of the separation of national architecture 
from socrealistic aspirations and the period of first attempts of approach to the west European architectural flows. 
Originated from engineer logic, ‘Pantovic architecture’ contributed significantly to the modernization of the 
Belgrade architecture of the postwar period. Inseparability of design procedure from the procedure of architectural 
formation resulted in final simplicity of style expression of main fair facilities. Originality of solutions resulted 
from, at that time, insufficiently researched aesthetic possibilities to understand the construction as a solid starting 
point of the architectural assumption. 

In the time period in which Belgrade fair planning passed from the first idea to the sketches of final design, 
occurred numerous changes caused by changed demands of investors and conditions of unusual terrain. The main 
task of the authors was to fit all the technical elements into one harmonious architectural whole, which led to the 
final erection of the main facility in the furthest part of the triangular terrain and in addition to it, to the erection 
of the certain number of smaller and bigger facilities. By this solution even the Belgrade panorama was included 
in the Fair composition, and the whole area of the complex was visually enlarged. The row of rhythmically 
placed cupolas, limited with big glass mirrors was formed by the use of new plastic possibilities of the reinforced 
concrete.  

Summary: BILJANA MISIC

Position of Hall 1 was a visual marker of the entire area, according to which all the other facilities of the 
complex were afterwards harmonized. The original disposition of Hall 2 blocked Hall 1, so this problem was 
solved by its parallel placement in relation to Vojvode Misica Boulevard. Hall 3 was placed in the same line. 

The complex of Belgrade Fair represents testimony of national technical, technological, scientific and creative 
progress of the society at the end of 50s and beginning of 60s of the 20th century. The readiness for inclusion of 
national architectural experience in modern European flows was demonstrated by quality architectural solution 
and by impressive project of its realization. By means of original structures of the Fair facilities shaped like a 
cupola, developed from the engineers aesthetics, the highest world standards in the construction of big span and 
dimensions were achieved. 

The value of the space concept of the complex is enriched by individuality and creativity of individual 
solutions of the Fair halls architecture. This extraordinary urbanist and architectural solution represents one of the 
key benchmarks of the national architectural culture. 
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БЕОГРАДСКИ ОПУС 
АРХИТЕКТЕ СТЕВАНА 

ТОБОЛАРА
 (1888–1943) 

МАРЕ ЈАНАКОВА ГРУЈИЋ  

српској архитектури двадесетог века постоје 
многобројни градитељи о чијем делу није 
до данас било монографских прилога па ни 
помена у оквиру радова синтетичког карактера. 
Проучавање и расветљавање ових историјско-
уметничких чињеница1 од велике је важности за 
укупно познавање историје архитектуре на нашим 
просторима. У оквиру таквих, готово заборављених 
ауторских појава и незапажених опуса налази се и 
личност Стевана Тоболара. 

Стеван Тоболар рођен је 12. јуна 1888. године 
у Београду као пето од десеторо деце Фрање и 
Барбаре Тоболар, младог брачног пара досељеног из 
Прага. Школовао се у Београду, дипломиравши на 
Архитектонском одсеку Више техничке школе 1912. 
године.� У трећој деценији ХХ века појављује се као 
инжењер и власник грађевинског предузећа које се 
бавило пројектовањем и извођењем објеката. Његова 
активност у струци траје до касних тридесетих 
година. Почетком Другог светског рата био је 
мобилисан и убрзо заробљен. Био је један од чланова 
Удружења српских инжењера и архитеката.� Његова 
прерана смрт, 13. априла 1943. године, узрокована 
је лошим здравственим стањем од последица дугог 
боравка у немачком заробљеништву (1941–1943).

U

УДК 72: 929 Тоболар С.

151



МАРЕ ЈАНАКОВА ГРУЈИЋ

СПОМЕНИЧКO НАСЛЕЂЕ 15�

У јеку бурних ратних догађања на Балкану, 
успешно положен дипломски рад Тоболару није 
могао да донесе посвећивање пракси и струци. Тек 
с окончањем Првог светског рата, и наступањем 
крупних друштвених и политичких промена код 
југословенских народа, створени су услови и за 
активан наставак развоја градитељства. Уз то је 
требало обновити и изгубљени градитељски фонд. 
Архитекте и инжењери тог доба обављали су 
своју делатност било по приватним бироима било 
по државним институцијама.4 Стеван Тоболар се 

одлучио за прву могућност, основавши сопствено 
предузеће у Београду, и њој остао доследан до краја 
свог стваралачког пута.

О Стевану Тоболару у српској архитектонској 
историографији нема ни помена. Његов рад 
потпуно је заборављен и непроучен. У припреми 
овог монографског осврта коришћени су: техничка 
документација из Историјског архива Београда, 
новински извори, фотографије из породичне 
заоставштине,5 критички усмени подаци 
Тоболарових потомака, преглед објеката на терену. 
Циљ је био да се београдски опус овог архитекте 
сагледа целовито, у контексту епохе и као прилог 
изучавању српског међуратног архитектонског 
стваралаштва.

Зграда Првог дунавског паробродарског 
друштва
Најраније дело чији се настанак повезује са 

Стеваном Тоболаром је зграда Првог дунавског 
паробродарског друштва – заступништва за 
Краљевину СХС, изведена на углу улица Капетан 
Мишине и Господар Јевремове.6 Наиме, за овај 
објекат су још новембра 1923. године стигли идејни 
пројекти архитекте Александра Попа из Беча,7 где 
је и било седиште Друштва. Пројекат је разрађиван 
у грађевинском предузећу инж. Стевана Тоболара 
(техничка документација прегледана и усвојена 
фебруара 1924. године), које је и изводило ову 
грађевину.8 Репрезентативна угаона троспратна 
зграда била је сасвим завршена почетком 1926. 
године.9

Прво дунавско паробродарско друштво 
основано је у Бечу, са улогом да се плански 
искористе пловни потенцијали Дунава за превоз 
робе и путника.10 Прекопавањем Сипског канала, 
1896. године, регулисан је ђердапски теснац и тиме 
омогућена пловидба већих бродова Дунавом. Од 

Сл. 1. Прво дунавско паробродарско друштво у Београду, 
Капетан Мишина улица 6а, данашњи изглед, фото: Милош 
Јуришић
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тада су Београд и Србија повезани воденим путем 
са подунавском, црноморском и медитеранском 
привредном облашћу, односно светским тржиштем, 
чиме су нагло скочили улога и значај ове регије у 
привредном, саобраћајном и стратешком смислу. 
Савско пристаниште је представљало повољну 
основу за стварање српског трговинског и 
саобраћајног центра, па је Београд постао “главно 
место целокупне превозне трговине из централне 
Европе на Исток и обратно, једна од најважнијих 
извозних тачака и центар свеколике увозне трговине 
за целу Србију”.11

На оригиналним плановима зграде Тоболар 
је потписан уз архитекту Попа. Вероватно је 
Тоболару, као својеврсном учеснику и сараднику 
у пројекту, било остављено да, у директном 
договору са претпостављенима у београдској 
Управи друштва, осмисли конкретан унутрашњи 
распоред простора. У поједине детаље, нарочито у 
обради и изгледу другостепене пластике на фасади, 
као и у прилагођавању конструкције и форме 
конфигурацији терена, Тоболар је очигледно унео 
неке измене у односу на оригинални пројекат, али 
су основна архитектонска замисао и концепција 
доследно изведене.

Смештена у упечатљивом, централном делу 
Дунавске падине, у историјском језгру града, зграда 
је од почетка била замишљена са административно-
стамбеном наменом. У оновременој штампи 
представљена је као изузетно ‘модерно’ здање,1� што 
је било потпуно тачно и адекватно. Оваква рецепција 
у тадашњој јавности морала је бити подстакнута 
како сведеном, готово безорнаменталном фасадом, 
тако и новом организацијом и рационализацијом 
унутрашњег простора. Са својих шеснаест станова 
(почев од раскошног директорског на првом спрату, 
до осредњих и мањих, али врло функционалих 
чиновничких станова), објекат је указао на нове 

могућности и квалитете становања.
Два крила зграде снабдевена су посебним 

улазима и степенишним трактовима, и међусобно се 
разликују по обради – док је оно из Капетан Мишине 
улице, намењено административним садржајима 
Друштва, репрезентативне и раскошније обраде, 
део из Господар Јованове, са улазом који води до 
чиновничких станова, сведеног је третмана. Зграда 
има сутерен, који у делу своје основе због велике 
стрмине терена из Капетан Мишине улице прелази 
у приземни део, приземље, високо приземље, 
три спрата и тавански простор. Канцеларије су 
биле смештене искључиво у приземном делу, док 
је остатак грађевине искоришћен за становање. 
Дворишни део парцеле искоришћен је за лепу 
башту.

Улазни анекс састављен је од два ниска 
цилиндрична масива, са основом трапезоидног 
пресека. На њему је смештена и целокупна 
другостепена декорација. Она се састоји од 
снажно истакнутог натписа са називом Друштва 
и годином изградње, а непосредно изнад главног 

Сл. 2.  Прво дунавско паробродарско друштво, оригинални 
пројекат фасаде (1923-1924, ИАБ)
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улазног портала изведено је и стилизовано 
сидро као симбол институције и уопште воде и 
поморства. Висина бочних крила, која се разилазе 
под истакнутим углом и тако стварају упечатљиву 
композицију у простору, умногоме је већа од самог 
улазног вестибила, а њиховом још израженијем 
вертикализму доприносе и на оба крила постављене 
мотке за заставу. На једном крилу налази се и 
монументална сатна конструкција са механизмом. 
Дугачке бочне трактове здања оживљава по један 
необично конципован еркер – четвороструке (на 
левом, дужем) и двоструке (на десном, краћем 
крилу) “цик-цак” структуре, који доприносе општем 
снажном и драматичном утиску којим објекат зрачи. 
На њима се налазе последњи декоративни захвати 
на фасади – ребрасте прозорске шамбране, које 
ће постати битан и заступљен мотив у наредним 
Тоболаровим самосталним остварењима. На трећем 
спрату на фасади са улице уместо еркера налазе се 
балкони.

Са снажно разбијеним углом и разуђеном 
архитектонском композицијом, ова кућа је, иако у 
извесној мери предимензионисана и пренаглашена 

за постојећу локацију, унела много живописности 
у амбијент падине ка Дунаву. У техничком опису 
зграде Тоболар наглашава да је “угао зграде решен 
у смислу архитектонског истицања истога”, као 
и да је он тако пројектован да је “назиђивање 
изведено са повлачењем, те ни у колико не може 
заклонити светлост наспрамним зградама”. Објекат 
је у београдску архитектонску праксу унео многе 
новине и представља један од најранијих примера 
модерне међуратне архитектуре на овим просторима 
(сведеније и прочишћеније фасаде, увођење новог 
ритма у композицију спољашњости помоћу нових 
и разноврсно употребљених димензија прозорских 
отвора, већи функционализам и рационализација 
унутрашњег простора, увођење нових пропорција – 
знатно различитих од академских начела по којима 
се подизао највећи број грађевина у том периоду 
београдског градитељства, монументализам 
структуре).1� Зграда, дакле, показује све одлике 
модернистичког метода, који је у то време још 
увек био стран у нашој средини.14 Она је видљиво 
инспирисана архитектуром Беча из тог времена што 
се посебно огледа у динамичном третману маса, 

Сл. 3. Грађанска 
штедионица у Београду, 
данашњи изглед

Сл. 4. Грађанска 
штедионица у Београду, 
детаљ фасаде са 
фигуром Меркура
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присуству еркера троугластог пресека, наглашених 
хоризонталних венаца, као и витких брисолеја на 
фасади.15

Објекат Првог дунавског паробродарског 
друштва у Београду представља и врло значајан 
пример експресионистичке архитектуре.16 Заправо, 
он је најранији представник експресионизма у 
српској модерној архитектури, правца који се “у тада 
прилично заосталој и конзервативној Србији увлачио 
на мала врата”.17 Експресионистички елементи 
у нашем градитељству јављају се тек од 1926. 
године.18 Оваплоћени најчешће у асиметричности, 
антикубичности и концепту ломљених основа, они 
су могли бити охрабрени и овим остварењем, чија 
се коначна реализација везује управо за поменуту 
годину.

Oву зграду могуће је упоредити са зградом 
Интерната Богословског факултeта код Новог  
гробља у Београду, аутора Александра Дерока и 
Петра Анагностија из 1939/40. године.19 Познато 
је да је архитекта Петар Анагности као млад 
пројектант био на пракси у Тоболаровом предузећу.�0 

Архитектонска концепција овог дела умногоме се 
ослања на зграду Првог дунавског паробродарског 
друштва, насталу читаву деценију и по раније 
– габарит је снажан и угаон, а бочна крила зграде 
разилазе се под углом од скоро 120 степени, 
остављајући тако простора за истурени улазни анекс. 
У оба случаја грађевине својим масама разбијају 
монотонију падина тих делова града. Међутим, 
док је дело Попа и Тоболара доследан представник 
европског модернизма експресионистичког 
опредељења, остварење Дерока и Анагностија 
представља својеврстан “одговор на локална 
трвења око питања националног стила и продирућег 
модернизма”.�1 Такође, сам концепт наглашавања 
угла као и метод компоновања, у оба случаја врло 
динамичне расподеле маса, у првом случају има 
растворен, а у другом интегрисан карактер. 

Ово градитељско остварење, стидљиво 
пропраћено у оновременој јавности, са данашње 
дистанце се по много чему истиче од осталог 
архитектонског фонда тог периода и представља 
важан културно-историјски споменик Београда. 

Сл. 5. Грађанска штедионица у Београду, оригинални пројекат фасаде (1929, ИАБ)

Сл. 6. Грађанска штедионица у Беографу, Светозара Марковића 43, оригинални пројекат основе (1929, ИАБ)
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Његова појава је свакако могла бити значајна 
референца у потоњем раду младог Стевана 
Тоболара.

Зграда Грађанске штедионице
Вeћ 1869. гoдинe у Београду је oснoвaнa првa 

бaнкa. Приврeдa Бeoгрaдa и Србиje пoслe 1878. 
гoдинe билa у знaку пoлитичкoг утицaja и eкoнoмскe 
прeвлaсти Aустрo-Угaрскe, зaдoбиjeнe тргoвинским 
угoвoримa 1881 и 1892. гoдинe.�� Крајем XIX века 
Бeoгрaд се развија као вeликo срeдиштe увoзнe и 
извoзнe тргoвинe, бaнкaрствa и индустриje, и такав 
развој наставља се све до Првог светског рата, док 
је у међуратном периоду развој банкарства на овим 
просторима доживео свој врхунац.��

За развој архитектуре у трећој деценији ХХ 
века утицај спољних фактора био је одлучујући. 
Жеља државног система да се приближи европским 
тековинама и назорима одражавала се у свим 
сегментима друштвеног живота па и у култури, 
уметности и градитељству. Наручиоци грађевина, 
најмногобројнији из редова грађанства, нису 
изражавали јасан стилски став и хомоген поглед на 
архитектуру. Српски неимари који су се школовали 
или радили у иностранству, најчешће у Бечу, 
Минхену и другим средњоевропским градовима, 
били су са својим новим искуствима радо 
прихваћени у српској и југословенској средини. 
На јавним здањима у Србији, међу којима банке 
заузимају посебно место, практикована је употреба 
академског вокабулара својственог средњој и 
западној Европи, еклектизма утемељеног на разним 
видовима класичне и ренесансне архитектуре.

Имање Грађанске штедионице обухватало је 
блок на углу улица Студеничке (улица Светозара 
Марковића) и Краља Милана, који је физички 
припадао потезу Калемегдан – Славија и на коме су 
иначе била концентрисана имања и објекти готово 

свих тадашњих банака у Београду. Трошна зграда 
Штедионице непосредно на углу ове две улице и 
данас постоји, док је одмах поред ње, 1929. године, 
по пројектима инж. Стевана Тоболара саграђено 
репрезентативно троспратно здање.�4 Његово 
предузеће је било и извођач радова на овом објекту, 
а сам Тоболар је израдио и комплетан статички 
прорачун зграде.

Релативно пространа основа (288 м�) решена 
је у потпуној симетрији, са крилима која се 
пружају ка дворишној страни. Приземна етажа 
била је намењена пословним садржајима самог 
власника (експозитура Штедионице), а виши 
спратови су намењени становању (како запослених 
тако и рентирању). Сваки од три спрата садржи 
по два троипособна стана, чије су просторије 
централно организоване око улазног предсобља, 
пратећи осовину степенишног тракта. Оваква 
организација основе је типично обележје српске 
архитектуре у периоду између два светска рата и 
била је подстакнута тежњом за бољим квалитетом 
становања као и новим навикама српског грађанства 
(тежња за директним осветљењем и ваздухом, 
удобношћу, независношћу просторија).�5

Дворишна страна је разуђене али знатно 
сведеније обраде (малтерисана фасада, једноставно 
обрађене гвоздене ограде на терасама, лифт за 
огрев). Двориште, односно башта у то време било 
је обавезан и грађевинским регулативама прописан 
елемент и по питању своје површине процентуално 
везан за основу саме грађевине. Нешто сведеније 
обраде је и улазни део у зграду са степенишним 
холом.�6

Пoрeд симeтричнoг рaспoрeдa  унутрашњег 
простора, по истом принципу је компонована и 
спољашњост здања.�7 Трoдeлна пoдeла фасадног 
платна пo хoризoнтaли уобичајено је решење овог 
периода које је oдгoвaрaло пристaлицaмa схвaтaњa 
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академске естетике у нaшoj срeдини. Уопште, цела 
спољашност грађевине и здање у целини одишу 
академизмом. Академско-класицистичко стилско 
одређење полази од саме композиције фасаде и 
креће се до одабира елемената компоновања и 
другостепене пластике.

Већ на први поглед на грађевини се запажа 
тежња за постизањем монументалног, помпезног 
утиска, какав је био уобичајен за зграде ове намене. 
Креирању ефекта репрезентативности и отмености 
највећим делом доприносе високи колосални 
прислоњени стубови изведени без канелура (који се 
протежу целом висином другог и трећег спрата) и 
раскошна рељефна атика. Прочеље грађевине има 
три зоне како у вертикалној тако и у хоризонталној 
подели. Средишња вертикална зона има карактер 
ризалита, истуреног у односу на остатак фасаде 
и додатно наглашеног концентрисањем готово 
целокупне спољашње декорације на његовој 
површини. Приземни део грађевине сачињен је 
од два парапетна појаса�8 који су сличне обраде – 
рустично обрађени (квадери од вештачког камена) 
и тамнијег колорита, те заједно имају карактер 
снажног сокла, што је једно од главних обележја 
архитектуре позног академизма у Београду.�9 Велику 
важност у целокупној композицији имају и балкони 
– уз ограде са балустрама, које такође доприносе 
утиску свечаности и достојанства. Сви прозорски 
отвори су идентичне, трокрилне структуре и 
одлично се уклапају у композицију фасаде. Између 
оних на трећем и оних на другом спрату изведени су, 
као ненаметљиви декоративни детаљи, квадратни 
оквири у плитком рељефу.

Пету зону у елевацији грађевине чине зупчасти 
венац, мансардни кров и тимпанон. Зупчасти венац 
је мотив који Тоболар готово незаобилазно користи 
на својим грађевинама, док је раскошан тимпанон 
са рељефном декорацијом флоралног (преплети 

и биљне вреже) и хералдичког карактера (грб са 
иницијалима власника) на овом објекту употребљен 
први и вероватно једини пут код овог аутора.

У жижи композиције прочеља смештена 
је полукружна удубљена ниша у којој се 
налази пуна фигурална скулптура у природној 
величини. Скулптура представља бога Меркура, 
најзаступљенији антички мотив на београдским 
фасадама у периоду између два светска рата.�0 
Нешто ниже, у висини првог спрата, налази се још 
једна ниша (правоугаоног облика) у којој је била 
смештена скулптура амфоре са пламеном (алузија 
на вечну, божанску ватру и као таква указује на 
божанство које се налази непосредно изнад ње на 
фасади). Фигура Меркура, тимпанон са рељефом, 
као и јонски стубови на фасади изразити су 
неокласицистички елементи, који су у овом случају 
употребљени у академском стилском постулату. �1

На здању Грађанске штедионице Меркур 
је прикaзaн у стojeћeм стaву, a њeгoв бoжaнски 
идeнтитeт oдрeђeн je плaштoм, кaпoм сa крилцимa 
(petasos), кoжнoм трoрoгoм врeћoм (marsupium) и 
жeзлoм oбaвиjeним змиjaмa (caduceus). Он стоји на 
зeмљиној лoпти. С oбзирoм дa je уживao пoпулaрнoст 
кoд припaдникa свих сoциjaлних стaтусa, нaрoчитo 
oбичнoг стaнoвништвa, зeмљинa куглa би oзнaчaвaлa 
рaспрoстрaњeнoст њeгoвoг утицaja, oднoснo њeгoву 
свeприсутнoст, aли сe мoждa дирeктнo oднoси и нa 
сaмe грaђeвинe, претежно банке, пa симбoлизуje 
мoгућнoст њихoвoг пoслoвaњa ширoм свeтa. Дат је 
у стaву contra posto – пoзи прeузeтoj из клaсичнoг 
пeриoдa грчкe умeтнoсти.

Како се скулптура Меркура среће на фасадама 
готово сваке банке у Београду саграђене између 
два светска рата, а здања банака су се простирала у 
појасу дуж Кнeз Михaилoве улице, преко Теразија и 
све до Славије, на овом потезу сe и нaлaзe скoрo свe 
прeдстaвe бoгa Мeркурa у београдској архитектури. 
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Сачувана скулптура Меркура на Грађанској 
штедионици у том смислу јесте веома драгоцен 
прилог познавању овог мотива, посебно са аспекта 
иконографске анализе.

Објекат Грађанске штедионице представља 
значајно дело архитекте Стевана Тоболара. Свечане 
и монументалне композиције у позноакадемском 
стилском опредељењу ово дело искрено прати 
намену са којом је пројектовано. Оно у себи садржи 
и потребну репрезентативност и велелепност 
јавне грађевине каква је банка, али и елеганцију и 
реторичност које су важне за друштвено-културни 

аспект.�� Ова грађевина се својим архитектонским 
стилским карактеристикама потпуно уклапа у епоху 
у којој је настала. Позни академизам, као владајуће и 
најраспрострањеније стилско уверење београдских 
и српских архитеката, проналазио је сопствену, 
веома изражену естетику и одлично кореспондирао 
са потребама и укусом ојачалог српског грађанског 
слоја. Објекат Грађанске штедионице се, као и некада, 
и данас истиче као уметнички најуспелије здање у 
целом потезу пресека двеју улица, доминирајући у 
визури тог дела града.

Стамбена зграда са рестораном “Мањеж”
Тоболар ће након неколико година бити 

поново ангажован у непосредној близини зграде 
Грађанске штедионице, овога пута за изградњу 
стамбене зграде са рестораном “Мањеж”. Изградња 
стамбених зграда у времену после Првог светског 
рата постала је императив у граду који у новој, 
проширеној, држави добија нове димензије живота 
и значаја. Број становника у престоници нагло расте 
и темпо живота и рада добија после ослобођења и 
уједињења нове размере, а тиме и веће економске 
могућности. Банке својим повољним кредитима и 
зајмовима за изградњу доприносе општем полету 
градитељства, чиме се постављају нове и неслућене 
могућности за вишеспратну изградњу.

И сами материјали, на првом месту армирани 
бетон, допринели су новим условима изградње и 
новим могућностима структуралног компоновања. 
Од 1919. године армирани бетон у Србији се 
усталио као најтраженији грађевински материјал, 
што је важило и за монтажне армирано-бетонске 
конструкције (као што су ребра за таванице система 
“Хербст”). У спољној обради све више узимају маха 
вештачки камен, теранова и терабона. И радови 
од кованог гвожђа заузимају у том периоду видно 
место у београдској архитектури, како за ограде 

Сл. 7. Стамбена зграда са рестораном “Мањеж” у улици 
Светозара Марковића 49, данашњи изглед
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Сл. 8. Стамбена зграда у Трнској улици бр. 12, оригинални пројекат са основом и фасадом (1935, ИАБ)

Сл. 9. Стамбена зграда у Трнској улици бр. 21, оригинални пројекат фасаде (1936, ИАБ)

степеништа и балкона, тако и за прозорске украсне 
решетке, украсна застакљена улазна врата и сл.

За троспратну стамбену зграду са рестораном 
у улици Светозара Марковића 49, која се налази 
преко пута парка “Мањеж”,�� у Историјском архиву 
Београда није сачувана техничка документација. 
Међутим, на основу стилске сличности, ауторског 
рукописа, као и исказа старих станара и Тоболарових 
потомака, може се прилично поуздано претпоставити 
да је Стеван Тоболар њен аутор. Данашња кафана-
ресторан “Мањеж” некада се звала “Лепа Јела”, 
али је код грађана била познатија као “Код Јеле 
Ћевабџике”. Саграђена је, као и цела троспратна 
зграда са мансардом, за породицу Бељаковић 1934. 
године.�4

Снажни зупчасти кровни венац и истакнута 
четвртаста рељефна поља на фасади (између прозора 
спратова) ове зграде представљају елементе који 
су у готово идентичном облику заступљени и на 
Тоболаровом делу – згради Грађанске штедионице у 
истој улици. Објекат је знатно сведеније унутрашње 

и спољашње обраде (што су свакако определили 
другачија намена зграде и могућности њеног 
власника), готово без декоративних елемената. 
Фасада је изведена од вештачког камена, са 
најједноставнијим балконским гвозденим оградама 
и ничим се не истиче у постојећем амбијенту. Веома 
солидно и уредно изведена она не носи никакав 
лажан сјај, претенциозне тежње власника, и својим 
изгледом није се надметала са оближњим здањима 
штедионице и позоришта.

Стамбене зграде у Трнској улици бр. 12 и 
бр. 21
Тоболарови објекти настали у наредним 

годинама врло су слични поменутој стамбеној 
згради у улици Светозара Марковића. Преовлађује 
скромнија обрада фасада, уобичајени и устаљени 
архитектонски вокабулар, сведена декорација 
унутрашљег простора, и доминантно академско 
стилско одређење. Ове грађевине по правилу 
и изводи Тоболарово предузеће, он је и њихов 
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власник и намењује их рентирању. Двоспратни 
објекат у Трнској улици бр. 12 из 1935. године 
има готово стандардну основу (чији је зачетак још 
на објекту Грађанске штедионице – са крилима 
која се развијају око степенишног ризалита).�5 На 
свакој етажи развијају се по два пространа стана. 
Спољашња обрада фасаде је најсведенија до сада, и 
по општем утиску слична је наредном Тоболаровом 
објекту у истој улици, на броју 21, изведеном 
1936. године као такође двоспратна стамбена 
зграда�6(сведеност декоративних елемената, 
наглашавање и повезивање прозора хоризонталним 
рељефним тракама, зупчасти кровни венац, фасада 
од теранове). И поред све већег продирања модерних 
схватања у београдску архитектуру тог доба (ту 
треба потражити и порекло мотива повезивања 
улазног портала са оближњим прозором на згради 
у Трнској 21), овакав приступ се не може објаснити 
Тоболаровим приклањањем тенденцијама модерне, 
већ су његова дела показатељи да се Тоболар никада 
није ослободио академизма (појава зупчастог, тешког 
кровног венца, као и хоризонтално рашчлањавање 
фасаде).

