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ДОМ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 

У 
судбоНОСНIIМ ДОI'ађајима 5. октобра 2000. годи
не пострадало је скупnrrннско здање, СИГУрl10 јед

lIа од нај већllХ 11 нај ре l'lрезентаТlIвннј LЈ Х jaBlmx 
rpађеВlша у Београду. ОПУС1'Ошеli је ентеријер, а ватра, 

која је брзо локаЛllзована, УНl!ш11tла је неке од репрезен

таТIIВНИ Х просторија. Б~ю је 1'0 повод да се пажња струч

њака поново yCMCpL1 ка овом значај ном КУЛТУРIЮ-ИСТО
ријском споменику. 

Идеја о подизању Дома Народне СКУLIШТШ1С Краље

вине Србије рођена је почетком последње деценије 19. 
века . На позив М~ШL!старства rpађевнна ПРВII пројекат 

за ново здање наРОДНОI' предстаВ~lИштва израдио је још 

1892. гоюше арх. КОl1стантин А. Јоваlювић . Држава је 

плаlюве ОТКУПllла , атl они 'IIIСУ БИЛII реализовани услед 

недостатка средстава. БI1О је 1'0 велllКН подухват, кој!! је 

l"lреваЗ Ј1лазио могућНОСТII OHOBpeMelle Србије. Да је тада 
реализован JOBa HOBL,heB пројекат. то би сигурно било 

једно од најзначајниј и х остварења српске apXllтeктype. 

Предуслови да се заПОЧllе rpaђeњe СКУПШ11lНСКОГ До

ма оствареllИ су Ilешто касније. НОВИ пројекат израдио 

је Јован Илкић , коме су, очигледно, старијll ЈОВatЮВllће

BI' планови СЛУЖLIЛ И као предложак. Камеl ' темељац за 

IIОВО здање ПОЛОЖIIО је краљ Петар 1, 27. августа 1907. 
године. Грађење је текло уз доста проблема тако да до 

почетка Првог светско ,' рата ново скупnrrИ llСКО ""'.Јдање 

још није било под кровом. У ратном вихору страдала је 

градитељска nOKYMel lTallIIja, а IШ прој сктант НИЈе доче
као ослобођеље. РаДОВ L1 су настављеШI током треће де

цен ијс 20. века према ДОПУНСЮIМ пројектима арх. Павла 

Илкића, кој и их је радио према сећању на очеве плано

ве. Завршю, раДОВII на уређењу и опремању ellTeplljepa. 
као 11 простора око зграде LlЗведеНII су према пројекту 
арх. Николе КраСlюва 1935- 1936. године. Конач но. дом ДО.\! НЩIOgне СК)'П/l/llllIне 
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Кабинет flfJеgсegUIII(й Влаgе Д/lflЛQ.Аlйтс/(u салQII 

Клуб flQCЛ(lНШ,.'(l 8еЛШ,.'(1 с/(уflщтllнс/(а сала 

Кабlluет flреgсе,.ql/IIIШ C":yflJumlllle CtL1(1 МlIlIIктаРСА-Оl Савета 
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ДОМ НАРОДНЕ СКУПШГИНЕ 

Be.I/I/KI/ хол - сала за {ЮзlовО/Је 

НаРОДilС СКУПШТ~1IIе свеча iЮ је отворен и OCBchCil 19. ОК
тобра 1936. roДIНlC. У roдшtaма пред Други светсКIf рат 

урсђењу скупнrгинског здања свој ДОрlIIЮС су даЛl1 и IIС

таКIIУЛl југословснски СЛlIкари и вајари. 

у покушају да СС Дому НаРОД.lе СКУПШnlНе врате вре

меном I13губље.IС IIЭВОРllе вреДНОСТlIl1 06HOBII ОНО што је 
УНil urre.ю током оl\ГOбарских э6ивања двехиљадите го

дlНlC. IштеНЭIШllрatl је рад на тра гаљу за очуваном доку

ментаШlјом. Главшша докумеllата о скупurпlНСКОМ зда

њу саЧУВatш је у Архиву ЈУI'ОСлавнје . Ту СС поред осталог 

Ilалазе фраГМСНТII планске nOKYMeHтaUllje према којој је 

эдањс грађеВIШСКII эавршеlЮ. као и св" планови које је 
ПQmисао арх. Н . КраС IЮВ. Поред овога фонда. који је још 

раШlје 6110 детаљ.ю 11стражеll , дошло се 11 до нових дра
гоцеШIХ ОТКРllћа. 

