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ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ ИСТОРИЈЕ И АРХИТЕКТУРЕ 

ЗГРАДЕ КОНТРОЛНОГ ОДЕЈЬЕЊА МИНИСТАРСТВА 

ПОШТА, ТЕЛЕГРАФА И ТЕЛЕФОНА У БЕОГРАДУ 

П 
алата Контролног одељеља MHlНlcтaPCТBa ПТТ 

представља једно од IшјвреДIНlјJtх дела арх. Мо

f>шра Коруновнћа 1, које је у I Јајвећој Mepll сачу
вана у аугентичном облику. 

Овом Пр~IЩlКОМ указујемо на 'Јеке нове податке зна

чај l l е за познавање историје н архитектуре овог објекта. 

Објекат је ПОДIIГНУГ на углу тадаШЊllХ улица Гунду

лићеве 11 Мајке Јевросиме, на I IPOCТOPY иза зграде Теле

фоl lCке централе. Хронолошкн, овај објекат је изведен у 

периоду између 1925. и 1931. год. , када је IШстао и најзна

чајl lиј и Коруновићев пројекат за Пошту бр. 2, на 8I1ЛСО
новом тргу код желеЗН~l чке сташще ( 1928129). 

У докуме l rra циј и Архива Југославије2 сачуване су две 
КОРУНОВllћеве скице КОltтролног одељеља МИl lllстар

ства ПТТ, обе У размерll 1 :500. По првој СКlЩII, аРХ IП'Ск-га 

је IЮВII објекат повезао са објектом Телефонске центра

ле у јеДltу целину остварујући ову везу и фИЗI!ЧКlI и функ

НИОl taЛlЮ. Нови објекат заузима цео блок између улица 

Мајке Јевросиме, Косовске и Гундулићеве. 

На другој СКIIШI (сл. 2), IIОВII објекат је замишљен као 

самостаЛlЮ постављеl t, у продужетку зграде Телефонске 

централе, lIа углу улиua Мајке Јевросиме и Гундулићеве . 

Ова скица је у великој мери СЛИЧ l lа реализованом пројек

ту, ако се 11ЗУЗМУ помоћно степеlНшrге из правца Телефон

ске цеltтрале 1I помоћни улаз из ушще Мајке Јевроси ме, 
који нису Ilзведени . Овде I .. а глашавамо визионарски дух 

пројектанта који се огледа у антиципацији улаза IIЗ улице 

Мајке Јевросиме, кој и ће бlffi l накнадно пр06llјен ПРII

ликом адаптаШlје приземља 1958. ГОД. 
На основу сачувш .. едокументаЦllје, коју је уреДl!О арх. 

Момир КОРУIIОВllћ , можемо реконструисати ток Ј1ЗГРад

ње објеК1'а КОНТРОЛIIОГ ОДељења. У акту, који арх. Коруно

вић доставља Министарству Грађевина, забележено је у 
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горњем левом углу: »Плаlюве 11 предрачун за IIОВУ зграду 
Контролног Одељеља Мин . Пошта 11 Телеграфа lIа пре

глед и одобрење ПОДНОС II арх. MOМlIP КОРУlIовић«. Архи

текта затим изјављује: » П ОС1)'пио сам према примедбама 

теХНlIЧКОГ прегледача , сложио се са IbeГOBllM наводима 11 
предлогом, Н У договору 11 сагласности са Министарством 
Пошта и Телеграфа, израдио сам нове нацрте (према 

СКИЦ~I 11), а с љима 11 предрачун с предмером 11 прwшжем 
их с подацима о ИСПЈffilваљу (бушењу) земљишта , прора

чуном бетонских склопова 11 нацртима уз IbllX као и про

рачуном оптерећеља зграде lIа зеМЉI\Ште«. 