Стамбена зграда са рестораном у 
Синђелићевој улици
Сличан је и троспратни стамбени објекат у 

Синђелићевој улици бр. 6 из 1938. године.�7 Његова 
благо несиметрична основа резултат је постојања 
три стана неједнаке величине и тенденције за 
што већим искоришћењем земљишта у односу на 
обавезни дворишни простор. Спољашња обрада 
фасаде, у комбинацији теранове и вештачког камена, 
на овом делу је знатно богатија и ликовно успелија 
но на претходним делима у Трнској улици. Вештачки 
камен на фасади је обрађен као рад у квадерима. 
Постоје и четвртаста празна рељефна поља, као и 
вертикални венци који раздвајају прозоре. Између 
другог и трећег спрата изведен је снажан зупчасти 
венац. Приземни део је упечатљиво одвојен од 
остатка грађевине и делује као монументални 
сокл. Присуство дијамантских квадера често се 
среће на београдским здањима из тог времена 
и јасан је елемент декоративног модернизма. 
Присуство ар декоа на овој грађевини, правца који 
је у српској међуратној архитектури премостио 
пут од сецесије и академизма до модернизма,�8 

Сл. 10. Зграда у Синђелићевој улици бр. 6, 
оригинални пројекат основе приземља (1938, 
ИАБ)

Сл. 11. Зграда у Синђелићевој улици бр. 6, 
оригинални пројекат фасаде (1938, ИАБ)
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представља веома значајан моменат у истраживању 
и тумачењу Тоболаровог стваралаштва. Иако се 
примена елемената ар декоа чини за ово време 
прилично закаснелом,  њом је осликан карактер 
ауторовог ослобађања од академског опредељења 
у корист прогресивнијих, модернијих тенденција. 
Но, очито присуство елемената модернизма 
јавило се у Тоболаровом опусу у пројекту који је 
израђен неколико месеци пре пројекта за зграду у 
Синђелићевој улици. Радило се о монументалној 
стамбеној кући на на углу улица 27. марта и Старине 
Новака.

Стамбени објекат на углу улица 27. марта и 
Старине Новака
У Тоболаровом стваралаштву из касних 

тридесетих година по уметничкој вредности, 
солидности и богатству обраде, као и по 
својеврсном прихватању модерних елемената, 
до тада неуобичајеним за опус овог градитеља, 
издваја се објекат на углу улица Краљице Марије 
(27. марта) и Старине Новака.�9 Грађевина је 
монументалних размера, има готово симетричну 
“П” основу на којој се развијају изузетно пространи 
станови. Улазни хол, иако нешто пространији него 
код других Тоболарових грађевина, обликован је 
уобичајеним материјалима: терацом, вештачким 
мермером и гипсаним елементима. Зграда је 
пројектована и грађена током 1937/38. године, као 
стамбени објекат у Тоболаровом власништву, а 
данашњи локали настали су накнадним пробијањем 
зидова приземног дела ка улици. Спољашња обрада 
фасаде, иако базирана на скромном материјалу 
(домаћој теранови и соклу од вештачког камена), 
поставља ово дело као најуспелије Тоболарово 
стамбено остварење. За завршетак грађевине 
поново је употребљен зупчасти кровни венац 
– један од омиљених Тоболарових конструктивно-

декоративних елемената. Крајњи и угаони прозори 
већих су димензија и раскошније обраде (ребрасте 
шамбране – такође веома чест мотив у опусу овог 
архитекте). С обе стране здања постоје плитки 
испусти у облику ризалита, који се у елевацији 
завршавају вертикалним зидним испустом који 
носи мотку за заставу. У тој осовини постављен је 
и низ кружних, тачније јајоликих, прозора који су 
са кровним испустима директан одраз модерних 
схватања. Објекат делује својом чистом, беличастом 
фасадом, на којој је главна ликовност постигнута 
распоредом и обликом отвора, представљајући 
једну од најуспелијих грађевина у својој околини.

*     *     *
Период у коме Тоболар ствара јесте раздобље 

у коме се сусрећу и сучељавају еклектична 

Сл. 12. Зграда у Синђелићевој улици бр. 6, данашњи изглед
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архитектура академског типа и модерне тенденције 
млађе генерације српских градитеља.40 Овај “јаз”, 
ако изузмемо стамбену зграду у улици краљице 
Марије, готово да се није одразио на карактер 
Тоболарове продукције. Тоболаров опус из треће 
деценије двадесетог века заснива се на одредни-
цама позног академизма, најраспрострањенијој 
тенденцији српске међуратне архитектуре. Нешто 
бројнија сачувана дела из наредне деценије сведоче 
о формалном преиспитивању и упрошћавању 
академских начела, што се огледа на сведеним и 
безорнаменталним фасадним платнима, као и на 
крајњој рационализацији и сведености унутрашњег 
простора. Под јасним утицајем модерне само 

је једно његово дело, поменута зграда у улици 
краљице Марије, и то само у формалном смислу 
– присуству елемената композиције фасаде, док је 
општа концепција простора остала у академском 
духу.

Почетак Тоболаровог радног века, слично као 
и код већине инжењера и архитеката његовог доба, 
био је везан за различите пројекте дозиђивања, 
доградњи, адаптација и слично. О тој активности је 
сачувана опширна документација,41 али ти објекти 
се до данас већином нису сачували. Први велики 
посао је свакако била разрада пројеката за зграду 
Заступништва Првог паробродарског друштва 
из Беча. С тим пројектом из средине двадесетих 

Сл. 13. Стамбена зграда на углу улица 27. марта бр. 50 и Старине Новака, данашњи изглед
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година претходног века, и каснијим извођењем, 
Тоболар је могао стећи потребну репутацију за 
наредне значајне послове. Из касних двадесетих 
година забележена је зграда Грађанске штедионице, 
коју Тоболар самостално пројектује и изводи, и која 
се сматра његовим најзначајнијим и најуспелијим 
делом из целокупног опуса. Након овог времена, 
Тоболар и његово грађевинско предузеће вероватно 
су стекли довољна средства да отпочну градњу за 
сопствене потребе. Тоболарови објекти, чији је он 
пројектант, извођач и власник, настају од средине 
тридесетих година. Зграде су по правилу биле 
скромније обраде, уобичајеног архитектонског 
вокабулара и препознатљивог ауторског рукописа, 
намењене рентирању или каснијој продаји. Међу 
њима посебно се истиче зграда у улици краљице 
Марије (угао са улицом Старине Новака), дело које 
једино међу свим осталим Тоболаровим радовима 
носи јасну инспирисаност елементима модерне. 
Истовремено, ово дело представља најуспелије 
ауторово остварење из касног периода његовог 
стваралаштва.

Тоболар се није појављивао као носилац 
јавних функција или градитељ крупних јавних 
објеката чији је наручилац била краљевска породица 
односно држава, већ се посветио приватној пракси. 
У почетку приморан на ситне и чини се потпуно 
безначајне градитељске захвате (преправке и 
доградње), касније ради на запаженим и значајним 
објектима у граду, да би у годинама непосредно 
пред почетак Другог светског рата, које означавају 
и прекид његове активности, био забележен као 
пројектант и власник више стамбених објеката 
на подручју Врачара. Поред њих, Тоболаров опус 
чине још и неколико реализованих пројеката 
надзиђивања и доградње, зиданих ограда, као и 
приземне једнопородичне куће (кућа Драгољуба 
Стојановића у Петроградској улици (1929), “Вила 

Јула” у улици адмирала Вуковића (1929), кућа 
Стевана Тоболара у Пожаревачкој улици (1931)). 
Међу овим поменутим објектима већина до данас 
није сачувана. Тоболарови срушени објекти биће 
предмет посебног будућег истраживања.

Познавање Тоболаровог опуса представља 
значајан прилог у познавању историје српске 
архитектуре међуратне епохе и уопште ХХ века. 
Наредна темељна истраживања и тумачење 
Тоболаровог рада омогућиће да се још прецизније 
одреди његова улога и место у београдској и српској 
архитектури експресионистичког, академског и ар 
деко усмерења.

КАТАЛОГ ДЕЛА СТЕВАНА ТОБОЛАРА У БЕОГРАДУ

1. Прво дунавско паробродарско друштво – Представништво 
за Краљевину СХС
Капетан Мишина 6а
Пројекат: 1923–24 (аутор: Александар Поп, сарадник у 
пројекту: С. Тоболар)
Зидање: 1924–26.
Документација: ИАБ ф: 10–14–1924

2. Кућа Светозара Петровића
Мутапова улица бр. 19
Пројекат дозиђивања, 1924.
Објекат данас не постоји
Документација: ИАБ ф: 14–22–1924

3. Кућа Драгољуба Стојановића (П)
Петроградска 1, угао са улицом Максима Горког
Пројекат: 1926–27.
Зидање: 1929.
Објекат данас не постоји
Документација: ИАБ  ф: 14–14–1926

4. Грађанска штедионица (П+3)
Светозара Марковића 43
Пројекат: 1929.
Зидање: 1929.
Документација: ИАБ ф: 18–46–1926

5. „Вила Јула” – кућа пуковника Јакова Ракића (П)
Адмирала Вуковића 6
Пројекат: 1929.
Зидање: 1929.
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Објекат данас не постоји
Документација: ИАБ ф: 9–3–1929)

6. Кућа Аце Милинковића
Нишка улица 23
Пројекат дозиђивања, 1931.
Објекат данас не постоји
Документација: ИАБ ф: 19–18–1931, 9–44–1928

7. Кућа Стевана Тоболара (П)
Пожаревачка улица 12
Пројекат: 1931.
Зидање: 1931.
Објекат данас не постоји
Документација: ИАБ ф: 1–18–1931

8. Кућа Стевана Тоболара
Курсулина 15
Пројекат зидане ограде, 1933.
Документација: ИАБ ф: 28–42–1932

9. Кућа Едуарда Мак Клура
Тузланска 12
Пројекат зидане ограде, 1933.
Документација: ИАБ ф: 17–11–1932

10. Кућа Софије Ловрић
Андре Николића 15
Пројекат надзиђивања, 1933.
Документација: ИАБ ф: 15–17–1929

11. Стамбена зграда са рестораном “Мањеж” (П+3+м)
Светозара Марковића 49
Пројекат: 1934.
Зидање: 1934.
Документација није сачувана у ИАБ

12. Стамбена зграда Стевана Тоболара (П+2+т)
Трнска улица 12
Пројекат: 1935.
Зидање: 1935.
Документација: ИАБ ф: 13–22–1935

13. Стамбена зграда Стевана Тоболара (П+2+м)
Трнска 21
Пројекат: 1936.
Зидање: 1936.
Документација: ИАБ ф: 15–72–1936

14. Стамбено-пословна зграда Стевана Тоболара (П+3+м)
улица 27. марта (Краљице Марије) 50, угао са Ул. Старине 
Новака
Пројекат: 1937.
Зидање: 1937–38.
Документација: ИАБ ф: 21–52–1937

15. Кућа Растислава Тешића
Господара Вучића 4
Пројекат надзиђивања, 1938.
Објекат данас не постоји
Документација: ИАБ ф: 30–22–1938

16. Стамбена зграда са рестораном „Врњачка бања” (П+3)
Синђелићева 6
Пројекат: 1938.
Зидање: 1938. 
Документација: ИАБ ф: 17–3–1938

НАПОМЕНЕ:

До којих се у развоју српске архитектонске  
историографије тек у новије време долази, а чија се 
досадашња запостављеност може објаснити недовољном 
заинтересованошћу стручне и научне јавности.

Диплома СТУДЕНТИ ТЕХНИКЕ 1908–1912 године.

Забележено у изворима из 1927. године.

Као што су Министарство грађевина, општинске службе, 
Технички факултет.

Сачувана заоставштина је врло малог обима и налази се 
код Тоболаровог унука – архитекте Стевана Мићића.

О овом објекту је у нашој историографији до сада писао 
само З. Маневић, у оквиру кратког монографског прилога. 
Иако није имао податак о аутору здања, он логично и научно 
заснованом анализом покушава да одгонетне порекло и име 
градитеља, са правом закључујући да је он морао бити странац 
и да је “Дунавско паробродско друштво пројекат донело са 
собом, ангажујући домаћег архитекту за предузимачки посао” 
(З. Маневић, Непознати аутор: Зграда Дунавског паробродског 
друштва, у: Комуникације 60, Београд 1987, 11–12).

Александар Поп, познати бечки архитекта, ученик је 
славног архитекте Петера Беренса (1869–1940) са којим је 
реализовао зграду Фабрике дувана у Линцу (1930–35).

Историјски архив Београда, техничка документација, ф: 
10–14–1924.

Аноним, Наши нови облакодери, Политика, 9.7.1926, 6. 
Текст је веома кратког садржаја и представља први познати 
помен ове зграде у оновременој штампи.

Прво дунавско Паробродарско друштво из Беча, 
Репрезентација за Краљевину С.Х.С. у Београду, Илустровани 
лист 18.7.1926, 28.

Историја Београда, група аутора, Београд 1995, 17.

Прво дунавско Паробродарско друштво из Беча, 
Репрезентација за Краљевину С.Х.С. у Београду, Илустровани 
лист 18.7.1926, 28.
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Б. Несторовић, Постакадемизам у архитектури Београда 
(1919–1941), Годишњак града Београда 20, Београд 1973, 
339–380, А. Кадијевић, Естетика архитектуре академизма 
(XIX–XX век), Београд 2005.

З. Маневић, нав. дело.

Josef Bittner, Die Neubauten der Stadt Wien, Wien, 1926–
1930. 

A. Kadijević, Elementi ekspresionizma u srpskoj arhitekturi 
između dva svetska rata, u: Moment 17, Beograd 1990, 90–100.

Исто, 91.

Исто, 91.

Аноним, Нови интернат за студенте Теолошког 
факултета, Политика 16.10. 1940; З. М. Јовановић, Александар 
Дероко, Београд 1991, 72, 78; З. Маневић, Дероко, Велика 
награда архитектуре 6, Београд с.д. 1991; А. Кадијевић, Један 
век тражења националног стила у српској архитектури 
(средина XIX – средина XX века), Београд 1997, 184, 200, 202, 
206, 221. У књизи З. М. Јовановића помиње се да је Петар 
Анагности пројектовао унутрашње грађевинске радове, а 
ауторство зграде приписује Александру Дероку.

На основу усмених исказа потомака Стевана Тоболара.

З. М. Јовановић, Александар Дероко, Београд 1991, 72.

Grupa autora, Beograd u XIX veku, Beograd 1968, 129.

Б. Вуjoвић, Бeoгрaд у прoшлoсти и сaдaшњoсти, Бeoгрaд 
2003, 55. О развитку привреде у то време у Београду в.: Група 
аутора, Историја Београда (изд. САНУ), Београд 1995.

Београдске општинске новине, списак издатих 
грађевинских дозвола за јун 1929, Београд 1929; Архив града 
Београда, Техничка документација, ф: 18–46–1926.

За разлику од предратне тенденције са централно 
третираном основом у којој је трпезарија (салон) главни 
простор (Б. Маринковић, Савремени стан, Уметнички преглед 
3, Београд 1940, 93–95; Б. Несторовић, Еволуција београдског 
стана, ГГБ 2, Београд 1955, 247–266).

Сведенијом обрадом улазног хола одликују се готово све 
Тоболарове грађевине. Такав приступ је иначе карактеристичан 
за његову епоху – репрезентативне и скупоцене замењују 
скромно и минималистички обрађени улазни простори.

М. Ђурђeвић – A. Kaдиjeвић, Симeтриja у нoвиjoj српскoj 
aрхитeктури, ЗЛУМС 27/28, Нoви Сaд 1991–92, 5.

О парапетним појасевима в. опширније: А. Кадијевић, 
Естетика архитектуре академизма (XIX–XX век), Београд 
2005, 204, 298.

Б. Несторовић, Постакадемизам у архитектури 
Београда (1919–1941), Годишњак града Београда 20, Београд 
1973, 339–380.
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Мeркур je римски бoг тргoвинe, а сaмo имe Мeркур 
пoтичe вeрoвaтнo од лaтинскe речи merx, кoja у прeвoду знaчи 
тргoвинa, рoбa. Његова  функциja зaштитникa тргoвинe и 
тргoвaцa дoпринeлa је да се његова статуа готово редовно нађе 
на зградама бaнака и приватним кућама тргoвaцa. Опширније 
о овој теми в.: М. Маринковић, Архитектонска пластика на 
јавним здањима Београда (1918–1941), рукопис магистарског 
рада одбрањеног на Филозофском факултету у Београду 2005. 
године; Ђ. Сикимић, Фасадна скулптура у Београду, Београд 
1965.

Трeћa дeцeниja мoжe се смaтрaти „злaтним дoбoм’’ 
у aрхитeктoнскoj плaстици Бeoгрaдa. Време око Другог 
свeтског рaта, кaдa je коначно прихвaћен кoнцeпт мoдeрнe, 
бeзoрнaмeнтaлнe aрхитeктурe, означило је и крај присуства 
aрхитeктoнске плaстике на београдским јавним и приватним 
здањима.

Грађанство као корисник, постојећи или потенцијални 
клијент услуга које пружа институција смештена у овој 
згради.

Парк “Мањеж” је формиран у XIX веку на простору 
испред Мањежа, школе за јахање у доба кнеза Михаила 
Обреновића. У периоду између два светска рата уређен је 
као јавни градски парк (Б. Вујовић, Београд у прошлости и 
садашњости, Београд 1994, 252).

Подаци добијени у документацији Завода за заштиту 
споменика културе града Београда. Наручилац је био 
електротехнички инжењер Јован Бељаковић. Он се у 
телефонским именицима из 1935. године помиње као власник 
ресторана у приземљу и саме зграде, али већ 1941. само као 
власник стана на првом спрату.

Архив града Београда, Техничка документација, 
ф: 13–22–1935.

Архив града Београда, Техничка документација,  
ф: 15–72–1936.

Архив града Београда, Техничка документација,  
ф: 17–3–1938.

Опширније о ср декоу в.: A. Duncan, Art Deco, London 
1988. О ар декоу у нашој средини в.: М. Јовановић, Француски 
архитект Експер и “ар деко” у Београду, у: Наслеђе 3, Београд 
2001, 67–82.

Архив града Београда, Техничка документација,  
ф: 21–52–1937.

Z. Manević, Pojava moderne arhitekture u Srbiji, рукопис 
докторске дисертације одбрањене на Филозофском факултету 
у Београду 1979. године.

У Историјском архиву Београда (в. каталог радова 
Стевана Тоболара у Београду).
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БЕОГРАДСКИ ОПУС АРХИТЕКТЕ СТЕВАНА ТОБОЛАРА (1888-1943)
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THE BELGRADE OPUS OF THE ARCHITECT STEVAN TOBOLAR 
(1888-1943)

Stevan Tobolar (1988-1943) is one of the architects who were insufficiently honoured in the previous scientific 
research of the 20th century Serbian architecture, why their creative work was unfairly neglected or forgotten.  In 
early 20s of 20th century he appears as the engineer and the owner of a construction company which was in design and 
construction. Back in 1924 Tobolar together with Vienna architect Aleksandar Rot appears as co-author of the First 
Danube Steamship Company building – representative office for the Kingdom SHS up to 1926, built on the corner 
of Kapetan Misina and Gospodar Jevremova street. This building, of exceptionally modern concept, is a significant 
example of expressionist architecture. In contrast to this building, the building of the Građanska štedionica from 
1929 is in late-academic style, of solemn and monumental composition based on classicist vocabulary. Among works 
from 30s, it is certainly worth mentioning residential unit with restaurant ‘Manjez’ (1934), residential units in Trnska 
street no12 (1935) and no21 (1936), residential unit with restaurant in Sindjeliceva street with Art Deco elements 
(1938). The residential unit on the corner of 27 Marta street (Kraljice Marije) and Starine Novaka street (1937/38) is 
worth mentioning, for its artistic value, solidity and abundance, as well as for specific inclusion of modern elements, 
which were, up to that time, unusual for the work of this architect.  

Summary: MARE JANAKOVA GRUJIC

LIST OF ILLUSTRATONS:

Fig.1. First Danube Steamship Company, Kapetan 
Misina 6а (photo: Milos Jurisic)

Fig.2. First Danube Steamship Company, original 
facade design

Fig.3. Gradjanska stedionica (P+3), Svetozara 
Markovica street

Fig.4. Gradjanska stedionica (P+3), Svetozara 
Markovica street, facade detail with figure of Mercury 

Fig.5. Gradjanska stedionica, original facade design

Fig.6. Gradjanska stedionica, Svetozara Markovica 
street, original ground floor base design 

Fig.7. Residential unit with restaurant „Manjez”, 
Svetozara Markovica street 49

Fig.8. Residential unit, Trnska street 12 

Fig.9. Residential unit, Trnska street 21, original facade 
design

Fig.10. Residential unit, Sindjeliceva street 6, original 
ground floor base design

Fig.11. Residential unit, Sindjeliceva street 6, original 
facade design 

Fig.12. Residential unit, Sindjeliceva street 6

Fig.13. Residential-business unit, 27 Marta (Kraljice 
Marije) street 50., corner with Starine Novaka street
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ГРАДИТЕЉСКИ ОПУС
АРХИТЕКТЕ АЛЕКСАНДРА

ЂОРЂЕВИЋА (1890-1952)

сториографија српске архитектуре новијег доба, 
непосредно условљена развојним токовима 
савременог друштва, била је дуго времена усмерена 
ка изучавању оног дела нашег градитељског наслеђа 
који је у периоду непосредно после завршетка Другог 
светског рата сматран идеолошки погодним, и стога 
логично био настављен каснијим архитектонским 
развојем. Иако се српској модерни не може оспорити 
свежина и полетна енергија снажног продора који је 
остварила у кратком временском периоду, било би 
непримерено и даље занемаривати она остварења 
нашег градитељства која су ван ове струје битно 
одликовала укус домаће средине.

Поменутом селективном валоризацијом 
велики број српских архитеката, доајена међуратне 
градитељске сцене, међу којима архитекта 
Александар Ђорђевић заузима истакнуто место, 
нашао је историографског помена само у прегледним 
разматрањима наше архитектуре двадесетог века, 
као и у појединим лексикографским јединицама.1 

С друге стране, изучавање делатности архитек-
те Александра Ђорђевића отежано је недостатком 
сачуване целовите породичне заоставштине, јер би 
се увидом у његову пројектантску документацију 
омогућило сагледавање целокупног опуса, 
обухватајући и неизведене пројекте и конкурсне 
радове.� Ипак, неколико сачуваних пројеката 

I

УДК 72:929 Ђорђевић А.
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 Сл. 1.  Нушићева бр. 25, нацрт фасаде, 1922.

открива нам Ђорђевићев изузетан цртачки дар 
и уметнички сензибилитет, рафинирани укус 
и наклоњеност поетском изражавању.� Додатни 
подстицај ка истраживању и валоризацији његовог 
стваралаштва представља и чињеница да су 
наручиоци Ђорђевићевих дела углавном били 
представници економске, политичке и културне 
елите предратне престонице.4 

Александар Ђорђевић рођен је у Београду 
30. децембра 1890. године. Његов отац Михајло 

био је посланик Краљевине Србије у Букурешту и  
министар у Влади краља Милана Обреновића, а  
мајка Јелена, кћи  посланика Милисава Протића,  
била је присна пријатељица краљице Наталије и 
потомак војводе Стевана Синђелића. Ђорђевић 
је матурирао 1909. године у Другој београдској 
гимназији и потом се упутио у Немачку, 
где је студирао на Високој техничкој школи 
“Фридрицијани” у Карлсруеу.5 Његови професори 
били су чувени немачки стручњаци Вајнбренер, 
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Јозеф Дурм, Билинг, Лојгер, Сакур и Остендорф. 
Дипломирао је са одличним успехом јула 1914. 
године, непосредно пред избијање Првог светског 
рата.6

По повратку у отаџбину крајем 1914. ступио 
је у рат као добровољац, а после слома Србије 
повлачећи се преко Албаније доспео је до Солуна, 
а одатле у Француску. Обрео се у Паризу, где 
се 1916. запослио као архитекта при француској 
Државној железници, а потом постаје сарадник на 
École Nationale Supérieure de Beaux-Arts у атељеима 
професора Бернијеа и Марсела Ламбера, где остаје 
све до краја рата 1918. године.

Вративши се у Србију запослио се као 
архитекта у одбору за обнову Београда, где је 
остао до 1921. године када постаје један од четири  
оснивача грађевинског предузећа “Рад” у коме 
ће остати све до 1928. године, пројектујући више 
мањих и већих архитектонских објеката. Од 1928. до 
1934. године радећи самостално у свом приватном 
архитектонском бироу извео је више десетина јавних 
и приватних зграда. У његовом приватном бироу 
формирали су се архитекти Војин Симеоновић 
(1925–1932)7 и Григорије Самојлов (1930–1933),8 који 
ће у делу свог опуса упадљиво испољавати утицај 
који је на њих извршила Ђорђевићева стилска 
архитектура.

Ђорђевић је учествовао на конкурсима 
за зграду Београдске берзе, где је добио прву 
награду, и за реализацију Дома аероклуба и Дома 
Трговачке омладине, који су били награђени 
откупом. Учествовао је на конкурсу Управе двора 
1934. године за “Нови двор”, после чега му је краљ 
Александар поверио изградњу ове своје резиденције. 
По краљевој погибији у Марсељу исте године, по 
жељи кнеза –намесника Павла, прерадио је пројекте 
започетог објекта, и за њега саградио “Бели двор”.

Кнез Павле, с којим је после завршетка радова 
на “Белом двору” наставио да одржава добре, 
пријатељске односе, поверио му је 1936. године 
рестаурацију дворца “Брдо” код Крања у Словенији. 
По наруџбини Министарства иностраних послова 
Ђорђевић је 1937. године израдио планове за поди-
зање Краљевског посланства у Тирани, а током 1938. 
године сарађивао је са архитектом проф. Вернером 
Мархом из Берлина на изградњи Југословенског 
посланства у Немачкој. Избијање Другог светског 
рата спречило је извођење Ђорђевићевог пројекта 
за нови велики хиподром “Дунавско коло јахача” у 
Земуну, за који је већ имао припремљен технички 
елаборат. Из истих разлога није могао завршити ни 

Сл. 2. Нушићева бр. 25, детаљ фасаде 1923.
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дозиђивање крила и рестаурацију двора у Београду, 
за шта га је ангажовало Министарство грађевина, 
иако су пројекти за тај подухват били готови.9

Међу неизведеним пројектима архитекте 
Александра Ђорђевића нашла се и резиденција 
краља Петра II на Јадрану, чије је скице Њ. В. Краљ 
у свему био усвојио и одобрио,10 као и пројекат за 
зграду Министарства, Маршалата и Управе двора. 
Треба поменути и неизведени пројекат за храм Светог 
Луке у селу Горња Врбава, неизведени пројекат 
за цркву у Вучју, задужбину браће Теокаровић,11 
пројекат споменика витезовима Карађорђеве звезде 
на Опленцу, пројекат за велику трибину на Бањици 
и Краљевско посланство у Софији које он помиње 
у својим белешкама, као и пројекат урбанистичког 
уређења Теразија који је предложио 1942. године.