ЗаХН:tљујуht l љубаЭI ЮСТl1 ОЛIIНСре СтефаIlОВllћ . начел

шще Одељсња посеБШIХ фондова НаРОШlе бllбЛlютеке 

Србије. ОТКРlllIIl смо зб~IРКУ до сада lIеllOэнаТI1Х акваре-

87 

до .... НllfЮ(Jllе Сlo.)'лштl/llе, стеПенuште са 61lm{ЮЖl/ма 

ла арх. Н . KpaCIIOBa која се чува у овој нашој кулryрној 
ИIIС'ПI1)'цију. Речје о 84 цртежа кој" су представљаЛII ау
тopcкt! rтредложак за израду нацрта појеД~IНIIХ комада 

lшмсшraја ~j светltЉКII. 

Дра l'OUСl lа AOKYMCHтaUllja откривена је 11 у ПОРОЛIIЧ
IIIЈМ заOC"raВUТnlllама. ApxllТeктa Мllрослав ДeНllћ. СIЈН 

арх. ЈеЗДIIМllра ДеНllћа кojltje б lЮ надЗОРНИllНжењерто

ком IIЗвођења радона 'Ја скупшntНСКОМ здању. сачунао је 

и УСТУПlю нам 113 КОРltшћење чнтав НIIЗ очевих фотогра
фllја настаЛlIХ током 11 по ОКШlчању грађења. 

ОД особсl ЮГ зна'Јаја је девет акварела Н . КраСIIона , 

који эаСЛУ'..кују [lOссбаll КОМСllтар. Сачувани су у поседу 

арх. Сретеll а-Бате ЂopђeBllha, Чllји је очух Петар Сr.ш
ковић эајеД IЮ са ДушаllОМ ЂорћеВllћсм (влаСНИЦII ['Ipe
дузећа " Иli"рад«). IIЗВОДио заВРШllе радове 113 скуп ш

Тlшском здању то"'ом 1935- 1936. ГОДlше. Ј сда " од ОВIIХ 

акварела. којн ПРlIказује uентраЛlIН део Скупurпtllе са 

јарболом. ОЗIШ ЧСII је посветом аyroра: »Пери СТ3.IIКОВИ-
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ћу за успомену Н. Краснов , 8.7. 1937.« Остали)( осам 
акварела, рађено је 1939. године. пред аyroрову смрт, и 
предстаВЈЬ.:<tју детаље ентеријера најзначајНllји)( просто

ра Дома Народне СКУl1штине: веЛlIке СКУ I'IШћЈНске сале, 

једне од сала за седнице одбора, затим хола - сале за 

разговоре, кабинета npeAceAHIIKa СКУПШТlIне 11 председ
ника Владе, дипломатског салона, клуба посланика, као 

11 главног степеmlшта . Свој им укупним изгледом ОНII од

сликавају стање после изведених радова . Међутим , на 

њима се запажају и извесна, најчешће мања одступања, 

не само у односу на пројекат, оећ 11 на некадаllllЫI изглед 

ових простора. Тако на пример сасвим је ~lмаг~шара I 1 

распоред намештаја у холу - саЛII за разговоре. ТО б~1 се 

посебно могло рећll за послаН~IЧКlI клуб, где је приказа н 

један КОllфереllLlнјски сто са фотељама, за разлику од 

ПРОјектоваtЮГ 11 изведеlЮГ стања када је та ПРОСТОРl1ја 

SUMMARY: Gordallo Gordic, Marko Popovic 

NATIONAL ASSEMBLY BUILDING 

1п the National library оГ Scrbia ј п the depanmcnt оГ special 
co!lections there are 84 соlогеЈ drawings ofthe architect Niko
la Krasnov, which depict the furniture јп the National assembIy. 
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бнла ~IСПУlbеllа са МIЮШТВОМ столова и преко I 1 О столица. 
СЛИЧIЮ би се могло рећи и за салу СКУПШПIIIСКОГ одбо

ра, а Ma lbl одступаља уоча вају се код приказа кабllнета 

председника Владе, као и у изгледу вслике скуПШТllнске 

дворане. 

Уоче lta одступаља не умањују I1Зворну вредност 

0011)( ЛlIКОВН IIХ докумената. НастаЈНI као резултат личне 

ауторове побуде да обелеЖII успешно окончање CBoj~IX 

пројеКТНI1Х замисли , ОВII акварСЛlI "а нек!! наЧl1Н одсли

кавају и неостварене тежње Н. Краснова. Можда бисмо 

тако МОГЛII да протумачимо уочеllе раЗЈНlке у ОДllОСу на 

пројсктоваlЮ и остварено . Дајућll себи умеТltIIЧКУ сло

боду, 011 приказује улепшано неке од еl]ТСРllј ера, ослобо

ђене СУВIIШНОГ моБНЛllјара наМС1'lIyroг ФУНКЦlIоналним 

потребама. Те њеl'овс Вl1з~tје су З l taчајllО сведочанство за 

будуће вредновање дсла овог познато ]' аРХ IIТСКТС. 

Architect Sreten (В а!а) ОогЈјеу јс has јп his роssеssiоп 
п јпс original watercolors оГ !he satne author, which гсрге
sent the interior оГ the building. 