Зграда Контрощюг одељеља састоји се ю пет спра

това , кровишта (тава на) које ће се IICKOP~ICТH за архиве и 

подрума за оставу и а рхиве. За зидање ове зграде у бу

џету МЈ1Н. ПТТ преДВЈ1 ђена су средства 1923- 1924 год. , 

иrro указује да је арХ llтекта већ тада почео IIЗраду проје

ката. НаведеШI докумеlГf датираll је 11 . фебруар ] 925. 
I 'ОД. у Београду. Љlщпацијом од 23. МЩYfа 1925. год . зи 

дање З 1'Раде Контролног одељеља Мин. ПТТ, уступљено 

је ТеХШIЧКОМ предузсћу »Фундус« (Биро за пројектовање 

11 ювођење аРХIIтектotlCКIIХ и инжињерских радова, ул. 

Св. Саве бр. 9), као нај повољнијем понуђачу . 

Предузеће Фундус је 23. јуна 1925. год. почело рад на 
овом објекту. Након за вршетка ископа земље, радови су 

обустаВЉСНII 7. августа IIсте ГОДlIне , јер су се чекаШI ре

зултаТII СТРУ'Ј .Је KOMHC~lje Мннистарства Грађевина. Ова 

КОМIIСllја је , према Ilзвсштају IIНЖ~lњера господина В. За

ђllllе , требало да исшпа моћ ношсња зеМ1Ыlшта, како би 

могла почети юрада темељних стопа . Стручна КОМ llсија 

у саставу арх. Душан МllросављеВI1ћ , IIНГ . Миодраг Ма

PIIH"""OB ~l ћ и арх. БраНllслав Којић, одређена 20. августа 
1925. год., IIСПlIталаје НОСIIВОСТ земљишта на терену . На 

ОСIЮВУ добијених резултата комисија је предложила да 



СПОМЕНИЧКА БДШТИНД / ДУШИIJд ЖИВАНОВИЋ 

се темеЉl-lе стопе прошире. Израда ~ювог стаТIlЧКОГ про

рачуна поверена је IIНЖ. М. MapllНKoBllћy. 

у ГрађеВIIНСКОМ ДHeBНlI KY о З llДању КонтроЈНЮГ оде

љења MIII-I. ПТТ, арх. Коруновић је заПllсаода је lIа пред

ЛО I' ГОСflOЮlна MIIHllcтpa Грађевина од 24. марта 1925. 
, 'ОД. и решењем ~Нlнистарског савета од 26. марта 1925. 
год. , посао зидања темеља, подрума 11 пр"земља с пло
чом, уступљен предузећу Фундус, арх. д IIМ . Захо. Нацрт 

саставио и предрачун 11 Гlредмер арх. МОМII Р KOPYHOBllh , 
цртао Мирко Младе.ЮВllh арх. (сада у Скопљу у Дllрек

цији), бетонске КОНСТРУКUllје прорачунао 11НЖ. М. М. 

МаРИНКОВllћ. Измену планова цртао Стеван Рафај. У 

надзору пома l'аО од 1926.I'ОД. Стеван Фаркаш. 

Поводом полагања камена темељца за зграду Мин. 

ПТТ, сачува l l је заПIlСНIIК следеће саДРЖlше: 

Сл. Ј. Општи IIзlлеg з/роgе 

»Да llас 6. децембра Ј 926. год. \lЗвршеllО је полагање 
камена темељца 11 освећење темеља поменуте зграде. 

Црквен" обред освећења IIЗВРШIIЛИ су у Ј Ј часова 

пре подне свештеНiЩII: православни r. Мllлан М iU1УТИ

НОВllћ 11 каТОЛИЧЮI г. Др. В. Вагнер. На јектеније одroва

рао је меШQВIIТII хор МУЗII ЧКОГ Друштва ,)CTa Il KoBllh«. 
Полагаље KaMella темељца ИЗВРШIIО је ЛIIЧIЮ Мини