По завршетку Другог светског рата Александар 
Ђорђевић је скупа с групом истакнутих београдских 
интелектуалаца, који су у свом раду били блиски 
монархији, био осуђен на смрт стрељањем. Спасен 
уз интервенцију пријатеља и породице, он кратко 
време остаје активан у струци и бива ангажован на 
реконструкцији Старог двора у улици Краља Ми-

ланаl� заједно са Д. Брашованом1� и М. Минићем.14  
Преминуо је у Београду 8. марта 1952. године.15

Александар Ђорђевић започео је своју 
градитељску каријеру у Београду почетком треће 
деценије XX века, када су се у београдској архи-
тектури преплитали струја српског националног 
стила, утицаји монументалне архитектуре коју су 
донели руски архитекти емигранти, као и постојеће 
средњоевропско наслеђе академизма и постсецесије 
до тада доминантних центара Аустроугарске 
монархије. Утицај француске архитектуре присутан 
од времена Светске изложбе у Паризу 1900, у првим 
годинама после окончања Првог светског рата  
заменио је дотадашњу инклинацију централној 
Европи и снажно се осетио у градитељству 
обновљене престонице нове Краљевине.16 Уплив 
француског утицаја у српској архитектури 
спроводили су домаћи архитекти који су у периоду 
након завршетка Првог светског рата боравили и 
школовали се у француској престоници. У Паризу су 
се школовали архитекти Бранислав Којић, Милутин 
Борисављевић, Јосиф Најман, Богдан Несторовић, 
Михајло Радовановић, Бранислав Маринковић, 

Сл. 3. Кућа Десанке Новаковић, угао Бирчанинове и Ресавске, 
1928.

Сл. 4. Кнеза Милоша бр.70, кућа Тихомира Панића 1927.
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Милан Минић, Војислав Ђокић и др.17 Дошавши 
из чувених париских атељеа натраг у Београд и 
прикључивши се постојећем градоградитељском 
прогресу Александар Ђорђевић је постао један 
од најистакнутијих заступника стила француског 
академизма.

Читљивост фасада и логичан распоред отвора, 
као и уздржанија декорација, неки су од елемената 
који се поред мансардног крова и француских 
балкона, сматрају упливом француског академизма 
у београдску архитектуру. У делу Ђорђевићевог 
опуса оствареног током двадесетих година 
прошлога века овај стилски утицај најуспешније 
је спроведен на објектима у Нушићевој 25 (1922), 
Кнеза Милоша 70 (1926), Светозара Марковића 58 
(1926) и Ресавској 65 (1929).

Најранији познати Ђорђевићев реализовани 
пројекат била је стамбено-пословна зграда 
адвоката Душана Л. Ђокића у Нушићевој 2518 
(првобитно Скопљанска  улица, потом Пашићева, 
у ранијој нумерацији број 24). Зграда је зидана од 
марта 1922. до септембра 1923. године, а касније 
је преуређена за потребе Осигуравајућег друштва 

“Росија Фонсијер”.19  Измене у распореду просторија 
вршио је архитекта Иван Белић�0 1929, а пројектне 
преправке 1935. године потписао је архитекта Ђорђе 
Ђорђевић�1.

На рустично обрађеној површини приземља 
и мезанина истичу се широк и декоративно 
обрађен централно позициониран портал и широке 
застакљене површине ове две најниже етаже, над 
којима се издиже средишњи троспратни корпус 
зграде. На њему се у виду три осовине издвајају 
два угаона полигонална ризалита и средишња 
фасадна вертикала, које стилски оживљавају 
плитке лезене и ограде балкона у ферфоржеу. Изнад 
кровног венца издиже се високи мансардни кров, 
перфориран лучним кровним баџама, завршен 
двема угаоним куполама и средишњом атиком која 
је украшена картушом са скулптурама.�� Иако су на 
објекту још увек уочљиви остаци постсецесијског 
декоративног система целокупни аранжман 
префињено пласираних декоративних елемената, 
пуне скулптуре и орнаментике у потпуности 
следи архитектуру француског академизма, којој 
ће Ђорђевић бити доследно привржен током своје 

Сл. 5. Кућа Павла Хаџи Павловића, Светозара Марковића 
бр.58, 1926.     

Сл. 6. Кућа Михајла Глушчевића, Ресавска бр. 65, 1929.
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градитељске каријере.��

Вила Трговца Тихомира Панића у улици 
кнеза Милоша 70,�4 подигнута је током 1926–1927. 
године. Првобитни пројекат Ђорђевић је сачинио 
1923. године за банкара Радомира Пашића. 
Пројектујући ову кућу Ђорђевић је имао у виду 
нешто старији пројекат, који је за истог наручиоца 
израдио архитекта Ђорђе Јанковић.�5 Пројектовање 
куће Радомира Пашића Ђорђевић је преузео 
октобра месеца 1923. да би коначну верзију извео за 
новог наручиоца Тихомира Панића, четири године 
касније�6 

Ђорђевић је фасаду ка улици рашчланио 
на пет вертикала. С обе стране портала налазе се 
по два лучно завршена прозора, декоративних 
архиволти, употпуњена ниском оградом од кованог 
гвожђа. Декорацији улазне партије поклоњена је 
посебна пажња. По првом пројекту над улазом је 
била предвиђена плитка архитравна греда која носи 
богато пластично обрађени картуш. Пројекат је 
приликом изведбе измењен утолико што је уместо 
картуша постављена стаклена надстрешница 
– маркиза. Портал је наглашен оквиром од белог 
резбареног камена, са рељефним украсом и позлатом. 

Прозори спрата изведени су без француских 
балкона у ферфоржеу који су били предвиђени 
првобитним нацртом, а уместо средишњег прозора 
на спрату је изведена лучна перфорација лође, која 
је завршена декоративним балконом од кованог 
гвожђа. Пет фасадних вертикала рашчлањено 
је јонским пиластрима, који над спратом носе 
декоративну атику са балустрадом која заклања 
таванске прозоре, и носи четири декоративне урне 
– на првобитном пројекту мање скулпторалне 
групе, што представља типично решење фасадног 
завршетка у духу француског академизма.

По Ђорђевићевом пројекту у сутерену су 
кухиња, вешерница, пегларница, трпезарија за 
послугу, подрум и оставе. Од улаза до хола у 
приземљу води свечано степениште. Лево од 
степеништа је библиотека, десно трпезарија. 
Галерију на спрату хола, чију је концепцију Ђорђевић 
преузео од архитекте Јанковића, носе четири пара 
удвојених стубова, са још једним стубом додатно у 
сваком углу хола. Десно од хола налази се свечана 
“галерија”, а лево степениште које води на спрат. 
Ка башти је пројектован велики салон, а уз њега, 
са страна, одвојена са по два стуба, два мања 

Сл. 7. Вила Владе 
Теокаровића у 
Параћину, трем

Сл. 8. Вила Владе 
Теокаровића у 
Параћину, дворишна 
фасада
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су лучним завршетком. Средишњи ризалит фасаде 
наглашен је са два пара стилизованих јонских 
пиластара, који фланкирају средишњу прозорску 
вертикалу. Две крајње вертикале прозора такође 
су уоквирене пиластрима. Прозори првог као 
и средишњи прозор другог спрата имају ниску 
декоративну балконску ограду изведену у кованом 
гвожђу. Међуетажне просторе између прозора 
испуњавају профилисана правоугаона поља. 
Поменути пиластри носе класичну ентаблатуру над 
којом је  балустрада мансарде, која у средишњем 
делу има две скулпторалне групе. Мансарда је 
отворена низом прозора са декоративним забатима. 
Успешна хармонизација ових детаља резултат је 
добро постављених пропорција које одликују ово 
архитектонско решење.

У сутерену су оставе, простор за дрва и угаљ. 
У приземљу је  здесна некадашњи колски пролаз 
из кога се улази на степениште за горње етаже, а 
засебно у партер где је предсобље, ка углу трпезарија 
и соба, а ка парку салон са полукружном терасом са 
које се овалним степеништем силазило у башту. Уз 
салон је ка колском пролазу још једно степениште, 
док су услужне просторије лоциране уз супротни 
бочни зид. На спрату се налази пространи стан 
са две спаваће собе ка улици, централним холом 
и једном собом ка дворишту која има купатило и 
полукружну терасу. Ка улици су и девојачка соба 
и купатило. На другом спрату је распоред ка улици 
био исти, у средини стана је трпезарија са салоном 
ка башти, док су са страна кухиња, биро и две 
лође.

По окончању Другог светског рата, током 1945–
1946. у ову зграду, која је била оштећена бомбом, 
био је смештен приватни хируршки санаторијум 
др Миливоја Костића, професора Београдског 
универзитета. Планирано је надзиђивање трећег 
спрата и дворишног крила исте висине, по пројекту 

салона. Из средишњег салона се кроз троја врата, 
фланкирана са по два стуба, излази на терасу с које 
широке монументалне степенице воде у башту. На 
спрату су ка улици дечије собе, луксузно опремљено 
купатило, спојено с гардеробом, и спаваћа соба. 
Куполу хола носи осам у круг распоређених стубова. 
На Ђорђевићевом пројекту хол је мањи и нижи, па 
делује помало скромније од првобитне замисли 
архитекте Јанковића. На спрату се уз дечију собу 
налази соба за гувернанту и дечије купатило, као 
и соба за послугу. Ту су и породична трпезарија и 
салон окренут ка башти, чија је таваница овалног 
облика. Ка башти је такође окренута и једна 
гостинска соба са засебним купатилом. Ђорђевић 
је, судећи по сачуваним пројектима, предвидео 
богато украшен ентеријер са истакнутим местима 
за слике, и скулптурама на прилазном степеништу. 
Пројектовао је профилисане оплате зидова у камену 
и дрвету, као и гипсану декорацију и украсне 
балустраде степеништа и галерије у кованом гвожђу. 
Ентеријер је осмишљен у духу академизма, као 
мешавина богатог историцистичког  декоративног 
наслеђа, које је Ђорђевић имао прилике да види и 
изучава у Паризу на École de Beaux Аrts.

Пример складне академистичке композиције 
представља кућа Павла Хаџи Павловића, директора 
Српско-Американске банке у улици Светозара 
Марковића 58�7 (некада  улица Јована Ристића). Ова 
двоспратница са мансардом зидана је од 30. марта 
до 2. децембра 1926. године, и  њена вредност била 
је 1.200.000 динара. Зграда је смештена на уличној 
регулацији, а у дворишту је пројектован парк 
оивичен дрвећем са уређеним цветним партерима.

Приземље је оживљено стилизованом 
рустиком и залученим прозорима и порталом, по 
узору на ренесансне предлошке често коришћене 
у архитектури академизма. Прозори приземља, 
као и богато декорисана улазна капија, изведени 
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архитекте Ђорђа Смиљанића�8 и архитекте Андреја 
Папкова�9. У згради је дуго времена било смештено 
Француско посланство.

Нешто слабије решење, настало у истом 
периоду, представља преправка куће Десанке 
Новаковић, на углу Бирчанинове и Ресавске 34�0. 
Изворно сазидана 1924. по пројекту М. Побуде, 
ова зграда је по нацрту архитекте Ђорђевића 
1928. преправљена у двоспратницу са мансардом. 
Вредност радова изведених у периоду од 1. јула до 
20. октобра те године, износила је 1.000.000 динара. 
Фасада је компонована по принципу симетрије.�1 
На крајевима уличних фронтова налазе се ризалити 
уоквирени пиластрима, а на углу објекта налази 
се ваљкасти ризалит завршен малим, недовољно 
развијеним звонастим кубетом.

Вила Надежде Ђокић у Толстојевoj 17��(раније 
Приједорска 25) зидана је од 21. маја до 15. децембра 
1928. године. Вилу чине подрум, приземље и 
мансарда. Вредност радова износила је 600.000 
динара. Вила чија основа заузима површину 193 м². 
смештена је у центар пространог имања, површине 
5.104 м². У стражњем делу су уређени башта и парк, 

а са страна су предвиђене парковске саднице. Ка 
улици је декоративна ограда сачињена од камена 
и кованог гвожђа, са капијом у средишту, и две 
мање бочне капије на странама, поред којих је по 
пројекту предвиђен по један мањи објекат који се 
састоји од приземља и мансарде са стрмим кровом, 
са калканима украшеним бондруком у духу северне 
ренесансе. Објекат лево од улазне капије имао је 
две собе и кухињу, док се  здесна налазила гаража 
и соба за возача. Између ове две помоћне зграде 
и средишњег прилаза вили, налазио се воћњак. 
Сам прилаз је пројектован у ломљеном камену и 
завршен кружним током испред виле. У оси имања, 
с баштенске стране, пројектовани су хладњак и 
бочне перголе. Циљ архитекте и жеља наручилаца 
била је да се Вила утопи у зелени околиш. Вероватно 
је зато објекат оплемењен дрветом, ћерамидом, 
опеком и ломљеним каменом. Прочеље виле 
пројектовано је са тремом који отварају три аркаде 
које почивају на ступцима од опеке. Рефлексија ових 
аркада су троја лучно завршена врата која излазе 
на трем, чији су опсези првобитно пројектовани 
такође у опеци. Сокл виле обложен је ломљеним 

Сл. 9. Вила Милорада Драгутиновића у Пушкиновој бр. 17, 
1931

Сл. 10. Вила Милана М. Ђорђевића у Пушкиновој бр. 15, 
1931.



ГРАДИТЕЉСКИ ОПУС АРХИТЕКТЕ АЛЕКСАНДРА ЂОРЂЕВИЋА (1890-1952)

НАСЛЕ Е175

каменом. Широки полукружни прозор лево од 
улаза и троделни прозор десно од улаза, оивичени 
су опеком. Над приземљем се уздиже стрми кров 
који обухвата висину мансарде и тавана. Он је на 
прочељу отворен терасом и забатом тавана који 
је декорисан бондруком и покривен засебним 
двосливним кровом.

Ентеријер је такође оплемењен природним 
материјалом, пре свега дрвеном ламперијом у 
централном степенишном холу. У приземљу се са 
трема под аркадама улази у оџаклију – пространи 
хол са камином, из кога степениште води на спрат. Из 
хола се право улази у трпезарију, која је троделним 
прозором отворена ка парку. Лево од оџаклије 
налазе се салон са еркером и сиџаде – турска соба, 
која је на улазној фасади отворена широким лучним 
прозором. Из салона се кроз ходник може изаћи на 
улазно степениште. На северној страни су ходник, 
кухиња и соба за девојку. На спрату се налази пет 
спаваћих соба, повезаних ходником, једна гардероба 
и купатило.

Кућа др Михајла Глушчевића, подигнута 
1929. године�� у Ресавској 65 представља класично 
Ђорђевићево остварење у духу француског 
академизма. Ова кућа пројектована као 
једноспратница са мансардом, по свему наликује 
на hôtel particuliеr, тип породичних кућа својствен 
овом стилу, изведен из француске архитектуре 
XVIII века. Складан уравнотежен распоред 
фасадних елемената и добро пропорционисање 
и распоређивање отвора, као и софистициран 
пласман декоративних елемената, карактеришу 
Ђорђевићев приступ компоновању, стечен током 
париског дошколовавања.

Стамбено-пословни објекат у Нушићевој 
6 помиње се у историографији као једно од 
Ђорђевићевих остварења,�4 али се због стилске 
неуједначености и одсуства Ђорђевићевог 

карактеристичног пројектантског манира, 
припадност овог објекта његовом градитељском 
опусу може довести у питање.�5 Сличан пример 
пружају и стамбене зграде у улици Ђуре Салаја 17�6 
и Краља Милутина 17.�7 С друге стране, недостатак 
изворне грађе и недовољна проученост, остављају 
за будућа истраживања и неке од објеката које сам 
архитекта наводи у својим забелешкама, попут виле 
Теокаровића у Нишкој бањи и виле Теокаровића уз 
фабрику текстила у Параћину.�8

Вила индустријалца Владе Теокаровића у 
Параћину, подигнута пред почетак Другог светског 
рата, на основу сведочења чланова породице 
Теокаровић приписује се архитекти Александру 
Ђорђевићу.�9 То је једноспратна Вила са мансардом, 
смештена уз пругу и реку на улазу у круг фабрике 
текстила. Репрезентативни фронт зграде окренут 
је ка парку у који је смештен улаз наткриљен 
тремом који носе јонски стубови. Ограде улазног 
степеништа, терасе и француских балкона на 
спрату изведени су у ферфоржеу.

Бочном фасадом виле, окренутом ка улазној 
капији фабричког круга, доминира монументални 

Сл. 11. Вила Радомира Луковића у Пушкиновој бр. 7, 1931.
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двоетажни, лучно завршени прозор степенишног 
тракта, који је по замислима архитекте био украшен 
витражом. Над лучним завршетком поменутог 
прозора, који пробија декоративни кровни венац, 
налази се овални прозор мансарде укомпонован 
у декоративну “барокну” атику. Ова Вила је 
класични пример куће типа hôtel particuliеr, грађене 
по угледу на француску архитектуру XVII и XVIII 
века. Несређени имовински односи и немар средине 
допринели су девастацији овог објекта, који спада 
међу значајнија остварења међуратне архитектуре 
у Параћину.

Почетком четврте деценије Александар 
Ђорђевић постаје један од водећих градитеља 
резиденцијалних објеката у Србији, реализујући 
преко десет Вила у Београду. Током 1930. године 
Ђорђевић је у духу бозаровске архитектуре извео 
реконструкцију куће Рада Пашића у улици Андре 
Николића 19 на Сењаку.40 Ђорђевићев манир 
препознатљив је у карактеристичним пиластрима 

који рашчлањују фасадно платно, и кровним 
масама артикулисаним на исти начин као што је то 
примењено на вилама у Пушкиновој 15 и 17.

Вила у Пушкиновој 1741 (некада Гледстонова) 
зидана је у вредности од 450.000 у периоду од  
15. 7. 1930. до 1. 9. 1931. за адвоката Милорада 
Драгутиновића. То је партерна Вила са 
четворосливним кровом. Улаз је истакнут 
полукружном аркадом сачињеном од ређаних 
камених блокова, која је уоквирена са два јонска 
стуба. Благо је увучен како би се добило места за 
прилазно степениште. Овај средишњи део фасаде 
фланкирају два плитка бочна ризалита покривена 
засебним крововима. С крова се издижу два витка 
димњака.

Услед нагиба терена ка Топчидеру Вила 
има високи сутерен, чија је фасада изведена 
репрезентативно. До терасе на вишој етажи, води 
двоспратно необарокно степениште, украшено 
декоративним балустрадама и жардињерама. Тераса 

Сл. 12. Вила Радомира Луковића у Пушкиновој бр. 7, нацрт 
фасаде из дворишта, 1930.

Сл. 13. Вила Радомира Луковића у Пушкиновој бр. 7, нацрт 
фасаде 1930.
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је пројектована у духу класичног, западноевропског 
академизма, са тремом чији архитрав носе јонски 
стубови. Сви прозори су четвороугаони. На крову 
са дворишне стране налази се полукружна баџа, 
као одјек овалног прозора постављеног на зид 
степеништа.

Као и спољашњост и распоред просторија 
подлегао је правилима симетрије. Са улазног трема 
улази се у пространи централни салон који је 
повезан са полукружном терасом оријентисаном ка 
башти. С леве стране средишње осе налазе се две 
спаваће собе, једна ка улици а друга ка башти, које 
деле међу њима постављено купатило. На десној 
страни, ка улазу, налази се кухиња која има свој 
излаз на бочној фасади, а ка дворишту је пространа 
трпезарија. У нивоу сутерена пројектовани су 
гаража и три собе ка башти, остава, перионица и 
подруми, дакле све оно што се сматрало неопходним 
за функционисање једног домаћинства. Вила одише 
комфором и пространошћу, али и умереношћу своје 
концепције.

Вилу у Пушкиновој 154� подигао је архитекта 
Александар Ђорђевић за свог брата Милана М. 
Ђорђевића, од октобра 1930. до 17. августа 1931. 
године.4� Површина виле износи 224 м² а вредност 
радова била је 480.000 динара.

Архитектонски, Вила представља варијанту 
у исто време подигнуте виле Драгутиновића у 
Пушкиновој 17, с тим што је уместо академизма, 
као стилску смерницу Ђорђевић применио 
фолклоризам, са елементима националног стила, 
видљивог у каменој рустици и у оригиналном 
пројекту истакнутим, декоративно резбареним 
стрехама. На баштенској страни постављено је 
монументално степениште и тераса под тролучним 
тремом. Прозори просторија у приземљу уличног 
фронта и у сутерену с баштенске стране залучени 
су, а у дно степенишног зида постављена је чесма 

у полукружној ниши. По првобитном пројекту 
све аркаде имале су да буду изведене ређањем 
камених тесаника. Александар Ђорђевић живео је 
са породицом у овој кући до Другог светског рата, 
када је Вила продата познатој београдској оперској 
певачици Меланији Бугариновић.

Вила Радомира Луковића краљевског 
посланика у Будимпешти, у Пушкиновој  7,44 зидана 
је од 15. 6. 1931. до 13. 10. 1931. године у вредности 
од 320.000 динара.45 Пред главним улазом у вилу, 
из Пушкинове улице, налази се прилаз са мањим 
степеништем. С бочне стране куће пројектован је 
помоћни улаз, а ка башти се налази веће степениште, 
чија је висина условљена нагибом терена. По својој 

Сл. 14. Кућа Радмила Стојиљковића, Његошева бр. 19, 1931
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концепцији то је пољска Вила, романтична кућа 
намењена бегу из града. Састоји се од подрума, 
приземља и мансарде.

Утапање објекта у природни амбијент 
изведено је коришћењем одабраног материјала: 
црепа и камене оплате, којом су обрађени оквири 
прозора и лучни завршетак улаза. Иако се могу 
препознати трагови историцизма, највећи број 
архитектонских елемената по атмосфери коју 
стварају спада у поље народне архитектуре. Сокл 
је од ломљеног камена, кров је раслојен на више 
ћерамидом покривених сливова, шалони прозора  
су дрвени а оџаци изведени са украсним капама. И 
пространо стражње степениште које води у башту 
и баштенски трем, по начину обраде блиско је духу 
народног неимарства, иако своју форму заправо 
преузима из архитектуре академизма.

Баштенски трем који носе два стуба, 
покривен је засебним кровом са косим странама. 

По оригиналном пројекту у један угао виле била 
је смештена зимска башта, пројектована у стаклу. 
Судећи по данашњем изгледу виле ова зимска 
башта није изведена, или је нестала приликом неке 
касније интервенције.46

Овај вид архитектуре, до сада називан 
“holywood style” или “стил пољске виле”, био је 
резервисан за резиденције подизане ван града и у 
елитним предграђима. Окруживање резиденција 
парком, њихово утапање у природу како стилом 
објекта тако и  употребљеним материјалом, било 
је подстакнуто жељом за стварањем интимног 
породичног кутка, пре него претенциозне и 
ексцентричне резиденције. Насупрот снажној 
експанзији модернизма и све већем упрошћавању 
и огољавању његових форми, ова форма, ближа 
академизму и фолклоризму, прожета патином 
прошлости, била је прихваћена у српском друштву, 
попут оног вида грађанског сликарства, четврте 

Сл. 15. Вила Роберта Ленца, Бањичких жртава бр.7, пројекат фасаде, 1931

Сл. 16. Вила Роберта Ленца, Бањичких жртава бр.7, основа, 1931.
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деценије, које често називамо интимистичким. 
Стога би се термин ‘‘интимизам’’ могао применити 
и на ову умекшану, утопљену и обогаћену грађанску 
архитектуру, јасније је детерминишући као стилску 
градитељску категорију.

Међу скромнијим Ђорђевићевим остварењима 
налази се Вила Полексије Пурић. Зидана је од 15. 
јула до 15. новембра 1931. године, за своту од 250.000 
динара, на углу улица Звечанске и Горњачке.47 
Садржи подрум, приземље и мансарду. Са улазног 
трема улази се у антре, потом у хол. Око хола су 
оријентисани салон, трпезарија, биро, кухиња и 
степениште за спрат, где се налазе три собе, остава, 
девојачка соба и купатило. Изведена је у духу 
француског академизма. Сокл је озидан каменом, 
спрат је под стрмим мансардним кровом. Прозори 
имају дрвене шалоне.

Зграда у Његошевој 1948 зидана је по пројекту 
архитекте Ђорђевића од 30. 5. до 10. 11. 1931. године, 
за народног посланика Радмила Стојиљковића. 
Ова складна троспратница, чије је извођење 
стајало 1.200.000. динара, изведена је у форми 
сведеног академизма. Њена глатка фасада оплаћена 
вештачким каменом, умерено је орнаментисана 
рељефима и балконским оградама у ферфоржеу. 
Овом орнаментиком постављеном над полукружним 
прозорима првог спрата истакнут је piano nobile, 
као и крајеви лезена који рашчлањују фасадно 
платно, где су уместо капитела постављене овнујске 
главе са гирландама. Завршницу фасаде чине две 
декоративне скулптуре које фланкирају картуш са 
монограмом власника.49 Уједначеност пропорција 
и односа декоративних детаља према целокупном 
ансамблу, извођење фасаде у вештачком камену 
и употреба кованог гвожђа на балконима, који 
одликују овај објекат, заправо су основне одлике 
Ђорђевићевог приступа архитектури инспирисаног 
естетиком и морфологијом француске архитектуре 

XVIII века. Зграда у Његошевој 19 може се сматрати 
најуспелијим остварењем архитекте Ђорђевића 
у пољу више-породичне стамбене архитектуре. 
Ипак и поред значаја који јој се придаје у оквиру 
градитељског корпуса међуратне београдске 
архитектуре, она је неспутано девастирана, крајње 
неприкладном послератном надоградњом.

Кућа Милеве и Роберта Ленца пројектована 
је јуна 1931. у улици Бањичких жртава 750 (некада 
Тузланска). Садржи сутерен и приземље. Зидана је 
од 5. 9. 1931. до 1. 11. 1932. године, за суму од 300.000 
динара. У сутерену су кухиња, перионица, девојачка 
соба, остава за угаљ и подрум. У приземље се 
улази с трема чију стреху носи један стуб. Из малог 
антреа иде се у биро, пространу собу окренуту ка 
улици. До ње се, ка дворишту, налази трпезарија 
осветљена са три прозора на полигоналном еркеру. 
Одвојене од ових просторија налазе се две спаваће 
собе с купатилом. Из трпезарије и собе оријентисане 
ка дворишту излази се на терасу која је на углу 
изведена у виду истуреног кружног одморишта. Са 
ове терасе степеништем се силази у башту.