стар Пошта 11 Телеграфа - г. Др. БсњаМllН Шуперина у 

ПрllСуству Генералног Дllректора 1'. Стјепана Декаllllћа , 

ПомоћНlIка ГенералНО I' Дllректора MIIНllcтaPCТBa Пошта 

11 Телеграфа г. МЮIaна Ж. 1)орђсВllћа , начелНlIка. инспек

тора, шефова одсека и референата МИlIнстарства , особља 

ДиреКЦllје београдске и беОl'радских П.Т. установа, пред

ставника Министарства ГpaђeBllНa - г . Драryrl1 l lа Масла

ћа apX Jгreктe, надзорног И l lжењера-аРХiГгектс Миннстар-
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ства Грађевина ". Момира КОРУНОВllћа, КОЈ II је рад~ю 

планове за ову зграду, аРХIIТСкте г. ДИМI1ТР~lја Захо као 

предстаВН~Јка ТеХ Н~ЈЧКОГ предузећа »Фундус« из Београ

да које ову зграду граДlI , као ~I предстаВНlIка остаЛI1Х ми

HllcтapcтaBa, раЗНLЈ Х установа ~! корпораЦllј а. 

Камен тсмељац постављен је на IIсточној стран\! згра

де на 1 метар од десно ,' угла из УЛLще Мајке JeBPOC ~IMe, 

а на пола метра из.,ад 6eтo1 lCKe плоче над подрумом. На 

камсну тсмељцу стој ll lIаТПIIС 6--ХХI I- 1 926. г. Испод ка

мена тсмељца, а у сам тсмељ стављена је повеља, која 

садржи потврду да је за време владе Њ. В. Краља Алек

са ндра, Њ. В . Краљице MapLlje .1 Престолонаследt, "ка 

Петра ПОДИrnуг темељ овој зград L-t, а IЮВељу су П(УЈ1'111саЈШ 

ОВИМ редом: ПредстаВШЈК МИНllстарског Савета. НIIКО

ла Узуновић ; Министар Пошта и Телеграфа, Др. БењаМIIН 

Шуперина; МlIнистар Гра ђеВlIна, Мил. Ант. Вуј IIЧ ~lћ; 

ГснераЛlН1 Диреl\ГOр , Стјепа ll Деканић ; НачеЛНIIК Оде

љсња, Петар Поповић ; НадЗОРНL1 И нжењср, арх. MOM llp 
KOPYIIOBllh; ПреДУЗlIмач , арх . ДIIМ . Захо; Помагачи-веш

таци , Стеван Фаркаш, Ђорђе ПараДllјев, Стсва н Рафај, 

Ђорђе А1шрејСВllћ ; Освећење ИЗВРШЮ1и: МLU1ЗН MIUlyrll
нови ћ, Др. В. BaГllep ; референт , Драгутин CтaHKoBllh. 

Колаудирајућа комисија ИЗВРШllла је пријем IIзведс

H~J X радова 14. ј ануара 1928. год. 
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у ГрађеВШIСКОМ ДllеВШIКУ о завршним радовима са 

ПОКРИ Вrlњем, арх. КОРУIЮВllћ је за Шlсао да је решењем 

Министарства ГрађеВlIна од 26. марта 1929. ГОД. , уведен 

у посао предузимач 18. априла 1929. год. Нацрте и пред
рачуt' израдио ~J юводио ГРrlђеВIЈНУ арх. инсп . Момир 
Коруновић , помагали : арх. Предраг Зрнић 11 вештак Сте

Brl H ФаРКrlш, док је п редузимач арх. Димитрије М. Захо 

предста ВНIIК фирме » Фундус«, (сл. ]) 
Решењем МШlllстарства ГpaђeB.Нla од 12. септсмбра 

1929. год., довршење објекта УСТУПЉСIIО је преДУЗl1мачу 

А lшрији ЛеСLш граду, да бll дванаест дана касније исто 

MHНl ICТUPCТBO донело IlOвО решење кoj L1Mje одобрен пре

нос овог посла на ТеХШIЧКО предузеће »Фундус« из Бео

града. ЗаВРШНII радов!, на објекту Контрол ног одељсња, 

праћеlНl су грађ. ДllеВНlЩlIма од 3. јУllа 1930. год . до 19. 
аПРИЛrl 193 1. год. Н анрте 11 предраЧУ.1 израдио 11 изводио 
грађсВLШУ арх. Момир KOPYHOB~lћ , помагали арх . П редраг 

ЗРШlћ и преДУЗ Ll мач, овлашћеНlI инжењср Дрш'ан Д. 
Ш~l ђаI IСКН . Рок довршења Ilосла б.ю је 15. октобар 1930. 
год. Међушм у днеВНL1КУ је забележено да је у ПОllсдељClК 

19. априла 1931. год. завршев ueo посао; радни 'шсов~' 

су били пре подне од 7- ] 2 и 110 ПОдl lе од 13-17. Чла нови 
колаУДllрајуће КОfo,шснје потписалн су завршне радове 5. 
Majrl 193 ] . год. 
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У Архиву Југославије чувају се два пројекта за зграду 

Контролног одељења. Првобlпан пројекат који је цртала 

вештак EKaTaplIHa TyrкoBcKa, СЛОЖI1Q је арх. Момир Ко
руновић и Гlрегледао с теХlIlIчке стране арх. ДIIМI!трије 

Јуришић. Пројекат је датиран 18. фебруар 1925. Ј ·ОД. 

Други пројекат са унесеним изменама је ювођачки 

пројекат, кога је щугао Стева н В. Рафај. вештак арх. оде

љења Мин. Граl)eВlша, а СЛОЖI1Q арх. М. КОРУlювић. 

Пројекат једатираl l почев од септембра] 925. год. (осно
ва подрума), до марта ]926. год. (основа УЈ спрата) . 

Објекат је лоциран .13 углу улица Гундулићев венац 
(данас ПаЛМО'Гllћева) и Мајке ЈеВРОСlIме. Поред две улнч

'Је фасаде, видљива је и ДВОРИШ IШ фасада према објекту 

Телефонске централе арх. БРЗl~ка ТаназеВllћа. Четврта 

фасада, са два светларника, .taслања се на суседни обје

кат у улици Мајке Ј еВРОСlIме. 

Објекат Контролнш' одељења имао је првоБИТIЮ један 

улаз у ОСОВИНИ фасаде ю Палмornћеве улице. Улаз је на

глашеllllИЗОМ степеника, фасадном IlлаСТllКОМ 11 скулrrry
рама у IНlBOy другог спрата. ПРIIЛИКОМ аДal'паШlје дела 

приземља у Музеј ПП, ] 958. год. np06l1jell је још један 
улаз у осовини фасаде ю ушще Мајке JeBpocl1Me. Вести
бил је код оба улаза у ВIIСИ l lској деШlвелаШlјl1. Ради 

формирања јединственог Itзлож6еног простора, I'IРШШ-
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Сд. ЗЬ. ОСН()fЮ Орuземља, 

аgаllmш,uја 1958. 

ком Ilаведене адаптаЩIЈе приземља, порушени су сви 110-

пречни npeгpaдHI! ЗИДОВII юмеђу канцелаРllја. Постоје

ћи светларНИЦII, на овом нивоу. укључени су у функцију 

музеја. Уз постојећl1 са НlпаРНl1 блок, дограђен је још је

дан тоалет. 

Основа објекта КOIrrpoлног одељења је у облику чС'ГВО

роугла са унутраШЊIIМ ДВОРl1штем. Двориште је са две 

стране окружено ХОДНlIцима . а са преостале две стране 

канцелаРllја ма. Ходник који опасује унутрашње двори

ште lIа месту сучељавања два правца, преломљен је по 

дијагонаml, што ваЖII и за канцеларију која заузима иC'rn 

угаони lюложај. (сл. З - основа пр"земља и сл. 4 - OCI1Q
ва 1 cl lpaTa)3. 

Приликом "аведеllе адаптације н степеНlIШНИ хол у 

нивоу приземља претрпео је извесне измене. ЗIЩ који је 

раздваЈао сте[ [еН~IШНИ простор 11 ХОДНIIК порушеll је и 
замењен гшром стубова, чиме је ХОЛСКII простор увећШ-l за 

ШИрllНУ ходника. У ОСОВЩIИ објекта, пројектом су пред

BI!ђeHII поред глаВ I ЮГ улаза, вертикалнс КОМУН~lкаЩlје и 

caHI'TapH~1 блок. 