Постављена на стрмом терену, кућа Милеве 
и Роберта Ленца из баште има висок сутерен. 
Сокл куће обложен је каменим плочама, а зидови 
су глатко малтерисани. Шалони су дрвени, а кров 
четвороводан и покривен ћерамидом. На фасади 
нису приметни украси, осим решетке на улазним 
вратима изведене у дрвету са металним гитерима. 
Фасаду ка дворишту разуђује тространи еркер 
трпезарије, који је покривен засебним кровом и 
акцентован засебним забатом и кровном стрехом. У 
унутрашњости су пројектовани камини и богатија 
опрема ентеријера.

Архитекта Ђорђевић је јула и августа 
1932. радио преправке и дозиђивање виле 
“Даница” подигнуте 1926. године по пројектима 
универзитетског професора, архитекте Војислава 
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Замишљена је у духу академског класицизма, 
са применом композитних пиластера који 
рашчлањују фасаду по висини и носе декоративни 
кровни завршетак са балустрадом. Степеновање 
објекта оставило је места за трем пред улазом, 
који носе јонски стубови, а који на спрату отвара 
терасу са декоративном оградом у ферфоржеу. Са 
дворишне стране налази се наткривени улазни трем 
са пространом терасом, са које се свечано двокрако 
степениште спушта у башту, пратећи нагиб 
терена. Степениште је обложено рустифицираним 
каменом, и завршено декоративном балустрадом. У 
дну степеништа пројектована је ниша са фонтаном. 
Ову вилу одликују смирена хармонија и читљивост 
концепције и елемената којима је она остварена.

Осим објеката подизаних за приватне 
наручиоце Александар Ђорђевић је учешћем 
на појединим међуратним конкурсима дошао у 
прилику да реализује један од значајнијих јавних 
објеката у предратном Београду, зграду Београдске 
берзе.

Београдска берза56 зидана је од 25. маја 
1933. до 25. новембра 1934. године, на углу улица 

Зађине у улици Огњена Прице 47.51 За власницу 
Даницу Љујић5� Ђорђевић је извео и додатна 
ојачања куће, поставивши над приземљем ребрасту 
бетонску плочу.5�

Пројектујући измене ентеријера, надограђу-
јући спрат и променивши спољашњост објекта, 
архитекта Ђорђевић је користећи неколико зналачки 
унетих детаља приземну кућу трансформисао у 
елегантну вилу, интимног породичног духа. Сокл је 
обложен каменом рустиком, а у нивоу сокла веранде 
налази се ниша с лављом главом. Балкон терасе 
на спрату има декоративну балустраду, а угаони 
еркер са стрехом која је покривена ћерамидом дао 
је особен печат објекту. Сви прозори употпуњени 
су потпрозорним каменим гредама које се ослањају 
на мале конзоле, као и ниским оградама од кованог 
гвожђа.

Вила индустријалца Владе Теокаровића у 
улици Кнеза Милоша 7254 зидана је по пројекту 
архитекте Александра Ђорђевића од 15. августа 
1932. до 20. марта 1934. године.55 Састоји се од 
сутерена, приземља, спрата и зимске баште нак-
надно пројектоване са дворишне стране. 

Сл. 17. Кнеза Милоша бр.72, Вила Владе Теокаровића, 
дворишна фасада, 1934

Сл. 18. Кнеза Милоша бр.72, Вила Владе Теокаровића, 1934.
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Узун Миркове и тадашњег Краљевог трга (данас 
Студентски трг). Ова модерна београдска палата 
подигнута је на месту старе кафане “Уједињење”, 
приближно у исто време када и палата Аероклуба 
и Дом трговачке омладине57 који се уз њу налазе.58 
Вредност зграде износила је 10.000.000. динара. 
Нова зграда Београдске берзе свечано је освећена 
у мају 1935.59

Зграда Берзе садржи подрум, сутерен, 
приземље, међуспрат и пет спратова са додатним 
кровним спратом.60 Скелет зграде и међуспратна 
конструкција изведени су од армираног бетона, 
зидови од опеке у кречном цементном малтеру, 
зграда је покривена лимом. Масивне плоче и 
ребрасте таванице, које су највећим делом у вези 
са армирано-бетонским подвлакама, рачунате су 
са еластичним укљештењем. Статички прорачун 
армирано-бетонских конструкција за зграду 
Београдске берзе израђен је по немачким прописима 
за 1932. годину.61 Степениште је од мермера и 
вештачког камена. Стубови на главном улазу су од 
гранита, којим су обложени приземље и међуспрат. 
Виши делови фасаде обложени су природним и 
вештачким каменом. 

У сутерену Берзе налазе се магацини, кафе-
кухиња, котлови за грејање. У основи објекта 
протежу се групе армирано-бетонских носача, који 
су омогућили пројектовање простране шалтер-
сале у приземљу. Главни улаз је рашчлањен са шест 
гранитних стубова који чине портик трема с кога 
се кроз троделни застакљени портал улази у зграду. 
Ђорђевић је био предвидео приступне степенике 
главном улазу Берзе, али их је грађевински 
одбор укинуо, као и првобитно предвиђену већу 
надстрешницу.6�

Лево од главног улаза је мало степениште, а 
десно соба за вратара. У просторијама на углу са 
Узун Мирковом првобитно су се налазиле  кафана и 

пивница, а десно од улаза дућан. Са улаза се стиже у 
пространо предворје са галеријом коју носе четири 
стуба. У предворју се слева налази гардероба, а 
здесна степениште за галерију међуспрата. Из 
предворја се право, кроз троделни портал, пролази 
у шалтер-салу Београдске берзе. На три зида сале 
постављени су шалтери, а у средишњем овалу је 
“ефектна берза”. Сала висином обухвата мезанин, 
и надвишена је гвозденим, застакљеним кровом 
који омогућава њено природно осветљавање.6� Уз 
шалтер-салу пројектовани су бифе, канцеларија, 
телефонска централа и степениште које води на 
спрат.64

Са Студентског трга до зграде Трговинске 
коморе још је један улаз са степеништем и лифтом 
и пролазом до просторија које излазе на салу, међу 
којима је соба курсне комисије. Из Узун Миркове 
улице је улаз са степеништем, лифтом и собом за 
вратара, као и два дућана и локал резервисан за 
пошту и телеграф.

Кафана, фоаје и сала својом висином 
обухватају приземље и међуспрат. Фоаје има 
галерију са гардеробом, и осветљен је прозорима 
две етаже високог портика. На међуспрату се 
са стране Студентског трга налази библиотека  
са читаоницом, архива и економат, галерија 
кафане из Узун Миркове, као и галерије дућана. 
На другом међуспрату (I спрат) смештено је 
предворје, сала продуктивне Берзе, сала за седнице,  
салон, канцеларија председника, првог и другог 
секретара, унутрашњи светларник, берзански  
суд и обрачунски завод. Изнад мезанина зграда 
се развија на два крила, док већи део просторног 
волумена заузима пространи светларник. На 
другом спрату у крилу ка Студентском тргу и крилу  
ка Узун Мирковој предвиђени су бирои,  
док се на трећем, четвртом и петом спрату налазе 
станови.
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Диспозицију станова на етажама Ђорђевић 
је решио тако што је ка Узун Мирковој постављен  
један стан са предсобљем и спојеним трпезаријским 
и салонским простором окренутим ка улици. 
Обе просторије су осветљене са по два прозора. 
Недостатак Ђорђевићеве вештине у пројектовању 
унутрашњег распореда приметан је у сувише 
пространом ходнику који, неоправдано, заузима 
доста простора. Овај ходник одваја кухињу и 
девојачку собу, а на његовом крају налази се спаваћа 
соба са купатилом, оријентисана ка Узун Мирковој 
улици. На углу зграде налази се већи стан са холом и 
салоном који су међусобно спојени, и са трпезаријом 
постављеном на угао зграде. Ходником су одвојени 
купатило и спаваћа соба, док су кухиња, шпајз и 
девојачка соба окренути унутрашњем дворишту. 
Са трга се налази још један стан који ка улици 
има собу, трпезарију и салон, а ка дворишту једну 
спаваћу собу, кухињу, купатило и девојачку собу.

У обликовању фасаде, посебно њених угаоних 

кула и стилизацији улазног портала, може се 
препознати дух ар декоа. Појасеви потпрозорних 
балустрада издељени су по висини објекта 
колонетама које наглашавају вертикале, и чине 
основни стабилизациони елемент фасаде. Поменуте 
угаоне куле, украшене су на улазном фронту 
копљем за заставу, а цео објекат одише духом 
модернизма који је био у сагласности са његовом 
јавном наменом у савременом друштву. Гранит 
коришћен у нижим етажама и бели и сиви камен 
на спратовима доприносе полихромији фасаде, 
што је такође једна од главних одлика предратног 
модернизма у престоници. 

На палати Београдске берзе могу се видети 
дилеме београдских архитеката у погледу 
стилских концепција јавних објеката.65 Заједно са 
Домом трговачке омладине и Домом аероклуба, 
Београдска берза обликује део просторне целине 
Студентског трга и Узун Миркове улице. Ове три 
палате антологијски су примери развоја београдске 

Сл. 20. Београдска берза основа, 1932Сл. 19. Београдска берза, портал, 1934



ГРАДИТЕЉСКИ ОПУС АРХИТЕКТЕ АЛЕКСАНДРА ЂОРЂЕВИЋА (1890-1952)

НАСЛЕ Е18�

Ђорђевић је током свог рада био најоданији 
академизму као стилској оријентацији. О високом 
уметничком квалитету и рафинираности његових 
реализација у овом стилу најсликовитије сведочи 
Вила индустријалца Владе Илића67 подигнута у 
Венизелосовој 31.68 

Пројектована је у оквиру фабрике текстила 
коју је двадесетих година прошлог века подигао 
лесковачки текстилни индустријалац Коста Илић 
заједно са вилом чије је пројекте у духу академизма 
израдио инжењер Коста П. Јовановић69 1924.70 За 

архитектуре средином четврте деценије XX века, ње-
не поливалентности и истовремене коегзистенци-
је њених различитих концепција. Оне такође све-
доче о томе да је српска архитектура у постепеном 
напуштању концепција академизма и стремљењу 
ка модерној архитектури интернационалног стила, 
пролазила кроз прелазни период окретања ка 
обликовно-декоративним формама ар декоа.66

И поред тога што зграда Београдске берзе 
сведочи о његовом поливалентном стилском 
приступу архитектонском обликовању, Александар 

Сл. 21. Београдска берза перспектива 1932.
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предузеће Илић Коста и Синови а.д.71 Александар 
Ђорђевић је подигао нову ограду имања 1927–
1928, док су радови на новој вили трајали од 30. 
маја до 30. новембра 1935. године. Ђорђевићев 
пројекат настао је 1934. године, а по рукопису би се 
могло претпоставити да је његов сарадник и кум, 
архитекта Григорије Самојлов, који је после три 
године проведене у Ђорђевићевом бироу повремено 
сарађивао с њим, учествовао на разради пројеката. 
Вила садржи подрум, приземље, спрат и мансарду. 
Објекат представља изразито репрезентативан тип 
градске виле, окружене с три стране парком.

Ђорђевић је зналачки рашчланио фасаду 
прочеља благо увученим средишњим ризалитом уз 
који је пројектован свечани улазни трем, ношен са 
четири јонска стуба. Јонске капителе он понавља на 
пиластрима који уједначено секу бочне ризалите. 
Поменути капители и балустраде терасе изведене 
у кованом гвожђу, као и плитка орнаментика над 
прозорима приземља и декоративни скулпторални 
ансамбли симетрично распоређени по атици, 
раскошни су декор ове складне и репрезентативне 
виле.7� Поштујући каноне академизма Ђорђевић 

приземље изводи у стилизованој рустици, над 
капителе пиластера поставља класичну ентаблатуру 
са венцем, а кровну атику и подножја високих прозора 
приземља украшава балустерима. Све четири фасаде 
решене су са подједнаком репрезентативношћу. На 
баштенској фасади улаз је истакнут надстрешницом 
– маркизом, и ниским прилазним степеништем. 
Све наведене карактеристике одредиле су ову вилу 
као један од најистакнутијих примера београдског 
академизма.7�

Најзначајније градитељско остварење 
архитекте Александра Ђорђевића јесте Бели 
двор74који се налази на јужном делу имања породице 
Карађорђевић на Дедињу, у парку површине 12 
хектара.75 До зграде Белог двора долази се алејом 
црвеног кестена која се одваја лево од улазне капије 
дворског коплекса и завршава кружницом-ронделом 
пред портиком Двора. Лево од зграде Двора налазе 
се гараже и споредни улаз на дворско имање. Око 
двора се пружа доња тераса, а са зачеља где терен 
степенасто пада, постоји и горња, “ружина” тераса, 
као и базен у нижем делу, са кога се силази на стазу 
“Зелени ћилим” која води до кружног павиљона. 
Терасе око зграде двора биле су изведене по узору 
на Версајски парк и концепције Е. Андреа.76

Идеју о подизању нове куће у којој би становали 
краљевићи Петар, Андреј и Томислав, дао је 
краљ Александар, сачинивши уз помоћ архитекте 
Виктора Лукомског77 детаљан списак захтева који 
су новембра 1933. преточени у конкурсни програм.78 
Програм конкурса79 објављен је 1. децембра 
1933. године.80 На конкурсу је учествовало десет 
архитеката са укупно 12 пројеката.81 Управа двора 
је 23. марта 1934. издала решење да је Комисија по 
извршеном прегледу поднетих пројеката за нови 
дворац на Дедињу установила да ниједан пројекат 
није задовољио задатак програма, и  да се као 
такав не би могао узети у остварење, те је поднела 

Сл. 22. Вила Владе Илића, Венизелосова бр. 31, 1935
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предлог који је одобрен од стране Њ. В. Краља, да 
се за пројекте новог дворца на имању Њ. В. Краља 
исплати по 3.000 следећим архитектима: Душану 
Бабићу8� за пројекат под мотом “Терасе”; арх. Гојку 
Тодићу8� мото - “Дедиње”; Николи Краснову84 - мо-
то “Загреб”; Александру Ђорђевићу мото - “Три 
Сокола”; Драгомиру Тадићу85 - мото “Вила” и још 
1.000 динара за варијанту истоименог пројекта; 
Јовану Ранковићу86 - мото “Троугао” 3.000; 
Светомиру Лазићу87 3.000 за пројекат под мотом 
“Конак” и по 1.000 за пројекте “Раде Неимаре” и 
“Гнездо соколића’’; Ивану Белићу88 - мото “Дом” и 3.000 
архитектима Стјепану Гомбошу и Младену Клаузларићу 
из Загреба, за пројекат под мотом “Р.Т.А.’’.89

Изглед конкурсног пројекта архитекте 
Александра Ђорђевића није сачуван, али о њему 

сазнајемо из извештаја комисије, која је свих 12 
приспелих радова описала и оценила, те се о 
Ђорђевићевом пројекту каже:

“Скица под мотом “Три Сокола” – Лепо 
симетрично груписана основа са централним холом, 
осветљеним одозго. Простори за дочек и хол су лепо 
и галантно замишљени; док апартмани имају мале 
и незгодне ходнике. Решење главне степенице није 
добро што су у једном рукаву и излазе на подест 
пред собу за рад, место у какав већи простор из 
кога је могућа даља оријентација.

Фасада са свима отворима полукружним, 
као и сви декоративни простори решени су по 
програму”.90

Комисија се сложила да су најбоља решења на 
конкурсу била баш она са централним осветљењем, 

Сл. 23. Бели двор, 1936
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у томе смислу буде примљен у Нишкој Бањи”. По 
уговореном послу Ђорђевић је био у обавези да 
поднесе све цртеже, пројекте, предрачун, детаље и 
др., да сам врши надзор и води целокупан посао, 
“Тако да зграда буде под кровом до зиме ове године, 
а потпуно готова до 15. септембра 1935. године.”94 
Као накнаду за овај посао, архитекта је примао 
плату од 8.000 динара месечно.95

Камен темељац зграде Белог двора положио је 
краљ Александар I Карађорђевић 18. августа 193496, 
два месеца пре своје трагичне погибије у Марсеји. 
После краљеве смрти, 9. октобра 1934, зидање 
Двора преузео је кнез Павле Карађорђевић, који је 
у Белом двору становао до априла 1941.97 О томе да 
радови на изради Белог двора нису били прекидани 
на дуже времена услед краљеве погибије сведочи 
писмо које је Ђорђевићу упутила Управа Двора 26. 
октобра 1934. тражећи да у што краћем времену 
изради тачан предмер за целу грађевину, количину 
потребног материјала као и опис радова.98

Зграда Белог двора, као и две мање зграде за 
стражару и гаражу,99 зидане су по Ђорђевићевом 
пројекту од 11. августа 1934. до 31. новембра 1936. 
године.100 При разради пројекта, Ђорђевићу је 
помагао архитекта Григорије Самојлов.101 Цена 
градње и опремања Белог двора износила је 
15.261.000 тадашњих динара.10�

Зграда Двора је правилне, правоугаоне основе 
и симетричног распореда просторија. Садржи 
сутерен, приземље и два спрата. Волумен објекта је 
једноставан и правоугаон. На фронталној фасади два 
бочна крила фланкирају централно позициониран 
улаз, испред кога је пројектован пространи свечани 
трем ношен са шест стубова. Стубови на прочељу 
и примењени систем балустрада  блиски су 
паладијанској архитектури.10� Композиција улазног 
фронта завршена је троугаоним тимпаноном, који 
је положен на два пара псеудојонских лезена. Цео 

иако то није било прописано пропозицијама 
конкурса, тако да је груписање просторија око 
централног хола, какво је осим код Ђорђевића било 
примењено и на радовима архитеката Тадића и 
Ранковића, задржано и у изведеној верзији.

Већ 26. јула 1934. у једном непотписаном 
писму које је било упућено Маршалу двора91 
сазнајемо да је кратко пре тог датума уследило 
наређење Његовог височанства краља да господину 
архитекти Александру Ђорђевићу буде саопштена 
жеља Његовог величанства да он преради пројекат 
куће на Дедињу.9�  Ђорђевић  је стога припремио  
нову варијанту зграде.9� “Ако се такав распоред 
свиђа Његовом Величанству, Г. Ђорђевић је готов 
да изради за овај план и фасаду, само он моли за 
одобрење да ради прецизирања жеља Њ.В.Краља 

Сл. 24. Бели Двор, централни хол
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као и камин, декорисан вишебојном инкрустацијом. 
Трпезарија је са три широка троделна прозора 
отворена ка башти која окружује Двор.

У средишњој оси, настављајући се на портик, 
вестибил и хол, налази се Велики салон, отворен 
са троја врата ка широкој покривеној веранди, 
чији свод носе четири пара удвојених стубова. 
Широко тространо степениште спушта се са 
веранде у парк. Десно од Великог салона налазе 
се Салон кнегиње Олге – на углу, и кнежева соба 
за рад – у средишњем делу десног тракта, као и 
једно заклоњено степениште које повезује све 
етаже Двора. Осим наведених репрезентативних 
просторија у приземљу се са бочних страна улазног 
вестибила налазе: лево – гардероба, остава, бочно 
степениште, собе за послугу и тоалет; десно – 

објекат завршен је кровном балустрадом. Фасада је 
изведена у белом цементном малтеру који је мешан 
са белим млевеним каменом. Двор има раван кров 
са светларником.

Долазећи у Двор посетилац прво улази у 
вестибил отворен са троја врата лучно завршених 
ка портику. Вестибил је повезан са гардеробом 
и чекаоницом на странама. Потом се улази у хол, 
засведен стакленом таваницом која пружа добро 
осветљење овог свечаног простора. У холу се 
наспрам улаза налази камин, а с десне стране 
постављено је степениште које води на галерију 
хола. Као средишња просторија хол је у вези са 
свим репрезентативним просторијама које су 
распоређене око њега. Лево је трпезарија,104 у којој 
се истиче ниша за излагање декоративног посуђа, 

Сл. 25. Бели Двор, бочна фасада 1936.
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чекаоница, соба за дворску даму, купатило, соба за 
ађутанта и дежурног официра.

На спрату овог здања посетилац прво доспева 
на галерију хола, коју на ужим странама уоквирују 
аркаде ношене са по четири стуба. Са ове галерије 
која опасује средишњи простор, улази се у следеће 
просторије: апартман за кнеза који садржи 

спаваћу собу, купатило и гардеробу и повезан је 
са апартманом за кнегињу који чине спаваћа соба, 
купатило, гардероба и салон; спаваће собе за два 
млада кнеза које имају заједничку гардеробу и 
купатило; соба за рад младих кнежева и соба за 
наставника. На бочним крилима су слева остава, 
степениште и гостинска соба са купатилом, а 
здесна две гостињске собе са купатилом. Галерија 
је ка чеоној страни Двора отворена низом прозора.

На другом спрату су око светларника 
распоређене гостинске собе са купатилима, док су 
у сутерену осим подрума, смештени: трпезарија и 
купатило за послугу, одељење за гориво и котлови 
за грејање, кухиња, посластичар, соба за прање 
судова и оставе за намирнице.

Детаљи у ентеријеру изведени су у енглеским 
стиловима с краја XVIII века. Рационалност, 
једноставност и виткост линија, главни су елементи 
ентеријерског обликовања Белог двора, уочљиви 
чак и на стакленој таваници, која је изведена из 
форми карактеристичних за чипендејл стил, док 
су декорације у лучним пољима изнад врата хола 
блиске портланд стилу. Адам стил је присутан 
у обликовању врата, а у намештају чипендејл и 
хеплвајт стил.105

При обликовању Белог двора Ђорђевић је 
применио стил паладијанске архитектуре, близак 
рецепцији тог стила какву је користио архитекта 
Иниго Џонс на краљичиној резиденцији Queen 
house у Гриничу.106 Узор за формално решење Белог 
двора може се наћи у дворцу Holkam Hall у Norfolku 
у Енглеској, изграђеном 1734. у духу паладијанске 
архитектуре, по пројектима лорда Берлингтона и 
Вилијама Кента. Ова сличност може се уочити ако 
се упореде форма Белог двора и решење средишњег 
објекта архитектонског комплекса дворца Holkam 
Hall. Ови узори још су уочљивији у истоветним 
формама троделних прозора, примењеним на оба 

Сл. 26. Вила Милана Стојадиновића, Булевар војводе 
Мишића 67-69, 1936.

Сл. 27. Вила Милана Стојадиновића, Булевар војводе 
Мишића 67-69 детаљ прочеља, 1936.
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дворца.107 Ђорђевић се држао енглеске рецепције 
Паладијеве архитектуре, која је идеолошки била 
блиска англофилским афинитетима кнеза намесника 
Павла. Питање које засад остаје неразјашњено јесте 
да ли је и први од краља одабран и одобрен пројекат 
одражавао овај стил, или је он модификован после 
његове смрти, тачније, у којој мери су наглашено 
европски, англофилски дух кнеза Павла, као и 
његово познавање уметности, утицали на даљи ток 
обликовања Белог двора.

Избор архитектонског решења у духу 
академизма наспрам понуђених решења у 
националном стилу, којим су се одликовала скоро 
сва понуђена конкурсна решења, био је у складу 
са политичким променама које су настојале да 
измире сукобљене етничке фракције у Краљевини. 
То се одразило на спутавање даљег развоја 
националног стила, барем када су јавни објекти у 
питању.108 Како модерна  архитектура није била у 
практичној употреби за владарске резиденције и 
како се желело у сваком погледу, па и у ликовности 
репрезентације приближити европским значајним 
чиниоцима, пре свега Енглеској, са којом је вођена 
веома жива дипломатска комуникација, изабран је 
стил академизма, и то баш његов паладијански дух 
у својој најрепрезентативнијој форми. Александар 
Ђорђевић, архитекта Југословенског двора, угледао 
се овом приликом на вероватно најпознатије решење 
дворског архитекте Британског царства, Инига 
Џонса, Queen’s House (1618–1629). Резиденција је 
као прва паладијанска Вила саграђена у Енглеској 
дословце инаугурисала енглеску ренесансу. Везе 
српских архитеката са енглеском архитектуром 
могу се такође приметити и код других наших 
градитеља, претежно на резиденцијалним објектима 
подизаним од средине четврте деценије XX века.109

Како по својој важности као владарска 
резиденција, тако и због простудираности стилске 

композиције и изведених детаља, Бели двор је 
најзначајније остварење архитекте Александра 
Ђорђевића. Ипак, зграда Белог двора била је ређе 
предмет историографског разматрања а чешће 
тема новинских текстова, учесталих почетком 
последње деценије прошлог века.110 Бели двор осим 
свог семантичког значаја и уметничке вредности у 
погледу јединства дизајна и целине које је у његовој 
градњи остварено, представља и антологијско дело 
српске  и југословенске архитектуре, као једно 
од последњих монументалних остварења зрелог 
академизма у нашој архитектури.111

Паралелно са завршетком радова на Белом 
двору, с пролећа 1936. године,11� Александар 
Ђорђевић се на позив кнеза намесника Павла 
прихватио задатка да пројектује и врши надзор при 
уређењу дворца “Брдо” код Крања, за резиденцију 
Његовог краљевског височанства.11� Радови 
на уређењу дворца и парка између осталог су 
обухватили: нивелисање земље, израду потпорних 
зидова, балустрада, фонтане и бетонских басамака 
у парку, преправке крова и пројектовање просторија 
испод крова у дворцу као и уређење њиховог 

Сл. 28. Голф клуб, 1937.



МИЛАН ПРОСЕН

СПОМЕНИЧКO НАСЛЕЂЕ 190

ентеријера, израду гаражне зграде и економије.114 
Рок за завршетак радова био је 30. јун 1936.

Вила др Милана Стојадиновића, председника 
Краљевске владе зидана је од 15. јула 1936. до 1. 
октобра 1936. године у Булевару војводе Мишића 67–
69.115 Уз вилу се налази зграда за гаражу и послугу. 
Између виле и куће за послугу пројектовани су 
тениски терен, базен и сеник, а све стазе поплочане 
су каменим плочама.

Фасаде оба објекта и ограда имања обложени 
су ломљеним каменом у кречном малтеру, у духу 
енглеске архитектуре. Овом утиску доприносе 
стрми кровови живих визура, оживљени високим 
зиданим димњацима и кровним баџама. С обзиром 
на стрм терен, и висину уличног фронта која је 
тиме условљена, главни улаз у вилу налази се на 
левој бочној страни, док је са стражње пројектован 
помоћни улаз окренут ка парку. Над бочним улазом 
налази се мали трем изведен у дрвеним гредама, 
декоративно обликованим у духу северноевропске 
ренесансе. Компонујући рукописом енглеске 
ренесансе Ђорђевић је употребио тешке камене 
шембране, металне гитере у облику љиљана, и 
камене тесанике расуте по фасадном платну. У 

зидању виле коришћена је армирано-бетонска 
међуспратна конструкција, са темељима од 
набијеног бетона. 