Главни вертикаЛlIII КQМУШlкаШЮlНt чвор налази се у 

стеl1енишном холу; чине га трокрако степе l lllШте н два 

лифта, постављена у степеННШIIОМ окну. ГлаВIЮ степени

ште са сашпарним БЛОКОВlIма лево 11 десно, 1 'lредставља 



СПОМЕНИЧКА БАШТИНА / ДУШИIJд ЖИВАНОВИЋ 

01234567891) 

Сл. 4а. OCI/oвa I сПрата. 

Према opufUl/aAl/QM nлш/у 

Ј 

'1 

ro 

-

IЈ 

~ 

самосталlЮ Језгро поставље.ю1'акода 1'аНI'ира главну ход

НИ'IКУ КОМУ'iикацнју. ОР~lјентисано је прем а ДВОР~1ШТУ, 

природно осветљено 11 провстрено. Трокрако степениште, 
опасано је у прнземљу lIосећим ЗllДов"ма ШI1р~1Не 90 ст 
1I ] 05 ст. Ширина степеl1ИШНОI' крака је ] 60 ст, дужина 
међуспратннх rюдеста је 3,05 т. ШI1рl1на спраТнtlХ поде
ста ваРllра од 2,25 т до 2,62 т, док је дужина од 7,60 111 
KOIlCтallTHa 1I омогућује удоБШ I приступ лltфroвltма. 

СекундаРШI комуникаЦИОШI чвор је дROкp<lкo cтeneltl1 -

џт. постављено такође ОСОВИltСКl1 у корпусу тела објекта, 

опасано је носећим ЗНДОВl1ма , ПР~1РОДНО је ОСReТљеlЮ ПјЈе

ко прозора у нивоу подеста ОРllјеlrraШ1је према дворнUЛ)' . 

СтепеШЩIt глаВIЮГ степеШIшта, УЗI1Данlt својом дес

ном страном у ЗI1д за 25 ст, веЛ l1Чl1не су ]85/30/]5, Чело 
степеника је профилиса но. Степени ци споредног степе

ништа, решеН~1 су такође као слободно висећ", веml чlt

не 165130/15. 
Уз централно стспенишно језгро постављеlШ су са 

обе стране са нитаРНl1 блокови, решени са пpeтnросто

ром и кабинама, I1Р"РОДНО су осветљеН'1 и веНТНЛllрани 

преко прозора ОРllјентнсаних ка унутрашњем дворишту. 

Други санитарни блок постављен је наспрам спореДIIОГ 

степеништа, прнроДно је осветљен It веllтltлирall преко 

светларника . 
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На ОСIЮВУ грађеВlшске књltl'С Контролног одељеlЬа, 

можемо peKOIlcтpyltcaTI1 ток "радње објекта, као и начин 

пр"мене It уградње материјала. 

Објекат је зида" опеком старог формата, у CItCТCMY 

l/ocehllX ПОДУЖIIIIХ ЗllДова , '-Ја трапеЗНIIМ темељним тра

кама. ДеБЉl1на зидова смањује се од подрума према врху 

објекта. У прltЗемљу су фасадНI1 зидови дебеЛII 105 ст, 
на ] 1111 спрату 90 ст, на 111 н ЈУ - 75 сщ док на УЈ спра

ту дебљнна ЗllДа ItЗноси 60 ст . Унутрашњи носећ" зидо

ви , такође се сужавају од ПРl1Земља где су 95 ст, преко I 
и 11 спрата 75 ст, Ш 11 ЈУ спрата 60 СIП, до УЈ спрата, где 
је деБЉlша зидова смањена на 45 ст. Преградни зидови 
су дебљине ] 5 С 'll . Променом дебљине ЗllДова повећава 

се " ето ПОВРШИIШ објекта, тако да у приземљу ItЗНОСН 

1072,7 1 т2 Докје на УI спрату ]200.03 Iп2 , 
Спрата ВlIсина такође се меља по етажама, у подруму 