Кућа се састоји од сутерена и приземља. У 
сутерену су гаража, соба за шофера са купатилом 
и подрум. Ове просторије имају засебан улаз и 
спојене су само са собом за послугу. У сутерену је 
још један улаз где се налазе перионица, кухиња и 
степенице за спрат. Приземље је намењено стану 
власника. У приземље се улази преко кратког трема. 
С десне стране предсобља су гардероба и тоалет, а с 
леве две спаваће собе раздвојене купатилом. Скоро 
цео простор партера виле заузима средишњи хол 
спојен са трпезаријом. Из трпезарије се излази на 
терасу оријентисану ка улици и у мали антре који је 
степеништем спојен са просторијама за послугу. 

Помоћна зграда је зидана од 8. августа 1937. 
до 24. новембра 1937. године. Чине је приземље са 
гаражом и собом за шофера и спрат са три собе за 
послугу. На тавану се налазе сушионица, перионица 
и пегларница.

Вила Августе и Милана Стојадиновића 
спада међу најзначајнија остварења архитекте 
Александра Ђорђевића, и по својој морфологији 

Сл. 29. Вила Радмиле Лазаревић у улици Андре Николића бр.25, пројекат прочеља, 1937.

Сл. 30. Вила Радмиле Лазаревић у улици Андре Николића бр.25, основа приземља, 1937.
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и стилу издваја се из његовог опуса, као и из 
целокупног корпуса српске међуратне архитектуре, 
као дело резиденцијалног градитељства које се у 
највећој мери приближило остварењима и узорима 
потеклим из енглеске архитектуре. С обзиром на то 
што  несумњиво одражава жеље својих угледних 
наручилаца, она још једном потврђује идеју о 
наклоности највишег друштвеног слоја Краљевине 
Југославије ка остварењима англосаксонске 
културе.116

Утицаји које помињемо, као и њихово 
прихватање, сматрани су делом еманципације виших 
грађанских слојева, и осим у уметности одражавали 
су се и у другим сферама живота – у индустрији, 
моди па и у спорту, где се као истицање енглеског 
уплива јавља приврженост до тада на Балкану мање 
познатом спорту – голфу. Иницијатива за подизање 
Голф клуба потекла је од Њ.К. височанства кнеза 
намесника Павла и Маршала двора др Славка 
Грујића 20. јануара 1935. Од Министарства шума и 
рудника добијено је земљиште на коме је подигнуто 
игралиште од девет гринова, као и зграда Клуба, 
чије је зидање помогло и Министарство за физичко 
васпитање народа.117 Игралиште је свечано отворено 
31. маја 1936. године, а камен темељац клупском 
дому ударио је кнез Павле Карађорђевић.118 Зграда 
Голф клуба Кошутњак119 зидана је од 6. јула 1936. до 
1. новембра 1937. године на површини од 500 м² и 
коштала је 461.500 динара, 

Објекат су сачињавали подрум, сутерен и 
приземље. Међуспратне конструкције биле су 
дрвене, степенице од вештачког камена, а кров 
покривен ћерамидом. Представници Голф клуба, 
задужени да надзиру пројектовање и градњу објекта 
били су индустријалац Влада Илић и рентијер 
Жика Илић.

То је слободностојећи приземни подужни 
објекат широке фронталне фасаде, разуђен са три 

аркаде улазног трема. Средишња аркада наткриљује 
улазно степениште. Фасада је оживљена ломљеним 
каменом, а четвороводни кров је покривен ћера-
мидом тако да објекат одаје умерени дух фолкло-
ризма. Просторије имају декоративну дрвену тава-
ницу. Објекат је претрпео каснију надоградњу,1�0  која 
је изведена по пројекту архитекте Рајка Татића.1�1

Широки трем опасује зграду са три стране. С 
трема се улази у пространи хол, трпезарију и два 
салона. Уз већи салон је пројектован бар. Трем је 
у зимским месецима био застакљен, а покретна 
стакла су се могла уклонити лети, тако да је тада 
објекат био потпуно отворен што наглашава његову 
транспарентност. Објекат ради лакшег приступа 
има степеништа на све три стране.

Вила Радмиле Лазаревић, супруге Бранка 
Лазаревића краљевског посланика у Бечу подигнута 
је 1937. године на углу улица Андре Николића 17 
и Нове1��. Трошкови зидања износили су 560.000 
динара. Вила је смештена у парк, садржи сутерен, 
приземље са стакленом баштом и терасом и 
мансардни спрат.

Прозори приземља и спрата, који је изведен 
под косим кровом, надвишени су малим стрехама 
покривеним ћерамидом. Њихови шалони су 
дрвени, а потпрозорници су озидани опеком. 
Вила је у висини спрата декорисана бондручним 
гредама утопљеним у малтер. Улаз је увучен и 
истакнут пуним, широким луком, па је пред њим 
формиран мали покривени трем. Улазни лук 
оперважен је ломљеним каменом. Обликовање 
фасаде бондручним гредама, димњацима зиданим 
каменом у малтеру, дрвеним шалонима, каменом 
рустиком и кровом од ћерамиде одаје Ђорђевићеву 
склоност интимизму.

У сутерену су пројектовани перионица, 
остава за гориво и котларница, као и вински 
подрум. У приземље се улази с трема. Основа виле 
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је подељена на три тракта. У првом делу до улаза се 
налазе се тоалет, оставе, биро, гардероба, девојачка 
соба, кухиња и на крају гаража. Иза овог прилазног 
дела налази се резиденцијални део који чине хол са 
камином и степеништем које је заклоњено зидовима, 
лево је библиотека такође опремљена камином, 
а десно је трпезарија. Испред хола и трпезарије је 
широк и дубок покривени трем с малом чесмом 
и гарнитуром за седење, који је ка башти отворен 
са два широка лука и једним лучним прозором 
покривеним украсном решетком. Ова пространа 
наткривена веранда заузима приближно трећину 
површине основе. Уз њу се налазе остава, купатило 
и спаваћа соба.

Над приземљем с баштенске стране налази се 
стреха покривена ћерамидом, а на средини спрата 
изведен је балкон у дрвету, такође наткриљен 
мањом стрехом. На спрату је простор организован 
око степеништа и централног хола. Ка улици је 
кабинет, лево и десно су две спаваће собе. С обе 
стране хола налазе се два купатила, а ка дворишту 
је лођа, фланкирана са још две спаваће собе. На 
левом фронту основе спрата налазе се остава и 

гардероба. Целокупни аранжман основе и распореда 
просторија изведен је студиозно, што скупа са 
успешним уметничким решењем објекта ставља 
ову вилу у врх Ђорђевићевог опуса.

Априла месеца 1938. године Ђорђевић је 
сачинио пројекат дозиђивања зграде за стражу у 
Дворском комплексу на Дедињу,1�� коју је првобитно 
пројектовао архитекта Живојин Николић1�4 у 
српсковизантијском стилу.1�5 Из истог периода 
потичу и пројекат тунела за допремање хране и 
тунела за угаљ.1�6 Потпис архитекте Ђорђевића 
налази се и на пројекту дворског базена обложеног 
мермером, који је саграђен 1936. године.1�7

Судећи по сачуваном тексту из дневних 
новина1�8 архитекта Ђорђевић је 1942. године 
предложио пројекат урбанистичког уређења 
Теразија.1�9 Напомињући како се предложене 
скице арх. Ђорђа Коваљевског1�0 и Милутина 
Борисављевића1�1 дијаметрално разликују, Ђорђевић 
је истакао: “Да ли је потребно и опортуно калемити 
силом један, па ма како он био лепо изведен, нови 
трг на већ постојећи стари трг, када је овај већ 
на жалост немогућег облика и силуете...Зато би 
најрадије оставио старе Теразије онакве какве су и 
трудио бих се само да им доцнијим изграђивањем 
дам што мирнији и хармоничнији изглед. Просекао 
бих у сваком случају једну нову праву улицу 
(противно решењу архитекте Коваљевског) за 
лакше отицање саобраћаја преко Дечанске ка 
Косовској улици, и извео једну улицу преко имања 
Ж. Кузмановића. Затим спојио бих нову улицу са 
започетом улицом из Краља Александра улице, 
и тиме омогућио рационалније искоришћавање 
претерано дубоких плацева између Теразија и 
Дечанске улице. Тиме се и скупоцени блок у центру 
Теразија не би морао откупљивати и цео рушити. 
Међутим, ако постоји нарочита жеља Општине, 
да се по сваку цену створи на Теразијама још један 

Сл. 31. Пројекат регулације Теразија 1942.
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декоративни трг, у циљу изналажења места за 
Општински дом, Оперу или други објект, то онда 
налазим да би овај требало овако да изгледа као у 
мом нацрту. “

Ђорђевић је предложио да се на месту кафане 
“Топола” подигне нека импозантна грађевина 
(Општински дом са сат кулом, или Управа 
града), која би се центрирала и имала добро 
пропорционисане масе.1�� Тако би се проширењем 
тадашње Пашићеве улице, данас Нушићеве, и 
просецањем једне нове паралелне с њом, постављене 
на месту данашњег Безистана, добио нови део трга. 
Ђорђевић је предлагао да се на овом проширеном 
делу осим зграде Управе Града, подигну још две 
монументалне зграде, и да све три буду отворене ка 
тргу аркадама, чиме би се постигао како наводи “...
још један ефекат више, једно интимније и топлије 
решење.” Новодобијени блок у позадини овог трга, 
који би се протезао до Дечанске улице, могао би 
се употребити за зграду Београдске општине, или 
државне Опере. Ђорђевић је тада предложио и то да 
се неком “избалансираном масом” у висини хотела 
Москва, затвори Теразијска тераса, “...чиме би се 
уједно и Теразије спасле вечите ветрометине”.

Међу неизведеним пројектима архитекте 
Александра Ђорђевића мањи је број оних о којима 
се на основу поузданих извора може донети 
историографски суд. У документацији Заоставштине 
архитекте Григорија Самојлова сачувала су се два 
пројекта које је потписао архитекта Александар 
Ђорђевић, Пројекат породичне гробнице, датован 
у децембар 1923. и пројекат виле “Лида” власнице 
Лидије Шафранске из 1932. године. С обзиром на 
недоступност пројектне документације, која се 
у породици архитекте Ђорђевића није сачувала, 
откриће ова два до сада непозната пројекта има 
велики значај. Наиме, до данас није био познат 
изглед ниједног сакралног објекта његовог опуса, 

те сачувани нацрт породичне капеле донекле пружа 
увид у обликовне концепције које је овај архитекта 
могао да има у погледу сакралног градитељства.

Пројекат ове гробнице изведен је у мирним 
линијама, које би се могле окарактерисати као 
приврженост академизму, и веома је близак капели 
Јована Савића, која је саграђена 1933–1934. по 
пројектима архитекте Григорија Самојлова, који је од 
1930. до 1933. године био сарадник у Ђорђевићевом 
бироу.1�� Замишљени објекат је затворене кубичне 
масе са правоугаоном, приближно квадратном 
основом. Надвишен је куполом, и по својој 
концепцији подсећа на цркву Светог Јоакима и Ане 
у манастиру Студеница.

Све четири фасаде капеле завршене су 
троугаоним калканом изнад кога степенасто 
артикулисане масе носе кубе. Њена фасада је 
пројектована у камену. Као контраст мирној и 
недекорисаној површини капеле улаз је истакнут 
масивним порталом са два стуба и декоративном, 
орнаментисаном архиволтом, која се ослања на 
њихове ажуриране капителе. Сама врата осмишљена 
су у кованом гвожђу, блиско уобичајеним 

Сл. 32. пројекат виле Лидије Шафранске, 1932.
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историцистичким решењима. Опрема ентеријера 
би, осим зидног сликарства, подразумевала 
витраже, полијелеј, као и бисту покојника.

Пројекат фасаде виле “Лида”1�4 из 1932. године, 
јединствен је сведок Ђорђевићевог опробавања 
у модерној архитектури. Алтернације пуних и 
празних форми, равних, у потпуности глатких 
и неорнаментисаних фасада, са хоризонтално 
шрафираним тракама које обједињују прозоре 
сутерена и приземља, као и предвиђена равна кровна 
тераса са перголом на последњој етажи, говоре о 
решењу у духу раног београдског модернизма.

Пројекат за посланство Краљевине Југославије 
у Тирани настао је 1937. године1�5и једини је сачуван 
пројекат архитекте Александра Ђорђевића у 
националном стилу. Изглед Краљевског посланства 
био је условљен жељама наручилаца, али се лични 
афинитети самог архитекте могу уочити у концеп-
цији саме грађевине која је базично академистичка. 
Раслојавање маса са четири истакнута угаона крила 
наспрам увучених фасадних фронтова и постављање 
трема са терасом пред улазом, као и постављање 
кровне лантерне, подсећа на нека од решења која су 
коју годину раније била присутна на конкурсу за 
Бели двор.1�6На овој основи могла би се са опрезом 
поставити хипотеза о сличности овог, за Ђорђевића 
нетипичног остварења, са још увек непознатим 
пројектом који је на поменутом конкурсу определио 
краља Александра да архитекту Ђорђевића одабере 
за неимара Белог двора.

Стваралаштво Александра Ђорђевића забе-
лежило је период просперитета престоничке 
културе, грађанских манира и градоградње, када 
је већа пажња придавана стилским детаљима и 
занатској префињености њихове израде. Бројне 
виле и градске палате подигнуте у трећој и четвртој 
деценији прошлога века данас пружају најбољу 
слику овог напредног  и образованог друштва, које 

се формирало по европским узорима.
Строга начела средњоевропског академизма 

на којима је било базирано његово образовање 
у Немачкој, овај градитељ оплеменио је на 
дошколовавању у Паризу угледајући се на 
остварења француског академизма. У периоду од 
1922. па до почетка Другог светског рата двадесет 
и пет објеката је подигнуто или преуређено по 
замисли архитекте Александра Ђорђевића, док је 
око петнаест његових пројеката остало неизведено. 
Осим успешних реализација у домену архитектуре 
академизма, пољу у коме се Ђорђевић поред 
архитекте Милутина Борисављевића може сматрати 
водећом личношћу крајем треће и почетком 
четврте деценије, овај градитељ пројектовао је 
и у коегзистирајућим правцима националног 
стила и модерне архитектуре, али без искрене 
привржености овим уметничким струјама. Оданост 
академизму представљала је за њега опредељење 
за космополитизам наспрам национализма, као 
и окренутост традицији, насупрот нејасним 
футуристичким иновацијама.

Културни аспект је незаобилазно поље 
тумачења и интерпретације архитектуре, с обзиром 
на то да је она плод идеја које су формирале и друге 
области културног семиотичког поља, у складу са 
временским, просторним и политичким контекстом. 
Средина у којој је стварао архитекта Александар 
Ђорђевић утврдила је свој културни идентитет уз 
помоћ једног препознатљивог система вредности, 
који се у српској средини формирао од средине XIX 
века, и био утемељен у друштвеном, политичком и 
културном пољу. Овај систем вредности, базиран на 
препознатљиво европској култури, настојао је да се 
одржи својом постојаношћу и непроменљивошћу, 
те се у погледу архитектонског стила ослањао на 
академизам, као водећу уметничку референцу 
стилске стабилности.1�7  Променљив и иноваторски 
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дух модерне, који је остварио снажан продор у 
градитељству Краљевине Југославије, никада 
није до краја био прихваћен у оним слојевима 
грађанског друштва који су настојали да искажу 
своју конзервативност у погледу конзистентности 
грађанског, европског идентитета, какав су у 
архитектури формирале европске уметничке 
академије.1�8Његов приступ архитектонском 
обликовању био је стога одраз не само његовог 
школовања и изричитих захтева средине већ и 
културног миљеа1�9 коме је припадао. Радећи за 
елиту предратне престонице, Ђорђевић је утицао 

на обликовање укуса највишег слоја престоничког 
становништва, на слику која је одражавала њихове 
захтеве и обележила епоху успона грађанске културе. 
Иако је идеолошка оцена ове слике после Другог 
светског рата била неповољна, те је она критикована 
и обезвређивана, многи репрезентативни објекти 
које је Александар Ђорђевић пројектовао добили су 
нове станаре којима, иако су неретко и сами били 
творци и заштитници идеологије новог поретка, 
класна слика ових резиденција није сметала. То 
је, мада парадоксално, потврда утемељености  и 
препознавања семантичких вредности које је 

Сл. 33. Посланство Краљевине Југославије у Тирани, перспектива, вероватно 1938.
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носила архитектура међуратног академизма и 
доказ о дубоко укорењеном поштовању њене 
репрезентативности које се није изгубило, 
упркос дугогодишњем занемаривању овог вида 
грађанске архитектуре у градитељској пракси и 
историографији. Софистицираност и уметничка 
еманципованост Александра Ђорђевића и његовог 
градитељског опуса, били су високо вредновани 
међу доајенима српске међуратне архитектуре. Стил 
и префињеност његових остварења и данас плене 
посматраче и истраживаче српске архитектуре, 
враћајући овог архитекту у скуп најистакнутијих 
неимара српске архитектуре двадесетог века.

О архитекти Александру Ђорђевићу видети: Александар 
Ђорђевић, Картони житеља ИАБ (Историјски Архив 
Београда); Александар М. Ђорђевић, Кредит Информ ИАБ 
5050; O. Minić, Đorđević Aleksandar, Enciklopedija Likovnih 
Umetnosti 2, D-Ini, Zagreb 1962, 162; G. Gordić, Đorđević 
Aleksandar, Biografije, Srpska arhitektura 1900–1970, Beograd 
1972, 132; Б. Несторовић, Постакадемизам у архитектури 
Београда (1919–1941), ГГБ XX, Београд 1973, 364–365; С. 
Максић, Ђорђевић Александар, додатак “Време Архитектуре”, 
Време 19.09.1994, 7; Б. Вујовић, Београд у прошлости и 
садашњости, Београд 1994, 157; З. Маневић, Ђорђевић 
Александар, Лексикон српских архитеката 19. и 20. века, 
Београд 1999, 56; A. Kadijević, Đorđević Aleksandar, in; Saur 
Allgemeines Kunstler-lexikon, Band 29, München–Leipzig 2001, 
42; З. Маневић, Лексикон српских неимара, Београд 2002, 55; 
Љ. Милетић-Абрамовић, Ђорђевић Александар, Биографије 
архитеката, у Архитектура резиденција и вила Београда 
1830–2000, Београд 2002, 381; S. G. Bogunović, Đorđević 
Aleksandar,  у Arhitektonska enciklopedija Beograda XIX i XX 
veka, Beograd 2005, 784–788.

О значају овог вида документације видети: А. Кадијевић, 
Значај заоставштина архитеката за историографију српског 
градитељства и службу заштите, Наслеђе III, Београд 2001, 
211–215.

Пројекти архитекте Александра Ђорђевића сачувани 
су у Историјском архиву Београда, Архиву Србије и Црне 
Горе, а у далеко мањој мери и у документацији заоставштине 
архитекте Григорија Самојлова која се чува у збирци Одељења 
Архитектуре, Музеја науке и технике.

Међу инвеститорима за које је Ђорђевић радио били су: 
београдски адвокати и банкари; Београдска берза; београдски 
Голф клуб; индустријалац Влада Илић; индустријалац 
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Влада Теокаровић; Павле Хаџи Павловић, директор Српско–
американске банке; Радмила Лазаревић, супруга Бранка 
Лазаревића, краљевског посланика у Бечу; Радомир Луковић, 
краљевски посланик у Будимпешти; Радмило Стојиљковић 
народни посланик; др Милан Стојадиновић, председник 
Kраљевске владе; краљ Александар Карађорђевић као и 
потоњи намесник кнез Павле Карађорђевић.

В. Б. Шолаја, А. С. Магдић, Инжењери у Књажевству 
/ Краљевини Србији: од 1834. године до завршетка Првог 
светског рата, Београд 1994, стр. 32, напомиње да је Ђорђевић 
био међу питомцима који су 1913. године примали државну 
помоћ за студије технике у Карлсруеу.

О строгим и непомирљивим начелима академизма која 
су пропагирали Ђорђевићеви професори, пре свих Јозеф 
Дурм и Фридрих Остендорф, види: А. Кадијевић, Естетика 
архитектуре академизма (XIX–XX век), Београд 2005, стр: 
125, 139, 180, 203, 331.

Видети: З. Маневић, Симеоновић Војин, Лексикон 
српских архитеката 19. и 20. века,  Београд 1999, 163; S. 
G. Bogunović, Simeonović Vojin, у Arhitektonska enciklopedija 
Beograda XIX i XX veka, Beograd 2005, 1081.

Видети: М. Миловановић, Архитекта Григорије И. 
Самојлов, Руска емиграција у српској култури XX века, књ. I, 
Београд 1994, 308–314; Исти, Григорије Иванович Самојлов, 
Руси без Русије, српски Руси, Београд 1994, 255–264; М. 
Ђурђевић, Григорије Самојлов (архитектонски опус), ГГБ 
XLIV, Београд 1997, 257–272; М. Просен, Прилог познавању 
београдског опуса Григорија И. Самојлова, Наслеђе III, 
Београд, 2001, 90; S. G. Bogunović, Samojlov Grigorije, у 
Arhitektonska enciklopedija Beograda XIX i XX veka, Beograd 
2005, 1071–1076;  М. Просен, каталог изложбе ,,Архитекта 
Григорије Самојлов 1904–1989’’, галерија Науке и технике 
САНУ, Београд, мај 2006, с наведеном литературом.

Наведени биографски подаци потичу из Curriculum vitae, 
писаног јула 1942. године, који се сачувао у породици архитекте 
Александра Ђорђевића, којој се аутор овом приликом срдачно 
захваљује.

Исто

Подигнута је 1935–36. године по пројекту архитекте 
Григорија Самојлова. Видети: М. Просен, Сарадња архитекте 
Григорија Самојлова са породицом Теокаровић, Лесковачки 
зборник XLV, Лесковац 2005, 99–113.

Б. Несторовић, Преглед споменика архитектуре у Србији 
XIX века, Саопштења РЗЗЗСКБ X, Београд 1974, 155.

О Драгиши Брашовану видети: А. Кадијевић, Дело 
архитекте Драгише Брашована (1887–1965), ГГБ XXXVII, 
Београд 1990, 141–172, са старијом литературом; А. Игњатовић, 
Средњоевропски контекст у раном делу Драгише Брашована, 
ГГБ XLIX–L, 2002–2003, 143–167, са наведеном литературом; 
S. G. Bogunović, Brašovan Dragiša, нав. дело, 730–736.

О Милану Минићу видети: С. Михајлов, Прилог 
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проучавању архитектонског дела Милана Минића у Београду, 
ГГБ XLVII–XLVIII, Београд 2000–2001, 225–238; А. Кадијевић, 
С. Марковић, Милан Минић архитект и сликар, Пријепоље 
2003; S. G. Bogunović, Minić Milan, нав. дело, 971–974.

По сведочењу наследника његову заоставштину, која 
је садржала пројекте и фотографије изведених објеката, 
удовица Александра Ђорђевића предала је у руке неколицине 
београдских архитеката који су посећивали ову породицу 
после његове смрти. У том контексту помињу се архитекти 
Петар Крстић, Александар Дероко, Григорије Самојлов, Војин 
Симеоновић и Богдан Несторовић. Ђорђевићево прогањање 
и осуда створили су зид ћутања у вези с њим, па је и данас 
немогуће добити више података који би расветлили његов 
живот и рад.

О томе, као и о утицају француске архитектуре на 
градитељство у Србији види: А. Кадијевић, Поглед на 
француско-српске везе у архитектури од 1904. до 1941. године, 
у Српско-француски односи 1904. до 1941. године, Београд 
2005, стр.164.

О томе види: А. Кадијевић, Поглед на француско-српске 
везе,... стр. 166.

Историјски архив Београда – Техничка документација (у 
даљем тексту ИАБ-ТД) Ф-22-6-1922

Сачувале су се две варијанте пројекта, на првој из октобра 
1921, преко избледелог потписа Александра Ђорђевића 
накнадно је потписан архитекта Иван Добросављевић (о 
архитекти Ивану Добросављевићу види: В. Б. Шолаја, А. С. 
Магдић, нав. дело, 31.), а на акварелисаном цртежу фасаде 
који припада изведеној варијанти, августа 1922, потписао се 
само Александар Ђорђевић, што потврђује атрибуцију објекта 
овом архитекти. 

О Ивану Белићу видети: З. Маневић, Белић Иван, 
Лексикон српских архитеката 19. и 20. века,  Београд 1999, 
17.

О архитекти Ђорђу Ђорђевићу видети: З. Маневић, 
Ђорђевић Ђорђе, додатак ‘’Време архитектуре’’, Време 
19.09.1994, 7; З. Маневић, Ђорђевић Ђорђе, Лексикон српских 
архитеката 19. и 20. века, Београд, 1999, 57; Љ. Милетић-
Абрамовић, Архитектура резиденција и вила Београда 
1830–2000, Београд 2002, 164–165, 380; М. Миловановић, 
Арх. Ђорђе Ђорђевић – Један другачији Београд, Неимари 
Врачара, у: Врачарски Гласник 45, Београд новембар 2003, 11; 
М. Миловановић, Архитекта Ђорђе Ђорђевић – Заљубљеник 
у прошлост, Неимари Врачара, у: Врачарски Гласник 46, 
Београд, децембар 2003, 13.

Видети: Đ. Sikimić, Fasadna skulptura u Beogradu, 
Beograd 1965, 117.

О архитектури академизма видети: А. Кадијевић, 
Естетика архитектуре академизма (XIX–XX век), Београд 
2005.

 ИАБ-ТД Ф-1-47-1922

15]

16]

17]

18]

19]

�0]

�1]

��]

��]

�4]

Јанковићев пројекат предвиђао је улични фронт са три 
осовине: приземље, спрат и мансарду. Јанковић се придржавао 
пројектних канона академизма те је приземље обрађено у 
рустици, и представља базу за четири коринтска полустуба 
који рашчлањују фасадно платно. Портал је обликован у 
стилу неоренесансе, средишње позициониран и надвишен 
тимпаноном и прозором кроз који природно светло продире 
у хол. Високи, полукружно завршени прозори приземља, 
надвишени су декоративним, једноставно профилисаним 
орнаментима, док су њихове базе употпуњене ниским 
балустрама. Испод прозора спрата, по овом првобитном 
решењу, стављене су украсне гирланде, а средишњи прозор 
је истакнут балконом на декоративно обрађеним конзолама. 
Атика са балустрадом на врху фасаде заклања мансардне 
прозоре. Јанковић је фасаду ка башти замислио са пет 
осовина, и свечаним необарокним степеништем. Акценат 
ентеријера био је на централном холу који је имао галерије 
ношене стубовима, које би обухватиле и спрат и мансарду, и 
био завршен стакленом куполом.     
О архитекти Ђорђу Јанковићу видети: В. Б. Шолаја, А. С. 
Магдић, нав. дело, 41; З. Маневић, Јанковић Ђорђе, Лексикон 
српских архитеката 19. и 20. века, Београд, 1999, 78–79; 
М. Просен, Кућа Регине Адање у улици Риге од Фере бр. 6 – 
Изгубљено остварење архитекте Ђорђа Јанковића, Гласник 
ДКС 28, Београд 2004, 152–154.

У овој вили је данас смештена амбасада Румуније.

ИАБ-ТД Ф-4-11-1926

О архитекти Ђорђу Смиљанићу видети: Именик ди-
пломираних инжењера и архитеката на Техничком факултету 
Универзитета у Београду 1919–1938, Београд 1939, 85.

О архитекти Андреју Папкову видети: М. Миловановић, 
Андреј Васиљевич Папков, Руси без Русије, српски Руси, 
Београд 1994, 265–272; З. Маневић, Папков Андреја, Лексикон 
српских неимара, Београд, 2002, 152; М. Церанић, Београдски 
опус архитекте Андреја Васиљевића Папкова, дипломски рад 
одбрањен на одељењу за Историју уметности Филозофског 
факултета у Београду, јул 2004. године.

ИАБ-ТД Ф-2-25-1928

Употреба симетрије у пројектовању честа у српској 
међуратној архитектури, имала је изражену улогу у 
архитектури академизма. О симетрији у новијој српској 
архитектури видети: А. Кадијевић, М. Ђурђевић, Симетрија у 
новијој српској архитектури, ЗЛУМС 27–28, Нови Сад 1991–
1992, 1–14.

ИАБ-ТД Ф-15-11-1928

Видети: Београдске општинске новине, списак одобрених 
планова зидања (у даљем тексту БОН) од 10. до 24. јула 1929. 
године; Б. Несторовић, Постакадемизам у архитектури 
Београда, ГГБ XX, Београд 1973, 365; З. Маневић, Лексикон 
српских архитеката 19. и 20. века, Београд, 1999, 56; А. 
Кадијевић, Đorđević Aleksandar, in; Saur Allgemeines Kunstler-
lexikon, Band 29, München-Leipzig 2001, 42; S. G. Bogunović, 
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нав. дело, knj. II, Београд 2005, 788.

Б. Несторовић, нав. дело, 365; А. Кадијевић, нав. дело, 
42; S. G. Bogunović, нав. дело, 788.

Објекат је првобитно имао три спрата, и подигнут је 
по пројекту инжењера Д. Т. Митровића из 1922. године. 
Првобитни власник зграде био је Влада Марковић. О томе 
видети: ИАБ-ТД Ф-19–16–1922.

Б. Несторовић, нав. дело, 365; А. Кадијевић, нав. дело, 
42. Ова кућа подигнута је по пројекту архитекте Бранислава 
Којића 1937. године. О томе видети: ИАБ-ТД Ф-4–2–1937

S. G. Bogunović, нав. дело, 788.

Ове две виле приписују се архитекти Александру 
Ђорђевићу и на основу сећања госпође Невене Теокаровић, 
којој се аутор овом приликом захваљује на пруженим 
информацијама.

 Упркос сведочењу породице, и могуће стилске атрибуције, 
потребно је задржати дозу опреза у вези с одређивањем аутора 
ове виле, с обзиром на то да архитекта Григорије Самојлов, који 
је блиско сарађивао како са Ђорђевићем тако и са породицом 
Теокаровић, наводи да је ову вилу он пројектовао пред почетак 
рата, а да ју је по његовим пројектима довршио архитекта 
Андреј Папков 1941. Видети документацију у заоставштини 
архитекте Григорија Самојлова, Музеј науке и технике.

Види: З. Маневић, Лексикон српских архитеката 19. и 
20. века, Београд, 1999, 56

БОН од 12. августа до 26. новембра 1930. године, под 
адресом Гледстонова 15, а у БОН-у од 22 априла до 24 маја 1931, 
под адресом Гледстонова 17. Као пројектант се у оба случаја 
наводи Ђорђевић; ИАБ-ТД Ф-4–18–1931. Драгутиновић је у 
пројектној документацији навео да вилу зида у својој режији, 
а да је надзорни архитекта Александар Ђорђевић.

ИАБ-ТД Ф-27–59–1930

У извештају Кредит Информ-а 5050, наводи се да је 
кућа у Гледстоновој 15 власништво архитекте Александра 
Ђорђевића. У истом извештају сазнајемо и то да је био ожењен 
Драгом Ђокић, рођеном 1898, сестром архитекте Војислава 
Ђокића, с којом је имао кћерку Милицу.

БОН од 25. јуна до 28. септембра 1931. године, наведена 
адреса Гледстонова 9; ИАБ-ТД Ф-42–25–1931.

Подигнута је на површини од 160 м², док цео плац заузима 
2016 м². Зидање је изведено циглом у кречном малтеру, са 
бетонским међуспратним конструкцијама и дрвеним кровом 
који је покривен црепом.

Непотпуност архивске документације и недоступност 
ентеријера, учинили су да нам распоред просторија ове виле 
остане непознат.

ИАБ-ТД Ф-13–19–1931

ИАБ-ТД Ф-12–10–1931

Ђ. Сикимић, Фасадна скулптура у Београду, Београд 
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1965, износи претпоставку да је архитекта Григорије Самојлов 
аутор скице за фасадну скулптуру, види стр.119.

БОН од 28. септембра до 27. октобра 1931. године; ИАБ-
ТД Ф-25–4–1931

БОН за прву половину месеца септембра 1932. године, 
наведена адреса Краља Звонимира 47; ИАБ-ТД Ф-13–19–
19�6

Даница Љујић је касније била супруга архитекте 
Григорија Самојлова, док је Александар Ђорђевић био њихов 
сведок на венчању.

Статички прорачун за дозиђивање урадио је Борис 
Никитин, који се јавља као потписник једног од пројеката које 
је израдио архитекта Самојлов 1933, што наводи на помисао 
да је Никитин био сарадник у Ђорђевићевом бироу.

БОН за другу половину месеца јула 1932. године, 
наведена адреса Милоша Великог 60; ИАБ-ТД Ф-18–8–1932

Први део виле био је завршен 1932. за своту од 360.000 
а други део 1934. за своту од 1.000.000 динара. Извођач 
радова био је архитекта Александар Јанковић. Кућа је данас 
власништво амбасаде републике Мирамар.

БОН за март 1933. године; ИАБ-ТД Ф-35–10–1932. О 
згради Београдске бБерзе видети: У. Мартиновић, Модерна 
београда, архитектура Србије између два светска рата, 
Београд 1972, 48; С. Ђокић, Зграда некадашње берзе, Политика 
11. IX 1995.

Дом Аероклуба подигнут је по пројекту архитекте Војина 
Симеоновића између 1932–1934, Дом трговачке омладине, 
познат и као Трговачка комора сазидан је по пројекту архитекте 
Драгише Брашована 1933–1934. године

Већ од краја 1931. планирано је зидање поменута три 
објекта на постојећој локацији, о чему је извештавала и 
београдска штампа: Аноним, Подизање Београда, С пролећа 
ће почети грађење трију нових палата: Београдске берзе, 
Трговачке омладине и Аероклуба, Политика 25.12.1931.

Видети: Извршено је освећење нове палате Дома 
Београдске берзе на Краљевом тргу, БОН бр.5, 1935, стр. 343.

Предузимач је било техничко предузеће “Лабор” из 
Београда, инжењер Александар Ацовић. На месту предвиђеном 
за палату Берзе раније се налазила једна зграда за становање 
и једна шупа од слабог материјала. Имање је откупљено за 
своту од 3.205.200 динара. Заузима површину од 1166,25 м².

Статички прорачун радио је инжењер Душан Глишић.

ИАБ-ТД Ф-35–10–1932

Мали гвоздени кров над салом рачунат је према типу 
књиге Eisen Im Hochbau.

Ове просторије су накнадно преуређене за потребе 
изложбеног простора Етнографског музеја.

У. Мартиновић, нав. дело, 48, сматра да је овај објекат 
без снаге и без слабости, тј. да га одликују све мане ликовне 
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неопредељености које проистичу из наведене стилске 
недоумице.

O ар декоу у српској архитектури видети: З. Маневић, 
Ar Deco and National Art Tendenices in Serbian Architecture, 
Spatium I, Београд септембар 1997, 34–37; М. Јовановић, 
Француски архитект Експер и “Ar Deko” у Београду, Наслеђе 
III, Београд 2001,  67–82.

БОН од 1. до 31. марта 1935. године наведена адреса је 
Радничка 24; ИАБ-ТД Ф-3–29–1927

Улица је више пута мењала свој назив, првобитно је 
била Раденичка, потом Кнегиње Олге, па Ђуре Ђаковића, а у 
скорије време добила је назив Венизелосова.

О инжењеру Кости П. Јовановићу видети: В. Б. Шолаја, 
А. С. Магдић, Инжењери у Књажевству / Краљевини Србији: 
од 1834. године до завршетка Првог светског рата, Београд 
1994, стр. 43

ИАБ-ТД Ф-14–6–1924.

О индустријалцу Кости Илићу и његовом наследнику 
Влади Илићу видети: М. Костић, Успон Београда 2, Београд 
2000, 127–131. Влада Илић (1882–1952) познати текстилни 
индустријалац, био је у управним одборима многих предузећа 
и банака, дугогодишњи председник Београдске индустријске 
коморе, председник Централе индустријских корпорација 
Југославије и председник Београдске општине од 1935–1939. 
године.

Ђ. Сикимић, Фасадна скулптура у Београду, Београд 
1965 стр. 37, наводи да је вајар Живојин Лукић могући аутор 
скулпторалних група: Деца са лабудом, Деца са индустријским 
точком, Деца са овном и Деца са ћураном.

Види, С. Г. Богуновић, нав. дело, 1176.

О згради Белог двора в: Б. Трпковић, Стари Двор на 
Дедињу, Свеске историчара уметности 16, Београд 1985, 103; 
М. В. Ивановић, Дворови на Дедињу, Српски забрањени град, 
Београд 1993, стр. 3, 46–54; С. Тошева, Конкурс за Бели двор 
на Дедињу, ГГБ XLV–XLVI, 1998–1999, 133–148; Љ. Милетић-
Абрамовић, нав. дело, 124–127; S. G. Bogunović, нав. дело, knj. 
I, Београд 2005, 124.

М. В. Ивановић, нав. дело, 46. Целокупно имање се 
простире на приближно 100 хектара.

А. Кадијевић, Поглед на француско-српске везе у 
архитектури од 1904. до 1941. године, у Српско-француски 
односи 1904. до 1941. године, Београд 2005, стр. 167.

О архитекти Виктору Лукомском видети: А. Арсењев, 
Лукомски Виктор Викторович, Биографски именик руских 
емиграната, у: Руска емиграција у српској култури XX века 
II, Београд 1994, 275; А. Кадијевић, Београдски период рада 
архитекте Виктора Викторовича Лукомског (1920–1943), 
ГГБ XLV–XLVI, Београд 1998–1999, 115–132.

С. Тошева, нав. дело, 134.

Архив Србије и Црне Горе, Фонд Двора КЈ (Краљевине 
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Југославије) 74, Ф 365–10. Програм конкурса за израду идејне 
скице зграде за Њ. К. В. Краљевиће на Дедињу:  
1. Зграда се има подићи на месту означеном на приложеној 
ситуацији.         
2. Зграда треба да има сутерен, приземље и спрат и 
евентуално са мансардом. Не сме ићи сувише у висину.     
3. Зграда треба да садржи следеће просторије: а) три апартмана 
по 1 за сваког краљевића. Ови апартмани треба да имају собу 
за рад, спаваћу собу, купатило са тоалетом и гардеробу; б) 4 
собе са или без предсобља, са купатилом и тоалетом; в) једна 
заједничка трепезарија за краљевиће са офисом; г) један до 
два заједничка салона за краљевиће; д) један апартман за 
госте, који би садржао салон, спаваћу собу са купатилом и 
тоалетом и једним малим предсобљем и гардеробом; ђ) две 
собе за дежурног официра са чекаоницом и гардеробом; е) у 
сутерену и евентуално на мансарди неколико соба за личну 
послугу, једна трпезарија за млађе, једна кухиња са доњим 
офисом, неколико соба за оставу, вински подрум; ж) у целој 
згради предвидети потребан број споредних просторија, 
као и потребан број тоалета.    
4. Спољна обрада зграде има бити саображена осталим 
зградама на Дедињу, тако да чини једну целину.       
5. Пројектант има дати уз скицу технички опис са прорачуном 
кубатуре и прорачуном коштања зграде.     
6. Рок за подношење скица је 1. март 1934.   
7. Скице поднети у размери 1:100 у затвореном коверту под 
мотом, и са приложеним ковертом са именом пројектанта. 
Управа Двора исплатиће три награде: I – 8.000 динара; II – 
6.000; III – 4.000 динара. Управа Двора задржава право откупа 
извесног броја скица уз награду од 2.000 динара. Награђене 
и откупљене скице постају својина Управе Двора и она их 
може искористити по свом нахођењу. Ненаграђене скице 
пројектанти могу подићи 15 дана по подношењу.

Љ. Милетић-Абрамовић, нав. дело, 124.

Архив Србије, Збирка планова, скица и уметничких 
слика ПС-1

О архитекти Душану Бабићу видети: З. Маневић, Бабић 
Душан, Лексикон српских архитеката 19. и 20. века,  Београд 
1999, 13–14; S. G. Bogunović, нав. дело, 684–687

О архитекти Гојку Тодићу видети: В. Банковић, Нова 
зграда Министарства грађевина Краљевине Југославије, 
Наслеђе VI, Београд 2005, 163–173.

О архитекти Николају Краснову видети: А. Кадијевић, 
Прилог проучавању дела архитекте Николе Краснова у 
Југославији (1922–1937), Саопштења РЗЗЗСК XXVI, Београд 
1994, 181–192; Исти, Рад Николаја Краснова у Министарству 
грађевина Краљевине СХС/Југославије у Београду од 1922. 
до 1939. године, ГГБ XLIV, Београд 1997, 221–255; Исти, 
Архитектор височаишего двора, Н. П. Краснов, Симферопољ 
2003 (коаутори Н. Калинин, М. Земљнинченко); S. G. 
Bogunović, нав. дело, 879–883.

О архитекти Драгомиру Тадићу видети: З. Маневић, 
Тадић Драгомир, Лексикон српских архитеката 19. и 20. века,  
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Београд 1999, 172–173; S.G.Bogunović, нав. дело, 1106–1108.

О архитекти Јовану Ранковићу видети: З. Маневић, 
Ранковић Јован, Лексикон српских архитеката 19. и 20. века,  
Београд 1999, 157.

О архитекти Светомиру Лазићу видети: З. Маневић, 
Лазић Светомир, Лексикон српских архитеката 19. и 20. века,  
Београд 1999, 111–112; S.G.Bogunović, нав. дело, 901–904.

О архитекти Ивану Белићу видети: З. Маневић, Белић 
Иван, Лексикон српских архитеката 19. и 20. века,  Београд 
1999, 17

Архив Србије и Црне Горе, Фонд Двора КЈ 74, Ф 362–546.

Архив Србије и Црне Горе, Фонд Двора КЈ 74, Ф 365–1

Архив Србије и Црне Горе, Фонд Двора КЈ 74, Ф 362–167

Први предлог конкурсне комисије, којом је председавао 
архитекта Пера Поповић, био је да се од понуђених скица 
направе две варијанте, једна по скици “Дедиње” а друга по 
скици “Терасе”, с тим да се све лоше стране ових пројеката 
поправе и израде одговарајуће фасаде.

Продужена је средишња тераса до 15.30 м, чиме се 
добио правилни облик собе за рад Њ.К.В. престолонаследника 
и директна комуникација из галерије у собе за рад Њ.К.В. 
краљевића Томислава и краљевића Андреја. Средишњи калкан 
на јужној фасади је проширен и фланкиран са два мања.

Архив Србије и Црне Горе, Фонд Двора КЈ 74, Ф 362–86

Решење Управе Двора бр.1022 од 15. августа 1934. да 
му се у вези с уговором закљученом између Управе Двора и 
архитекте Александра Ђорђевића из Београда о подизању нове 
виле на имању Њ. В. Краља на Дедињу, месечно исплаћује 8000 
динара на име надокнаде за израду свих планова и детаља, као 
и вођења надзора над израдом ове виле – почев од 1. августа 
1934. Архив Србије и Црне Горе, Фонд Двора КЈ 74, Ф 362–86.

М. В. Ивановић, нав. дело, 46, Љ. Милетић-Абрамовић, 
нав. дело, 124. Судећи по новинском тексту  – Аноним, Новости 
8, бр. 555, 15.XI 1990, стр 13–14, који доноси текст повеље о 
полагању камена темељца, овај догађај одиграо се 14. августа. 
Текст документа о полагању камена темељца Белог двора гласи: 
“Ми, Александар Први, Краљ Југославије, полажемо данас 
темељ своме дому на нашем имању Дедиње, који намењујемо 
нашој драгој деци, молећи Бога да их у њему прати добро 
здравље и да у њему одрасту на нашу радост и себи на срећу, 
отаџбини на корист. Амин. Александар с.р. У Нашем престоном 
граду Београду, 14. августа 1934. године”.

М. Лакетић, Бели двор на Дедињу, у Београд поред кога 
пролазимо, Београд 2003, 135

Архив Србије и Црне Горе, Фонд Двора КЈ 74, Ф 362–546

Зграде за гаражу и стражу садрже сутерен, приземље и 
спрат, и изведене су у истом стилу као и зграда Белог двора. 
Види БОН од 1. до 28. фебруара 1937. године.

Архив Србије и Црне Горе, Фонд Двора КЈ 74, Ф. 362–545.
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О томе види документацију Заоставштине архитекте 
Григорија Самојлова која се чува у Одељењу архитектуре у 
Музеју науке и технике.

М. В. Ивановић, нав. дело, 46.

Првобитни пројекат главне фасаде предвиђао је нише 
са скулптуром у нивоу првог спрата, са страна средишње 
постављеног портика.

По првобитном пројекту углове трпезарије фланкирају 
стубови.

О стиловима у ентеријерском обликовању види: Р. 
Милосављевић, М. Милосављевић, Стилови у ентеријеру, 
Београд 2005.

Утицај енглеске архитектуре XVII–XVIII посебно 
сличност са дворцем у Гриничу, приметила је Љ. Милетић-
Абрамовић, в: нав. дело, 124.

V. Gibberd, Architecture source book, London 2000, 87.

Упркос томе што су владарске резиденције и јавни објекти 
у престоници били обликовани у духу европоцентричног 
академизма, национално обојена архитектура, инспирисана 
византијским наслеђем српске средњовековне државе, 
коришћена је за изражавање српског и југословенског 
идентитета, посебно видљивог на згради посланства Краљевине 
Југославије у Софији, и на Ђорђевићевом пројекту посланства 
у Тирани.

Пример пружају виле које су подизали Григорије Самојлов, 
Војислав Ђокић, Александар Дероко, Војин Симеоновић. 

О Белом двору види и: Аноним, Новости 8, бр. 555, 15. 
XI 1990, стр 13–14, наводи да је за две године свог ангажовања 
на изградњи Белог двора архитекта Ђорђевић зарадио 696.000 
динара, као и то да су сви трошкови за зидање били плаћани из 
“Краљевог фонда” основаног на дан краљевог венчања 1922; Ђ. 
Берар, Градио сам Бели Двор, Политика 27. јун 1991, 15, сведочи 
о изразитој прецизности коју је Ђорђевић, будући надзорни 
архитекта, захтевао од зидара; В. Вуковић, С. Јелић, Версај на 
Дедињу, Борба 4. септембар 1991, 16, наводе да је имање на 
Дедињу до 18. марта 1923 било својина Патријаршије СПЦ, 
те да је тада актом власништво пренето на краља Александра; 
О. Милановић, Српски дворови некад и сад, Лобисти траже 
краљевске куће, Илустрована политика 03. II 1992, 2–5; Б. 
Бојовић, Везе од давнина, Изложба Париз–Београд у Француском 
културном центру, Београдске Новине, Политика експрес 28. 
април 1995, 11; Г. Гордић, М. Гордић, Палате у мору зеленила, 
Дворски комплекс на Дедињу, Београдске новине, Политика 
експрес 30. VI 1995, 8; Предраг Алексејевић, Блистави Дворац, 
Глас, 17. октобар 2000, 13, наводи да је Ђорђевић био лични 
пријатељ краља Александра.

А. Кадијевић, Естетика архитектуре академизма (XIX–
XX век), Београд 2005, 366.

Види Архив Србије и Црне Горе, Фонд Двора КЈ 74, Ф 
387–408
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Види: Архив Србије и Црне Горе, Фонд Двора КЈ 74, Ф 
387–577

Види писмо које је 30. маја 1936. године управа Двора 
упутила предузимачу Виктору Бидовцу, Архив Србије и Црне 
Горе, Фонд Двора КЈ 74, Ф 387–411

БОН од 1. до 15. јуна 1936. године; ИАБ-ТД Ф-13–15–
19�6

Захваљујем се мр Снежани Тошевој на томе што ми је 
указала на везе српске и енглеске архитектуре у међуратном 
периоду.

Види: Скупштина Голф клуба, БОН бр. 4/6 за 1937. 
годину, 387–388. Основни капитал чинили су оснивачки 
улози. У оснивачком одбору налазили су се:  др Милан 
Стојадиновић, председник Министарског савета и министар 
спољних послова, др Славко Грујић, опуномоћени министар 
у Лондону, Влада Илић, председник Општине града Београда, 
Војислав Антонијевић, министар у пензији, др Божидар 
Пурић, опуномоћени министар у Паризу, Тихомир Панић, 
рентијер, Божа Банац, председник “Југословенског Лојда”, 
Васа Кнежевић, индустријалац, Никодије Богдановић, 
инжењер и Жика Илић, рентијер.

Исто, стр. 388.

БОН од 1. до 31. октобра 1936. године; ИАБ-ТД Ф-23–
15–1936

Види ИАБ-ТД Ф-23–15–1936

О архитекти Рајку Татићу видети: З. Маневић, Татић 
Рајко, Лексикон српских архитеката 19. и 20. века,  Београд 
1999, 174; С. Михајлов, Неовизантијски елементи у 
архитектури Рајка М. Татића (1900–1979), Ниш и Византија, 
Зборник радова II, Ниш 2004, 425–436; S. G. Bogunović, нав. 
дело, 1114–1115.

ИАБ–ТД Ф–23–29–1937

Види: Архив Србије и Црне Горе, Фонд Двора КЈ 74, Ф 
387–572

О архитекти Живојину Николићу видети: А. Кадијевић, 
Један век тражења националног стила у српској архитектури 
(средина XIX – средина XX века), Београд 1997, 147–149; З. 
Маневић, Николић Живојин, Лексикон српских архитеката 
19. и 20. века,  Београд 1999, 140–141.

Види: Архив Србије и Црне Горе, Фонд Двора КЈ 74, Ф 
367–899

Види: Архив Србије и Црне Горе, Фонд Двора КЈ 74, Ф 
366–72

Види: Архив Србије и Црне Горе, Фонд Двора КЈ 74, Ф 
�70

Д. В, Теразије као декоративан трг, предлог архитекте А. 
Ђорђевића, Ново Време, уторак 12. мај 1942, стр.5.

М. Јевтић, Теразијски чвор, НИН 4.06.1993, помиње 
овај Ђорђевићев предлог. Видети и: Т. Борић, Теразије, 

11�]

114]

115]

116]

117]

118]

119]

1�0]

1�1]

1��]

1��]

1�4]

1�5]

1�6]

1�7]

1�8]

1�9]

урбанистички и архитектонски развој, Београд 2004, 33.

О архитекти Ђорђу Коваљевском видети: З. Маневић, 
Коваљевски Ђорђе, Лексикон српских архитеката 19. и 20. 
века,  Београд 1999, 94.

О архитекти Милутину Борисављевићу видети: Љ. 
Милетић-Абрамовић, Милутин Борисављевић, ГГБ XXXIII, 
Београд 1986, 63–87 (са старијом литературом); З. Маневић, 
Борисављевић Милутин, Лексикон српских архитеката 19. и 
20. века, Београд 1999, 26–27; И. Ковачић, Прилог познавању 
архитектонског опуса М. Борисављевића – породична кућа и 
вила, Наслеђе IV, Београд 2002, 89–109; S. G. Bogunović, нав. 
дело, 720–728.

При томе Ђорђевић изјављује како то није случај са 
палатом “Албанија”.

О капели Јована Савића видети: М. Просен, Гробница 
трговца Јована Савића на Новом гробљу  у Београду, дело 
архитекте Григорија Ивановича Самојлова, Београдски 
портали бр.11, август 2005, 14.

Пројекат је сачуван у заоставштини архитекте Григорија 
Самојлова

На овом и многим другим подацима као и на уступљеним 
фотографијама пројекта Краљевског посланства у Тирани, 
зграде Белог двора, Голф клуба, пројекта Београдске берзе и 
пројектима виле Владе Илића и Тихомира Панића, најсрдачније 
се захваљујем познаваоцу предратне архитектуре Београда и 
колекционару старих разгледница и фотографија, господину 
Милошу Јуришићу.

С. Тошева нав. дело. Упоредити са публикованим 
пројектима, “Вила” Драгомира Тадића и “Гнездо Соколића” 
Светомира Лазића, где су на сличан начин истакнута угаона 
крила.

Куће Павла хаџи Павловића у улици Светозара 
Марковића 58 и Тихомира Панића у улици Кнеза Милоша 
70, у историографији се наводе као примери француског 
академизма, док се зграда Берзе и Белог двора истичу као 
примери зрелог међуратног српског академизма. Види: А. 
Кадијевић, Естетика архитектуре академизма (XIX–XX век), 
Београд 2005, 361, 366; А. Кадијевић, Поглед на француске-
српско везе у архитектури од 1904. до 1941. године, у Српско-
француски односи 1904. до 1941. године, Београд 2005, 
стр.166. 

О оваквом ставу једног дела престоничке јавности 
сведочи и текст Драгомира Поповића, Данашња београдска 
архитектура, Уметнички преглед 9, Београд, новембар 
1940, где се тврди да је модеран стил углавном резервисан за 
јефтине зграде за ренту, док је господствени “високи стил” 
препоручљив за виле.

О објашњењу појма миљеа и његовом схватању у 
архитектури видети: S.G.Bogunović, нав. дело, 1320–1326.
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THE ARCHITECTURAL OPUS OF THE ARCHITECT 
ALEKSANDAR DJORDJEVIC (1890-1952)

Aleksandar Djordjevic (1890-1952) is placed among the most famous Serbian architects of the period between the 
two Wars. While working for the elite of the pre-war Belgrade, for King Aleksandar I, Prince Pavle Karadjordjevic, 
merchants, industrialists and members of Parliament, he created, in his architectural opus, many remarkable 
works, such as building of Belgrade Stock Exchange, White Palace and Golf Club in Kosutnjak, and numerous 
private residencies in capital and out of it, as well. He was educated in the most prestigeous schools in Germany 
and France, during his creative period he reflected the influences of the style of academism inspired by French 
architecture of 17th and 18th century. His approach to the architectural design, was not exclusively the reflection 
of his education and explicit demands of the environment, but it was also the reflection of the cultural milieu which 
he belonged to. While working for the pre-war capital elite, Djordjevic made influence on the taste formation of 
the highest society class in the capital, on the picture which reflected their demands and marked the period of civic 
culture increase. In the period from 1922 up to the beginning of the Second World War, twenty five buildings were 
constructed or reconstructed according to the ideas of the architect Aleksandar Djordjevic, while around fifteen of 
his designs remained non-constructed. Besides successful realizations in the domain of the style of academism, 
field where Djordjevic, apart from the architect Milutin Borisavljevic, may be considered a leading figure from the 
end of the third and beginning of the fourth decade, this architect designed even in coexisting national style and 
modern architecture movements, but without sincere devotion to these art movements. Sophistication and artistic 
emancipation of Aleksandar Djordjevic and his architectural opus, were highly valued among the doyens of the 
Serbian architecture between the two wars. Even nowadays, observers and researchers of the Serbian architecture 
are enchanted with style and delicacy of his work, placing this architect among the most eminent architects of 20th 
century Serbian architecture. 

Summary: MILAN PROSEN
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LIST OF ILLUSTRATIONS:

Fig. 1. Nusiceva street no 25, façade plan 1922

Fig. 2. Nusiceva street no 25, façade detail 1923

Fig. 3. house of Desanka Novakovic, corner of 
Bircaninova and Resavka street, 1928

Fig. 4. Kneza Milosa street no 70, house of Tihomir 
Panic, 1927

Fig.5. House of Pavle Hadzi Pavlovic, Svetozara 
Markovica street no 58, 1926

Fig. 6. House of Mihajlo Gluscevic, Resavska street 
no 65, 1929

Fig. 7. Villa of Vlada Teokarovic in Paracin, porch

Fig. 8. Villa of Vlada Teokarovic in Paracin, yard 
facade

Fig. 9. Villa of Milorad Dragutinovic in Puskinova 
street no 17, 1931.

Fig. 10. Villa of Milan M. Djordjevic in Puskinova 
street no 15, 1931.

Fig. 11. Villa of Radomir Lukovic in Puskinova street 
no 7, 1931.

Fig. 12. Villa of Radomir Lukovic in Puskinova street 
no 7, façade plan from yard 1930.

Fig. 13. Villa of Radomir Lukovic in Puskinova street 
no 7, façade plan 1930. 

Fig. 14. House of Radmilo Stojiljkovic, Njegoseva 
street no 19, 1931

Fig. 15. Villa of Robert Lenc, Banjickih ztrava street 
no 7 plan of the façade 1931

Fig.16. Villa of Robert Lenc, Banjickih ztrava street 
no 7 base 19�1

Fig.17. Kneza Milosa street no 72, villa of Vlada 
Teokarovic, yard facade 1934

Fig.18.Kneza Milosa street no 72, villa of Vlada 
Teokarovic, 1934 

Fig. 19. Belgrade Stock Exchange, portal, 1934

Fig. 20. Belgrade Stock Exchange, base, 1932

Fig. 21. Belgrade Stock Exchange perspective 1932

Fig. 22. villa of Vlada Ilic, Vanizelosova street no 31, 
19�5

Fig. 23. White Palace, lateral façade, 1936

Fig. 24. White Palace, central hall

Fig. 25. White Palace, 1936

Fig. 26. Villa of Milan Stojadinovic, Vojvode Misica 
boulevard 67-69, frontage detail, 1936

Fig. 27.  Villa of Milan Stojadinovic, Vojvode Misica 
boulevard 67-69, 1936

Fig. 28. Golf Club, 1937

Fig. 29. Villa of Radmila Lazarevic Andre Nikolica 
street no 25, plan of the frontage,1937 

Fig.30. Villa of Radmila Lazarevic Andre Nikolica 
street no 25, ground floor base, 1937

Fig. 31. Plan for regulation of Terazije street 1942

Fig. 32. Plan of the villa of Lidija Safranska

Fig. 33. Mission of the Yugoslav Kingdom in Tirana, 
perspective probably from 1938.
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РЕВИТАЛИЗАЦИЈА 
СТАРОГ САЈМИШТА

 БЕОГРАДА

СВЕТИСЛАВ ВУЧЕНОВИЋ 

астао над ушћем Саве у Дунав римски предак 
Београда – Сингидунум, простирао се десном обалом 
река не прелазећи на њихове супротне обале. Ток 
Дунава  столећима је представљао непремостиву 
препреку – лимес према варварској Панонији, а 
Сава је касније чинила границу између два царства, 
Турске и Аустрије. И у ретка мирна времена 
супротне обале нису могле бити изграђиване због 
водоплавног и мочварног земљишта. Тек средином 
двадесетог века потребе нараслог града и средства 
грађевинске технике учинили су овакав подухват 
остваривим. 

Подизањем друмског моста преко Саве Бео-
град је коначно стекао могућност урбаног развоја на 
левој обали реке. Главни плански подухват, изведен 
пред Други светски рат, који је представљао не 
само искорак земље у међународној сарадњи, већ 
и градитељско остварење трајнијег значаја, био је 
комплекс Сајмишта. Његова изворна архитектонска 
целовитост данас се може сагледавати само на 
снимцима сачуваним у фондовима градских 
институција: архива, музеја и Завода за заштиту 
споменика културе Београда.

Сајмиште на неизграђеном подручју, насупрот 
старој Вароши, било је први плански корак 
урбанизације леве обале Саве, весник и претеча 
послератне градње Новог Београда. Подизање 
Сајмишта и његов позитиван учинак дали су 
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подстрека ондашњој општинској управи да припре-
ма грађевинско земљиште за подизање насеља на 
рту ушћа. Насипање терена према Малом ратном 
острву било је поверено једној предузетничкој групи 
из Данске. Упоредо је урађен Урбанистички план. 
Због насталих неспоразума акција је обустављена, 
да би била потпуно прекинута претећом плимом 
Другог светског рата.

Напад фашиста на Југославију и разарања 
Београда осујетили су сваку даљу градњу на левој 
обали до коначног ослобођења земље. На почетку 
напада немачки окупатор је претворио оштећено 
Сајмиште у Концентрациони логор за припаднике 
националног отпора, Јевреје и Роме. Старији 

становници Београда сећају се далеких трагичних 
дана када су Савом плутала тела многобројних 
усташких жртава из Босне и Хрватске. У обалном 
појасу испред Сајмишта подигнут је споменик 
посвећен заточенима и страдалима у логору.

После окончања рата зграде и отворени 
простори некадашњег Сајмишта деценијама су 
коришћени за разноврсне сервисе, складишта 
и друге сличне активности. У централној кули 
ансамбла успостављени су атељеи појединих 
ликовних уметника. Вишедеценијско занемаривање 
и неодржавање, протегнути до данашњих дана, 
оставили су неизбежне трагове на архитектури 
павиљона и околних партера.1

Сл. 1. Старо сајмиште
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Подизање Сајмишта
Формирањем Краљевине Југославије Београд 

је стекао статус престонице нове, заједничке државе 
са водећом улогом у развоју међународне, посебно 
економске сарадње. Већ 1923. године формирано је 
Друштво за приређивање сајма и изложби чији су 
учесници биле привредне организације, трговинске 
коморе, пољопривредне задруге, Удружење 
инжењера и архитеката и многи други. 

У трагању за најповољним положајем будућег 
сајмишта разматрано је неколико могућих локација: 
терен код садашње  топчидерске “звезде”, Доњи град 
Београдске тврђаве, тркалиште код Цареве Ћуприје, 
терен код електричне централе на Дорћолу. Коначно, 

одређен је простор на левој обали Саве, насупрот 
старој вароши. Ансамбл сајмишта имао је да буде 
подигнут уз прилазну рампу новог ланчаног моста. 
Расположиво земљиште у обалном појасу Саве 
омеђено с једне стране одбрамбеним насипом, а са 
осталих мостом, железничком пругом и прилазним 
путевима изискивало је велике припремне радове. 

Градњи Сајмишта претходио је шири анкетни 
конкурс идеја и предлога. Упоредном анализом 
предрачуна и расположивих могућности Друштво је 
одлучило да се приступи инвестиционом подухвату 
сразмерном очекиваним средствима. За израду 
пројекта ангажована су тројица архитеката из 
Техничке дирекције београдске општине: Миливоје 
Тричковић, Рајко Татић и Ђорђе Лукић. 

Посредовањем Београдске општине одобрен је 
зајам и осигурана материјална подршка овом великом 
инвестиционом подухвату у облику значајних 
новчаних прилога банака, као и грађевинског 
материјала од стране предузећа и приватних фирми. 
Особито вредно било је суделовање Задужбине 
Николе Спасића (сл. 4.), која је изградила посебан 
изложбени павиљон са галеријом слика. 

На ситуационом плану приказана је изворна 
планиметрија са легендом намена павиљона и 
пратећих објеката. (Сл. 2) Затворена формација 
изворне целине развијена је око квадратног трга 
са кулом у средишту и симетричним паровима 
зграда по ободу. Централна кула имала је улогу 
репера сагледљивог са даљине. (Сл. 3) Између 
две зграде трасирана је оса ширења, која је била 
делимично остварена подизањем неколико нових 
павиљона: немачког, италијанског, а посебно шестог 
југословенског намењеног за изложбе и концерте.

Павиљони и друге сајамске зграде облико-
вани су према врстама експоната са површинама 
до 2.000 м. (Сл. 5) Поједини су били полуотворени, 
или уређени као отворени простори. Неизграђене 

Сл. 2.  Планиметрија са легендом намена
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површине покривене су партерним зеленилом 
и посађеним младицама стабала. За освежење 
посетилаца на располагању су били ресторани и 
кафане. Просторна композиција Сајмишта сачувана 
је на авионским снимцима који су обухватили и 
приобаље. (Сл. 1)

Први београдски сајам трајао је од 11. до 21. 
септембра 1937. године. Уз бројне домаће излагаче 
суделовали су и страни из двадесетак земаља. 
Посетилаца је било око 250.000. Многи инострани 
учесници изразили су спремност за следећа 
наступања којих је било неколико до почетка рата, 
априла 1941. године.� 

Сајмиште у ратним годинама 
Бруталан немачки препад 6. априла 1941. године 

започет бомбардовањем Београда, државног центра 
Југославије и историјског средишта српског народа, 
био је гест одмазде за слободарски отпор фашизму. 
Пустошења нису поштедела ни новосаграђено 
Сајмиште, чије су просторе окупатори користили 
од 1941. до 1944. године за концентрациони логор 
где су мучени и убијани српски патриоти, Јевреји, 
Роми и други. 

У досијеу формираном у  Заводу за заштиту 
споменика културе Београда садржани су основни 
подаци о овом трагичном раздобљу на основу 
којих је Старо сајмиште заштићено као историјски 
споменик одлуком Скупштине града Београда. Овде 
се објављују делови текста досијеа који је образовала 
рано преминула Антица Павловић. “Ратна 
пустошења нису само физички разарала сајмиште. 
Током немачке окупације овом је простору додељена 
улога најнечовечнијег мучилишта новије историје. 
Децембра 1941. године сајмиште је претворено 
у концентрациони логор Гестапоа. Одиграла се 
ту мрачна страна људске историје. Постало је 
место репресије, обележено патњом и страдањем, 
мучењима, болештинама и смрћу. За непуне четири 
године кроз логор је прошло око сто хиљада људи: 
Јевреја, Рома, партизанских бораца, илегалаца, 
симпатизера револуције, родољуба и многих невиних 
људи, од којих је половина уништена заувек. Мучки 
и насилно прекинути животи тих недужних људи 
и издржане патње, обележили су сајмиште за 
сва времена. Учинили су га незаобилазним местом 
у историји овога града, које се мора памтити и 
обележити. Период који је сајмиште издвојио у 
аутентичан споменик историје, вреднујемо као 
најзначајнију етапу у његовом постојању. Успомена 
на то време мора битно одредити изглед, намену и 
живот тога простора у будућности”

Сл. 3. Централна кула
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Велики део Сајмишта уништен је савезничким 
бомбардовањем 1944. године. 

У поратним деценијама
На почетку акције подизања Новог 

Београда коришћени су павиљони Старог 
сајмишта и на његовом месту подизане бараке за 
смештај омладинских бригада. Светлост обнове 
превладала је мрак уништавања. Обзиран однос 
према неразрушеном делу предратног ансамбла 
успоставила је колонија ликовних уметника, која је 
постала следбеник изворне мисије Сајмишта.

Временом, преостале зграде и слободни 
простори девастирани су неподесним функцијама, 
неодржавањем и профанизацијом. 

Конзерваторски услови за обнову 
споменичког комплекса (1989.)
Године 1987. Старо сајмиште проглашено је 

за споменик културе. У обалном појасу постављено 
је спомен обележје жртвама палим у логору. Овде 
се објављују изводи из досијеа у Заводу за заштиту 
споменика културе града Београда: “Основна 
идеја реконструкције простора Старог сајмишта 
темељи се на обнови функционалне и просторне 
организације првобитног решења, задржавању и 
рестаурацији очуваних аутентичних павиљона и 
изградњи нових на местима и волуменима порушених 
или некад планираних сајамских павиљона.

На тај начин се реконструише градитељска 
и меморијална целина некадашњег простора 
концентрационог логора, најзначајнијег историјског 
обележја Сајмишта, а очуваним аутентичним 
павиљонима се обезбеђује просторни контекст 
у коме су наставили и трајали кроз историјске 
мене.”

У даљим пасусима услова наводе се 
сачувани и делимично измењени мањи павиљони: 

италијански, чехословачки, турски, мађарски, 
централна кула и Спасићев, који се сагледава као 
део музејске групације. Намера је да се сачувају 
поједини атељеи са радовима уметника. Порушени 
павиљони (Рибарски и Филипсов), који су служили 
као логорски казамати бестијалне тортуре, могу 
бити маркирани на зеленим партерима.

Мрежу путева и стаза успоставити по 
првобитним трасама. Обнављати групације зеленила 
у складу са конфигурацијом зграда и прочељима. 
Испитати могућност успоставља акваторијума 
изнад депресије терена, којим би се изворни ансамбл 
раздвојио од окружења. 

Детаљни урбанистички план 
Године 1992. урађен је детаљни урбанистички 

план у Заводу за за заштиту споменика културе града 
Београда. У “Основној информацији о предлогу 
нацрта ДУП-а споменичког комплекса “Старо 
сајмиште” истакнута су следећа запажања:“ Данас 
у комплексу постоји неколико објеката из периода 
када је он функционисао као Сајмиште, а затим 
и као логор, и мноштво других изграђених после 
1945. године, који су подигнути или као привремени 
објекти, или као крајње утилитарне грађевине 
без било каквог значаја. Сви ови објекти користе 
се као стамбени или пословни простор, мањи 
део и као атељеа и као школски простор. Крајња 
запуштеност целине, као и свих објеката понаособ, 
неодговарајућа опрема и начин коришћења 
комплекса чине да он данас представља простор 
најгорих градских сламова. 

Околност да је такав слам у непосредној 
близини значајних објеката у самом центру града и 
на речној обали посебно пожурује акције уређења. 

Овакво стање комплекса, у грубој супротности 
са статусом места као споменика културе, који 
треба да чува сећање на жртве, присиљава град 
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да на предлог Одбора за довршење Спомен парка 
у Јајинцима и Спомен обележја логора Сајмиште, 
донесе Одлуку о подизању споменика жртвама 
фашистичког терора у логору Сајмиште. 

Нацрт Плана се заснива на успостави основне 
концепције првобитног решења  Старог сајмишта, 
обнови сачуваних павиљона и yградњи нових у 
складу са елементарним одликама порушених. 
Предвиђа се полифункционална намена објеката, 
која неће порушити дух места. Овим се обезбеђује 
целовитост меморијалног простора на начин да је 
са економске тачке гледишта изградња реална.”

У тексту ДУП-а наведене су основне просторне 
компоненте: “Одређен је положај спомен-
обележја на главној осовини комплекса у чијем је 
центру постојећа кула… Према реци формира 
се трг обликован тако да са спомеником односно 
меморијалним стазама и новим објектима чини 
просторну целину. У оквиру културних делатности 
значајно место би требало да заузму изложбе 
књига, музејске поставке (сталне или повремене) 
из домена историје, архитектуре, урбанизације 
Београда и слично. Предлаже се да Спасићев павиљон 
као и нови објекти у приобаљу послуже за музеј.”

Сл. 4.  Спасићев изложбени павиљон
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ДУП Старог сајмишта из 1992. остао је досад 
потпуно нереализован. 

Полазишта ревитализације 
Валоризација наслеђа. Стартно опредељење 

тумача овде изложених теза је следеће: Старо 
сајмиште је поливалентни историјски споменик 
Београда и Србије који садржи три различита 
цивилизацијска слоја: 1. Предратни: Сајмиште; 
2. Ратни: Концентрациони логор; 3. Послератни: 
Насеље омладинских бригада градитеља Новог 
Београда; Сликарску колонију. Због трагичне судбине 
која симболизује свет суочен са сулудом агресијом 
светских размера, споменички статус додељен је 
његовој средњој фази. При том, мора се упозорити 
да из његовог животописа не смеју никако бити 
изостављени остали периоди, јер поменуто тројство 
твори смисао генезе Старог сајмишта: живот 
– уништавање – препород. Због пијетета према 
жртвама неретко се истичу страдања, механизам 
усмрћивања и недела бестијалних џелата. Гест 
ревитализације треба да фаворизује слободан живот, 
за који су се свесно борили и жртвовали многобројни 
грађани наше заједнице. У покореној Европи они 
су се истицали својим моралним отпором. Стога 
обликовање меморијалних споменика треба да 
укључује функције пређашњег и потоњег живота 
надахнутог надом и стваралачким ентузијазмом. 

Меморијал. У приказаним идејама и плановима 
ревитализације Старог сајмишта истакнута је улога 
Меморијала и предложени начини његовог смештаја. 
У овом приступу он се сагледава у матичној 
грађевини, кули у средишту ансамбла, која је сведок 
збивања током седам протеклих деценија. Њеним 
избором истичу се симболична и реперна улога 
Меморијала у окружењу других садржаја и зграда. 
Применом подесне адаптације, и савремене музејске 
поставке могу се постићи тражени резултати. У 

стварању слике првобитног склопа Сајмишта на 
располагању је архивска документација, посебно 
авионски снимци ансамбла, сачувани нацрти и 
макете појединих павиљона. За логорску фазу, 
уз малобројне сачуване артефакте и сведочења 
преживелих, постоје бројни извештаји и књиге који 
се могу превести на језик савремене електронске 
пројекције и анимације. За реституцију треће фазе 
од посебног су значаја живи извори. У литератури 
о градњи Новог Београда знатан простор посвећен 
је омладинским бригадама. Колонија ликовних 
уметника може се меморисати речима и радовима 
групе уметника – некадашњих станара. Завршни део 
историјског приказа Сајмишта требало би неизбежно 
да садржи критичке коментаре разноврсних 
трансформација и неподесних садржаја, а на крају 
да да приказ планова, пројектата и разних идеја за 
његову обнову.

Будући садржаји и активности. Поређењем 
процеса стварања првобитног Сајмишта и концепта 
обнове који се овде излаже, може се истаћи једна 
битна разлика: првобитно Сајмиште оформљено 
је као повремена комерцијална изложба производа 
материјалних делатности, а обновљено треба да 
буде успостављено као стална смотра духовних 
активности. Тиме би се постигла комплементарност, 
а избегла колизија улога старог и новог Сајмишта.

У будућим програмима акције би се оства-
ривале кроз тематске циклусе, трибине, предавања, 
изложбе, концерте и представе и слично. Приређивачи 
или извођачи програма биле би асоцијације и 
ансамбли младих уметника, који би користили 
одговарајуће дворане за наступе, уз повремена 
гостовања истакнутих уметника. Нехонорисана 
учешћа значајно би помогла смањењу режијских 
трошкова програма и одржавања простора, који би 
били делимично покривени приходима од продаје 
улазница по приступачним ценама.
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Историјски значај Старог сајмишта и његово 
културно и образовно деловање могли би завредети 
национални статус, па тиме осигурати подршку и 
материјалну помоћ. Невелика удаљеност од центра 
и погодне саобраћајне везе могле би обезбедити 
сталну посећеност од матинеа до позних сати. 
Успех културне ревитализације овог историјског 
ансамбла могао би послужити као подстрек за 
сличне подухвате у Београду и другим местима.

Локацијски посматрано Старо сајмиште је 
део београдске урбане структуре. Функционално, 
оно припада националној (државној) заједници. У 
савременом свету који се све више удружује оно 
је потенцијално одредиште окупљања домаћих и 
страних младих генерација. Квалитетом понуђеног 
програма могло би досегнути статус места 
укљученог у међународну карту уметности под 
називом: омладински сабор уметности „Старо 
сајмиште”

Просторно решење и архитектонска 
обрада
Предстојећи радови на дуготрајно запуштеној 

локацији неизбежно ће садржати: ослобађање терена 

од талога импровизација, расељавање затечених 
корисника, измештање неподесних функција и 
рушење непотребних зграда. Сви инвестициони 
радови засниваће се на Плану детаљне регулације 
као и на пројектима обнове и новоградње. Постизање 
републичког статуса могло би појачати изворе 
улагања у градњу, а остварење синтезних програма 
налажење домаћих и страних донатора и ментора. 

Пројекција Сабора сагледава његов нуклеус у 
опсегу предратног Сајмишта. Оригинална форма-
ција успоставља се обновом преосталих зграда, као 
и новоградњама према конфигурацијама порушених 
здања и речником прилагођеним градитељском 
наслеђу. У трагању за прихватљивим решењима 
ићи ће се од идејног концепта ансамбла до пројеката 
појединачних зграда – и обратно. Регулационим 
планом припадајуће зоне дефинишу се простори 
и услови за предстојеће градње и правци будућег 
ширења међу којима је и терен за најмасовније 
музичке спектакле под отвореним небом. Просторно 
решење садржаће повезивање са окружењем у које 
спада, пре свих, Музеј савремене уметности, потом 
хотели дуж приобаља Саве и Дунава и рекреативна 
зона Ада Циганлија. Успостављању Сабора на 
локацији Сајмишта погодују приступачност 
места, блиско суседство са историјским језгром и 
разноврсан саобраћај (авиони, бродови, возови, 
аутобуси, аутомобили, трамваји).

Друштвени значај подухвата 
Омладински сабор уметности “Старо 

сајмиште” постаће надасве омаж генерацијама 
које су се жртвовале да би потоње освојиле 
стваралачку слободу. 

Као едукативно жариште културно-
уметничких активности чиниће противтежу 
ризицима којима су млади изложени.

У данашњој невеселој збиљи коју не твори 

Сл. 5.  Италијански павиљон
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толико материјална оскудица, колико колективна 
посусталост, изложене идеје наићи ће вероватно 
на колебања, прорачуне и одлагања. 

Насупрот њима треба остварити критичну 
масу позитивне друштвене енергије кроз различите 
видове суделовања међу којима су: покретање 
јавности, морална подршка домаћих и страних 
асоцијација из области уметности; листа 
донатора, организациона помоћ администрације, 
материјални прилози привредних организација, 
добровољни рад омладине.

Спој традиционалне мобе и модерне 
технологије унеће у социјалну средину некадашњи 
елан акција од општег значаја, које не гомилају 
материјалну добит, већ генеришу моралну 
енергију заједнице кроз спрегу професионализма и 
волонтерства. 

Пригодна изложба и разговори одржани током 
априла 2006. године у Народном музеју варнице су 
позива наступајућим генерацијама  стваралаца 
да преузму челну улогу у настајању Омладинског 
сабора уметности “Старо сајмиште” под слоганом 
самопоуздања: БУДИМО РЕАЛНИ – ЗАХТЕВАЈМО 
И ОСТВАРИМО НЕМОГУЋЕ !

НАПОМЕНЕ:

1] Б. Максимовић: Идеје и стварност урбанизма Београда 
1830–1941, Београд 1983, 55

2]  А. Секулић, Први београдски сајам између Првог и Другог 
светског рата, Годишњак Музеја града Београда Књ. IV, 1957, 
с. 587–594

RECONSTRUCTION OF STARO SAJMISTE
 IN BELGRADE 

Arisen at the confluence of Sava and Danube, Roman ancestor of Belgrade – Singidunum, extended between the 
two rivers, without entering their opposite banks.  Only in mid twentieth century the needs of the expanded city 
and means of architectural technique made this achievement feasible. By construction of road bridge over the 
Sava river, Belgrade finally got the possibility for urban development on left bank of the river. The main planned 
achievement, performed before the Second World War, was the complex of Sajmiste which represented not only 
a step forward of the country towards the international collaboration, but also an architectural achievement of 
permanent significance. Sajmiste in non – constructed area opposite the Old Town was the first planned action of 
the urbanization of Savas left bank, courier and precursor of New Belgrade postwar construction. Architects from 
the Technical Directory of Belgrade Municipality who were engaged for the project performance were: Milivoje 
Trickovic, Rajko Tatic and Djordje Lukic. The space composition of Sajmiste was preserved on air photographs 
which comprised even banks. The closed formation of the original whole was developed around a square with a 
tower in the middle and symmetric pairs of pavilions on the edge. The first Belgrade Fair lasted from 11th to 21st 
September 1937. Together with numerous domestic exhibitors, participated even foreign exhibitors from around 
twenty countries.

Summary: SVETISLAV VUCENOVIC
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Fig.1. Staro sajmiste 

Fig.2. Planimetry with purpose legend 

Fig.3. Central Tower 

Fig.4.  Exhibit pavilion of Nikola Spasic

Fig.5. Italian pavilion

 The attack of fascists on Yugoslavia and destruction of Belgrade obstructed any further construction on 
the left bank of the Sava River until the final liberation of the country. At the beginning of the invasion the German 
occupier transformed the damaged Sajmiste into Concentration camp for the members of the national resistance, 
Jews and Romas. After the war, buildings and open area of the former Sajmiste were used for decades for different 
services, warehouses and other similar activities. In the central tower of the settlement the ateliers of some artists 
were established.
 In 1987 Staro sajmiste was proclaimed the cultural monument. Along the banks, a monument in 
remembrance of German occupier victims was unveiled. In Belgrade City Institute for the Protection of Cultural 
Monuments in 1992 the Detailed Urbanist Plan was done. It was based on the establishment of the basic concept of 
the original solution, on the reconstruction of the preserved pavilions and construction of new ones in accordance 
with important features of the destroyed ones. The DUP of Staro sajmiste from 1992, was not carried out so far.
  The author of this text emphasizes an important difference between the original sajmiste and the 
concept of the future one: the original was formed as a temporary commercial exhibition of material products, 
the reconstructed should be established as steady exhibition of spiritual activities. In future programmes different 
types of literature, disciplines of fine and applied arts, architecture, music, drama, film, etc would have the main 
roles. The activities would be performed through theme cycles, tribunes, lectures, exhibitions, concerts, plays, 
etc. The organizers or performers of the programme would be associations and troupes of young artists with 
occasional performances of eminent authors. Small distances from the city centre and favourable traffic connections 
could encourage steady attendances of the programme, from morning to late hours. The success of the cultural 
revitalization could serve as a stimulus for similar projects in Belgrade and other places. In modern world which 
becomes more and more associated, Sajmiste is a potential gathering place of domestic and foreign participants of 
young generations. With growth of programme quality on international map could be reached the status of: 
Youth Art Meeting’’Staro sajmiste In Belgrade’. 
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ХОТЕЛ „ПОШТА“

рхитектa Бранислав Којић започео је своју 
каријеру у Београду почетком треће деценије 
двадесетог века. Београд је, као престоница 
новоосноване Краљевине СХС, у периоду између 
два рата добио потпуно нови значај који је довео 
до интензивног развоја грађевинске делатности.1 
Архитектуру тог периода обележила су снажна 
стилска колебања настала, у највећој мери, услед 
сукоба различитих генерација архитеката и утицаја 
како српског предратног градитељства, тако и 
европских токова, који су и сами били у знаку 
сталних лутања и тражења новог израза.� Стилским 
варијацијама, нескладу и одсуству кохерентности у 
архитектонском и урбанистичком смислу допринео 
је и утицај конзервативних наручилаца који су, 
најчешће без икаквог архитектонског разумевања, 
наметали градитељима свој укус и потребе.� У 
таквој атмосфери протекао је развој београдске 
архитектуре у периоду између два светска рата, који 
се показао као пресудан за стварање данашњег лика 
српске престонице.

У међуратном раздобљу константна борба 
вођена је између три водећа стила – академизма, 
националног стила и модернизма. Академизам 
је био званични архитектонски смер подржаван 
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како од стране државних институција, тако и 
од стране појединаца.4 Мање приметно, али 
присутно, било је и интересовање за националну 
струју, која је јачала доласком њених присталица 
на утицајна места у Министарству грађевина и 
на Техничком факултету.5 И једни и други водили 
су жестоку борбу против продора модернизма у 
српску средину, чији је конзервативизам изузетно 
дуго и крајње ефикасно спречавао искорак српске 
архитектуре према актуелним европским токовима. 
Ипак, напори младих, напредних снага нису били 
узалудни. Продор модерне био је незаустављив 
и некада заклетим академистима није преостало 
ништа друго него да се и сами укључе у њене редове. 
Једино су представници националног стила остали 
непоколебљиви и доследни у неприхватању нових 
идеја, са изузетком управо Бранислава Којића, 
представника посебног вида националног стила 
заснованог на елементима народног неимарства.6 
Он је не само прихватио постулате модернизма, већ 
је постао један од њихових најжешћих бранитеља 
стојећи са још тројицом својих колега на челу 
ГАМП-а. 

Стилска превирања која су обележила 
београдску архитектуру међуратног периода 
присутна су и у раду архитекте Бранислава Којића. 
Истражујући нове естетске вредности проналазио 
је инспирацију како у народном градитељству и 
академизму, тако и у модернистичким принципима 
архитектонског обликовања. Иако његов 
богати пројектантски опус обухвата грађевине 
најразличитије намене, судећи по досадашњим 
истраживањима ово је први и једини пут да је своје 
пројектантско умеће применио у домену хотелске 
архитектуре.7 

Хотел „Пошта“ подигнут је на имању 
хотелијера Ђуре Нинковића у Штросмајеровој улици 
3 (данас Савска улица). Господин Нинковић купио је 
имање са приземном кућом и кафаном од Наталије 
Смиљанић, удовице доктора М. Смиљанића, 1927. 
године. Схвативши потенцијал локације хотелијер 
Нинковић уклонио је са имања постојеће грађевине 
и у периоду од маја 1930. до децембра 1931. године 
изградио хотелски објекат.8 

Зграда хотела „Пошта“, условљена обликом 
парцеле на којој је подигнута, добила је неправилан, 
скоро правоугаони облик. Ова троспратна грађевина 
са мансардом добила је само једну фасаду, иако је 
првобитно стајала слободно и могла се сагледати 
са свих страна. Овакав третман фасаде једна је од 
особености Којићевог архитектонског израза. Он је, 
наиме, приликом изградње академски конципираних 
објеката (осим павиљона „Цвијета Зузорић“), 
у складу са уобичајеним академским методама 
обликовања, обрађивао само уличну фасаду.9  

Хотел је имао један улаз, смештен у 
централној оси фасаде, док су бочно били улази у 
локале и кафану. Кафана и локали били су потпуно 
одвојени од хотелског простора. Улаз је водио право 
у хотелски хол, прилично скромних дименизија, на 
који се надовезује широко хотелско степениште. 

Сл.1.  Хотел “Пошта”-данашњи изглед
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Портирница је, вероватно услед недостатка прос-
тора, постављена испод самог степеништа. Из неког 
разлога пројектом хотела „Пошта“ није предвиђен 
подрум, тако да су поред канцеларије управе хотела 
у дворишном делу приземља, уз степениште, 
смештене и помоћне просторије (магацин, кухиња). 
Пошто перионица није била предвиђена пројектом, 
а о неопходности њеног постојања у једном 
хотелском објекту није потребно посебно говорити, 
1932. године Ђури Нинковићу одобрено је подизање 
помоћне зграде чије ће просторије бити коришћене 
искључиво у економске сврхе.10 

Сви хотелски спратови решени су истоветно. 
Улични и дворишни тракт зграде дели уски, дугачки 
ходник из ког се улази у хотелске собе. Пет већих 
соба окренуто је ка улици, а собе у дворишном 
тракту распоређене су око степеништа и знатно су 
мање. Током изградње хотела „Пошта“ дозидана је 
и мансарда у коју су смештене помоћне просторије 
све окренуте према улици, а које су првобитним 
пројектом биле предвиђене на спратовима хотела. 
Према дворишту у нивоу мансарде конструисана је 
пространа тераса. 

Уз постојећу зграду 1934. године архитекта 

Иван Грбац дозидао је ниску (висине 3.10 m), 
приземну грађевину са једносливним кровом, у 
коју су смештене гостионица и остава. Уједно су 
у приземљу самог хотела извршене мање измене. 
Проширен је простор кафане, што је створило 
потребу да се уз дворишни тракт дозида кухиња. 
Интересантно је да иако господин Нинковић никада 
није добио одговарајућу дозволу од Грађевинског 
одбора за начињене доградње и преправке, које су 
представљале право ругло и озбиљно нарушавале 
визуелни доживљај Вилсоновог трга (данас Савски 
трг), овај поступак никада није санкционисан. 
Поменута приземна грађевина и данас пркосно стоји 
приљубљена уз леву фасаду хотела „Пошта“.11 

Својим пројектом за хотел „Пошта“ архитекта 
Којић остао је веран утилитарном квалитету 
својих објеката.1� Веома је успешно одговорио на 
постављени задатак усклађивања жеља инвеститора 
и основних постулата функционалности, али 
није показао нарочиту заинтересованост да се 
позабави естетским проблемима у циљу стварања 
визуелне атрактивности и допадљивости као 
основних императива на објектима овакве намене. 
Замисао Бранислава Којића била је стандардна 

Сл.2.  Хотел “Пошта”-пројекат фасаде Сл. 3.  Хотел “Пошта”-основа приземља
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академизована фасада са снажном вертикалном 
поделом у виду пиластера са јонским капителима 
који би се пружали дуж читаве спратне фасаде, 
оживљавали је уједначеним ритмом и одвајали 
вертикалне редове прозорских отвора.1� Архитекта 
Којић никада није показивао склоност према украсу 
и детаљу, сматрајући да је „права архитектура 
она која са малим средствима постигне велике 
резултате, а играње формама и претерана употреба 
скупоцених материјала јесте друштвено неоправ-
дана архитектура нижег реда“.14 Стога не изненађује 
што се као једини украс на пројекту за фасаду 
хотела „Пошта“ појављују парапетне плоче са 
једноставном кружном декорацијом у средини које 
испуњавају простор између прозорских отвора15. 

Међутим, Којићево решење фасаде није 
реализовано. Током изградње инжењер Жарко 
Пејовић, који је вршио надзор над извођењем радова, 
извршио је измену прочеља хотела „Пошта“ у духу 
модернизма. Иако извођењем првобитног Којићевог 
пројекта не би био постигнут пун естетски ефекат, 
његовом је изменом фасада хотела добила крајње 
монотон и непривлачан визуелни карактер. Могуће 
објашњење одлуке, пре свега сопственика хотела, 
да се изврше овако обимне измене првобитног 
пројекта јесте недостатак новчаних средстава.16 
Фасада приземља решена је строго симетрично. У 
централној оси смештен је улаз у хотел, који је, са 
обе стране, фланкиран са по два широка, квадратна 
прозорска отвора једнаких димензија. Једним 
снажно профилисаним, стилизованим кордонским 
венцем, на ком је натпис са називом хотела, приземље 
је одвојено од перфорисаног спратног прочеља. 
Хоризонтални низови трокрилних прозора добили су 
рамове у виду једноставних профилисаних гредица. 

Прозорски отвори су на прва три спрата једнаких 
димензија, док су у нивоу мансарде знатно мањи, 
али сви су међусобно одвојени парапетним плочама 
са снажно увученим фугама. Фасада је завршена 
благо профилисаним кордонским венцем, а кров 
је, у складу са модернистичким архитектонским 
принципима, раван.   

Специфичност хотелске архитектуре огледа се 
у неопходности стварања објекта који ће се својом 
визуелном појавом издвојити од околних објеката, 
задржати пажњу пролазника и пробудити код 
потенцијалних гостију осећај пријатности и жељу 
да у том објекту бораве. Имајући то у виду слободна 
сам да закључим  да ни првобитно, а ни реализовано 
решење фасаде ове зграде не одговара њеној 
функцији. Непостојање главног мотива и монотоно 
ређање истоветних архитектонских елемената 
карактеристика су Којићевог нереализованог 
пројекта, а исто се понавља и у идејном решењу 
инжењера Пејовића. Чини се да је неизражајности 
и једноличности фасаде хотела „Пошта“ у највећој 
мери допринела употреба хладног сивог камена и 
недостатак бојених контраста у оквиру спратне 
фасаде. Овако конципиран хотел „Пошта“, у 
амбијенталном склопу Вилсоновог трга којим је 
доминирала романтичарско-експресионистички 
конципирана Коруновићева Пошта 2 подигнута 1929. 
године, одударао је од окружења и деловао крајње 
неприметно.17 Током времена изглед станичног 
трга значајно је промењен изменама постојећих и 
подизањем нових једнообразних, модернистички 
решених објеката18. Захваљујући овим променама 
хотел „Пошта“ данас делује прилично ненаметљиво 
у амбијенту Савског трга и просто се у њега складно 
утапа.
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HOTEL „POŠTA”

The architect Branislav Kojic started his career in Belgrade at the beginning of the third decade of the 20th century. 
Belgrade, as a capital city of newly established Kingdom SHS, in the period between the two Wars, got completely 
new significance which led to the intensive development of the construction activity. In the period between the 
two Wars three leading styles – academism, national style and modernism fought a constant battle. Academism 
was the official architectural style supported by state institutions and individuals, as well. Only representatives of 
national style remained firm and consistent in unacceptance of new ideas, with the exception of Branislav Kojic, 
representative of a special type of national style based on elements of folk architecture. He did not just accept the 
postulates of modernism, but also became one of their strongest defenders, being with another three of his colleges 
at the head of the GAMP. 

Style changes which marked the Belgrade architecture in the period between the two Wars were present in 
the work of the architect Branislav Kojic. By researching new aesthetic values he found inspiration in national 
architecture and academism, as well as in modernist principles of architectural forms. Although his rich architectural 
opus includes buildings of the most different purpose, on the basis of previous researches, this was the first and sole 
time that he applied his architectural skill in the domain of the hotel architecture. 

The hotel „Post office” was built on the property of the hotelier Djura Ninkovic in Strosmajerova street 3 
(nowadays Slobodana Penezica Krcuna street). Mister Ninkovic bought the property with a ground floor house and 
restaurant from Natalija Smiljanic, widow of doctor M.Smiljanic in 1927. Having realized potential of the locality, 
the hotelier Ninkovic removed existing buildings from the property and in the period from May 1930 to December 
1931, he built the hotel..

The building of the hotel „Post office” conditioned by the shape of the lot where it was built, got irregular, 
almost rectangular shape. This three-floor building with attic, got only one façade, although originally it stood 
freely and could be seen from each side. This façade treatment is one of the characteristics of Kojic’s architectural 
expression. Namely, during construction of the objects in the style of academism (except pavilion ‘Cvijeta Zuzoric’) 
in accordance with usual academic methods of creation, he formed only street façade. 

LIST OF ILLUSTRATIONS:

Fig.1.  Hotel “Pošta”- actual appearance 

Summary: SIMONIDA RKALOVIC

Fig.2.  Hotel “Pošta”- façade design

Fig.3.  Hotel “Pošta”- ground floor base
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СЛОБОДАН ГИША
БОГУНОВИЋ, 

АРХИТЕКТОНСКА 
ЕНЦИКЛОПЕДИЈА

БЕОГРАДА XIX И ХХ
ВЕКА                                 

АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ

азматрања историјског развоја београдске 
архитектуре недавно су обогаћена тротомном 
енциклопедијом Слободана Гише Богуновића, 
филозофа и драматурга из Београда. Посвећена 
је широком спектру појава које су обележиле 
престоничко градитељство у деветнаестом и 
двадесетом веку. Реч је о ауторском подухвату 
од ширег културног значаја, чији се писани 
резултат одликује превасходно публицистичко-
есејистичким карактером, са сегментима који имају 
и научну димензију. 

Енциклопедија је стварана дуготрајним 
истраживањем извора и литературе. Иако сличне 
публикације у иностранству састављају групе 
експерата за различите архитектонске стилове 
и епохе,  у овом случају тротомно штиво је 
резултат комплексног индивидуалног напора 
С. Г. Богуновића, опредељеног да представи и 
протумачи све феномене унутар предвиђене 
периодизације. Већ раније примећен по прилозима 
у архитектонској публицистици овај посвећени 
аутор годинама се фокусирао на израду исцрпног 
енциклопедијског приручника, који је, управо због 
те чињенице, морао бити фактографски  потпунији, 
структурно слојевитији, критериолошки доследнији 

R

НАСЛЕ Е��7



ПРИКАЗИ

АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ

��8

и композиционо утемељенији. Недовољних 
компетенција за толики број градитељских епоха и 
са историографским искуством ограниченим на тек 
неколико феномена из историје новије београдске 
архитектуре, лишен помоћи адекватних сарадника 
и рецензената, аутор објективно није ни могао да 
сачини узоран енциклопедијски приручник чији би 
укупан учинак био знатнији и трајнији. 

У предговору енциклопедије Богуновић 
је детаљно образложио мотиве који су га 
покренули на акцију, циљајући на угроженост 
и недовољну проученост новијег престоничког 

градитељског наслеђа. Исто тако, ограничења 
постојећих историографских дискурса подстакла 
су га на ревизију њиховог терминолошког апарата. 
Напоменуо је да би овај приручник требало 
прихватити као енциклопедију у слободном 
смислу, то јест као неконвенционално штиво 
којим се  представљају слојеви новијег београдског 
градитељства. Свесно заобишавши сведену форму 
јединица класичних енциклопедијских приручника, 
појаве је представио подробније, са нагласком на 
“сликовито приповедање’’.  Неплодним  одступањем 
од концепта који једна енциклопедија подразумева, 
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аутор је постулирао противречан, необавезан 
прелазни дискурс, који у крајњем облику не 
представља ни праву енциклопедију, а ни повезану, 
слојевиту историју новије београдске архитектуре.

Први том са насловом “Архитектура” има 
превасходно топографски карактер. У њему су 
исцрпно представљена репрезентативна здања, 
значајни амбијенти, градске четврти, тргови, 
паркови и друго. Подједнако се осветљавају њихова 
историјска генеза и архитектонско-урбанистичка 
проблематика. Аутор је у већини јединица остварио 
висок степен актуелизације тема које разматра, не 
наводећи увек релевантне изворе и  литературу. 
У другом тому - “Архитекти’’, уз низ нових 
сазнања, изнео је утемељене процене ауторских 
опуса, међу којима се посебно истичу прилози о 
недовољно познатим градитељима. У трећем тому - 
“Појмови’’ Богуновић тумачи различите естетичке, 
техничке и историјске аспекте новијег београдског 
градитељства, указујући на њихово порекло и  
проблеме интерпретације. 

У отворености дискурса и покушајима 
интердисциплинарног тумачења огледају се 
неспорни квалитети Богуновићевог приступа. И на 
плану фактографије он пружа одређене доприносе, 
поготово када прилаже резултате сопствених 
истраживања. Са подједнаким респектом валоризује 
различите епохе градитељства у Београду, 
избегавајући некритичко истицање личности и 
стилова. За историографију архитектуре, односно 
круг специјализованих тумача,  најзанимљивији 
је и најплоднији том у коме се тумаче појмови. 
Штета што скромни дизајн ових књига, испуњених 
недовољно квалитетним илустрацијама, значајно 
заостаје за Богуновићевом текстуалном обрадом.

Иако је аутор покушао да одабране јединице 
квантитативно и квалитативно уједначи у 
енциклопедији су изостали досијеи о низу значајних 

стваралаца, као и о многобројним објектима који 
завређују пажњу. Посебно је занемарен рад страних 
архитеката у Београду између два светска рата – 
Експера, Ди Фауста, Гулина, Козинског, Верховскоја, 
Олејникова, Папкова, а од југословенских Ковачића, 
Плечника и Сунка. Исто тако, изостао је осврт на рад 
многобројних српских градитеља. Требало је више 
пажње посветити (а можда и посебно потпоглавље) 
неизведеним пројектима од значаја за историју 
новије архитектуре Београда. Навођење релевантне 
литературе у напоменама енциклопедијских 
јединица, као и на списку крајем трећег тома, није 
довољно доследно, а ни потпуно, јер су изостали 
многи прилози од неспорног значаја за тумачење 
обрађених појава. С обзиром да је листа тих радова 
велика претпостављамо да ће у следећем издању 
енциклопедије бити приложена.

Имајући у виду ванинституционални 
карактер овог подухвата не чуди што је издавач за 
рецензенте изабрао личности које нису меродавне 
на пољу архитектонске историографије, које су свој 
углед заслужиле доприносима у другим сферама. 
Иако се личност архитекте Михајла Митровића 
издваја по публицистичком доприносу нашој 
градитељској култури (хронике, колумне, критике, 
апели, сећања, каталози и промотивне монографије 
о савременицима), чини се потпуно непримереним 
да се он појављује у рецензентској улози, јер је једна 
од важнијих тема ове енциклопедије она у којој се 
о његовом београдском опусу (с правом) говори 
исцрпно и афирмативно. 

У успешној популаризацији и актуелизацији 
историјских грађевина српске престонице огледају 
се главни доприноси ове тротомне енциклопедије, 
која ће  најширој културној јавности служити као 
користан приручник. Читаоци ће  моћи на једном 
месту да стекну увид у генезу београдске новије 
архитектуре, као и да се обавесте о проблемима 



њеног тумачења. Иако по карактеру уводног 
обраћања, штетном одступању од традиционалног 
концепта, избору рецензената, недоследној и 
нејасној селекцији приказаних појава и одабиру 

литературе припада неконвенционалној, недовољно 
плодној публицистичкој грани архитектонске 
историографије, овај приручник заслужује пажњу 
и даље употпуњавање.  

ПРИКАЗИ

                             АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ
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АРХИТЕКТА 
ГРИГОРИЈЕ САМОЈЛОВ

- ИЗЛОЖБА - 

МАРТА ВУКОТИЋ-ЛАЗАР

уторска изложба историчара уметности Милана 
Просена, под називом “Архитекта Григорије 
Самојлов”, проистекла је из дипломског рада о 
животу и делу  овог знаменитог архитекте. Рад је 
потом и награђен годишњом наградом Спомен 
збирке Павле Бељански, као најбољи дипломски 
рад из домена Националне историје уметности за 
школску 2003/2004. годину. 

У циљу подстрека и унапређења истраживања 
српске архитектуре XIX и XX века Музеј науке и 
технике у свом досадашњем раду дао је приоритет 
сакупљању, проучавању и заштити опуса знаме-
нитих српских архитеката, међу којима се у Одељењу 
архитектуре налази и велики број радова руских 
градитеља – емиграната, чији је  допринос развоју 
српске архитектуре између два светска рата од 
изузетне важности. Ту се чува и обимна и драгоцена 
заоставштина архитекте Григорија Самојлова, коју 
је Музеју поклонио Иван Самојлов, син архитекте. 
Одељење  архитектуре је  ову заоставштину 
поверило историчару уметности  Милану Просену, 
на иницијативу Одељења за историју уметности 
Фолозофског факултета у Београду, а у циљу 
“помоћи и подстрека преко потребног истраживања 
српске архитектуре XIX и XX века”.

 Плод ове драгоцене сарадње је изложба 
“Архитектa Григорије Самојлов”, на којој се први пут 
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излажу у јавности његови  оригинални пројекти, али 
и ставља на увид  драгоцен и обиман пројектантски, 
педагошки, али и изузетан уметнички рад. 

Григорије Иванович Самојлов је представник 
најмлађе генерације руских емиграната који су се 
формирали у Краљевини СХС, то јест у Југославији. 
Тој генерацији руских архитеката припадали су 
и Георгиј Сташевски, Петар Анагности, Андреј 
Папков, Александар Медведев, Леонид Макшејев и 
Павле Крат. Самојлов је рођен 8. септембра 1904. 
године  у Таганрогу у Русији, а умро је 15. октобра 
1989. године у Београду. 

Истражујући заоставштину архитекте 
Самојлова, али и документацију о времену којем је 
он припадао, Милан Просен је кроз научну обраду, 

систематично и стрпљиво одабрао материјал 
занимљив и важан за реализацију изложбе, која 
ће опус архитекте Самојлова и њега као човека 
приближити широкој културној јавности. Овај 
“Рус без Русије” оставио је за собом обимно и 
разнородно дело, настало у континуитету од 
шездесет година. Изложба у Галерији Музеја науке 
и технике умногоме је употпунила досадашња 
тумачења његовог рада, подједнако успешног у 
сва три владајућа стила архитектуре времена коме 
је припадао. Пројекте настале у духу академизма, 
српско-византијског стила, али и модернизма 
повезује осебујна и  креативна личност, доследна 
на путу професионализма. Та доследност и љубав 
према струци донеле су му поверење бројних 
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инвеститора, међу којима се истиче породица 
Теокаровић, за коју је био ангажован више пута. 

 Упоредо са пројектантском делатношћу 
бавио се и педагошком радом. Године 1933. бива 
постављен за асистента – волонтера при Катедри 
за византијску и стару српску архитектуру на 
Техничком факултету Универзитета у Београду, а 
након повратка из логора, у који је депортован 1941. 
године, и  окончања Другог светског рата, 1946. 
године  враћа се на место асистента  Архитектонског 
факултета у Београду на предметима: Архитектоника 
са историјом уметности и Народна архитектура и 
уметност, код професора Александра Дерока. Године 
1950. бива изабран за асистента на предметима: 
Слободно цртање и Акварелисање, где је постао и 
редовни професор. У домену научноистраживачке 
делатности највише радова је објавио из области 
Архитектонске акустике. Пензионисан је 1974. 
године, али је и после одласка у пензију  наставио 
да се бави архитектуром и сликарством.

Пратећи каталог изложбе (Изложбена свеска 
број 24) чији су издавачи Музеј науке и технике и 
Галерија науке и технике САНУ, а рецензент проф. 
др Александар Кадијевић (обима 35 страна), узоран 
је и препознатљив по ликовној опреми. 

Текст каталога  у потпуној је спрези са добром 
ауторском поставком Ање Радаковић. Он је подељен 
на следећа поглавља : 

Биографија (стр. 7–9); Стамбени објекти до 
1941. (стр. 9–12); Породичне куће (стр. 12–14); 
Сакрални опус (стр. 14–16); Неизведени пројекти 
(стр. 16–18); Послератни опус (стр. 18–21); 
Ентеријери и адаптације (стр. 21–24); Сликарство 
(стр. 24–26). Последње странице каталога посвећене 
су : Библиографији објављених текстова Григорија 
Самојлова (стр. 26); Одабраној библиографији 
о архитекти Григорију Самојлову (стр. 26–28) и 
Т:113 – из збирке Григорија Самојлова Одељења 

архитектуре Музеја науке и технике (стр. 29–35). 
Упоредо са српским текстом дат је и превод на 
енглески језик.

 Милан Просен нас уводи у професионални 
живот Самојлова на један крајње романтичан 
начин, дирљивом и животном “Исповешћу о 
дипломирању”, где посетилац и читалац већ 
на самом почетку бива упућен у недаће које су 
архитекту пратиле, али и подстицале да истраје 
на часном и креативном путу којим  га  је водила 
љубав према архитектури и уметности уопште. На 
изложби су се пред очима посматрача смењивали 
бројни и незаборавни експонати: задужбина Луке 
Ћеловића, Вила породице Теокаровић у Вучју, Вила 
Аркадија Милетића, Вила породице Сарван, црква 
Рођења светог Јована Крститеља у Вучју, храм Св. 
Архангела Гаврила у Хумској 26; конкурсни пројекат 
за палату Пензионог фонда, Београдске задруге, 
југословенског Пантеона, затим  Београђанима 
познате зграде послератне Југославије: зграда 
Југобанке, Лабораторија Технолошког факултета, 
Машински факултет, али и врхунски изведени 
ентеријери Биоскопа “Београд”, САНУ, хотела 
“Москва”... На изложби су  биле заступљене све 
врсте објеката којима се овај изузетни градитељ 
бавио: монументални државно-административни 
објекти, приватне породичне виле, вишеспратнице, 
сакрални објекти и спомен обележја...Уложен је 
велики напор да се оствари увид у сва пројектована 
дела, анализирани су неизведени пројекти, сабрани 
су и проучени биографски и библиографски 
подаци. Посетиоцима су стављена на увид и два 
документарна видео записа: “Архитекта Григорије 
Самојлов – стварање у сенци” (2004) и “Освећење 
цркве у Вучју” (1938). Целини су приложени и 
подаци о делатностима које нису директно у вези 
са пројектовањем али доприносе општој слици и 
спознаји градитељевог лика и дела. 



Ипак, боја са Самојлових акварела, уља, 
витража, портрета и аутопортрета учинила је 
да методолошки утемељени и научно обрађени 
и презентовани  материјал добије једну нову и 
поетизовану димензију, која је подсетила посматрача 
на нешто што се понекад заборави:  док дело живи, 
живи и уметник. 

 Изложба је прави подстицај будућим 
истраживачима српске архитектуре новијег доба, 

али и место да се помену институције као што 
су Одељење архитектуре Музеја науке и технике 
и Одељење за историју уметности, Катедра за 
историју архитектуре Филозофског факултета у 
Београду, које се већ деценијама баве сакупљањем, 
проучавањем и заштитом опуса знаменитих српских 
архитеката, али и школовањем и менторским радом 
са младим људима који се баве истраживањем 
српске архитектуре новијег доба. 
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