износи 3,5 m, У осталим етажама до ]У спрата је 3,9 т, на 

У Сl"lрату ВI1СI1На је 4,5 IП , дОК се ва заВРШl-lOМ УЈ спрату 

смаљује '-Ја 3,05 т. 
МеђуспраТllа конструкција је ребраста или масивна 

бетоllска плоча ПРОМСI,љнве дебљltне, На маљим раСIЮ

Iшма 4-5 т дебљина ребрасте таваНlще ИЗНОСI1 43 ст, на 

већим раСПОНl1ма 5-6 т дебљи,ш TaBaHllue је 48 ст, док 
је за распоне веће од 6 111, дебљина таванице 55 ст. Исти 
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Ilрl1lЩШl ваЖII 11 за MacllBl lY плачу - са повсћањем ра

спона њена деБЉLша износи од 27 до 30 ст. У деБЉLШУ 

међуспратне КЩIСТРУКЦl1је урачунава се 15 ст 3<1 паркет. 

потпаmcшще, песак 11 плафов. 

И ЗIШД котлаРlнще 11 простора за угаљ, израђена је 

Ћlваниua од стакла »LUXFER« велИ 'lНIIС 1621 162/22 тт . 

Стакла су положена у квадратна поља веШI'lItнс 130/ ] 30 
СIll, са по седам редона у роШ'гиљу од арМllра'ЮI' бетона, са 

ребрима ВЈlсине 6 ст. У сваком квадратном пољу пред-
8 Ј1 ђена су 4 комада Лl1ВСIШХ ПЛQЧllца за вентилаUllју. Ова 

првобllТIЮ НЗЛlIве l'а таваница замењена је у току експло

aTaullje објекта равном плочом са светлаРЮlЦlIм а. 

Ходници и степеНIIШта су обложени кераМIIЧКIIМ пло

ч.щама у комБШШUllји две боје окер и »трула ВIIШ ња«. 

Изнад ['!Ода су постављеllа два реда ПЛОЧllца у ВIIС flЮI од 

30 ст . У првом реду изнад ['!Ода ['!Оста вљене су заобљеl1е 

ПЛОЧlще paдf' лакшег Чllшћења, изузев степенщщ, где су 

оба реда ПЛОЧlща раВНII. СтепеНlIшна ограда израђСIШ је 

од КУПlјаСТIIХ профила са дрвеНfl М рукохватом 11 .ШСН

ТИ'lна је за оба степеН lIшна ч вора. Ограда је јеД lюставно 

облю.:ована од всртикаЛIIИХ ш,шки, са кругом 11 СТИЛIl30-

ВalНlМ словом ))М «, као јеДИНflМ декораТIIВНИМ елемен

тима . Обрада eHтepf!jepa је уздржа.ш 11 без уоби чајеl lе 

штуко плаСТ.lке. 
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Сл. 41). ОСН08{1 I с",юmа, 
аgапm{Щllја Ј958. 

КРОВIШ КОl1струкција је дрвена са препуuггеШIМ дско

ран1ВНО обраl)eним PO''OIHIMa. Стреха је ОПШllВСl lа дрве

IЮМ ламперијом. КРОВНII покривач је лим. ПРIIНUИП пр"

мењен у обликовању фасаде, доследно је спроведен 11 .ш 

Дfl мњаЧ КIIМ капама. Димњачке ка пе, квадратне 11 п раво

yraolle основе, зналачки су декорисане аркадНIIМ фРIIЗОМ. 

Са жаљењем можемо констатован! да није сачува на у 

првобит.IOМ облику ДlIмњачка капа глаВIЮГ КРУЖ.lOг дllм

љака центраЛlЮГ ''Рејања. О њеном вероватном изгледу 

сведоче сачуваllе фотографflје исто[' Д IIмњака на Пошти 

бр . 2. 
Објекат Контролног одељења, IIма сугерен, ПРfl3СМље 

11 шест спратова . Фасада је по хоризонтаЛI1 академски 

рашчлањена на три дела. Углови објекта I1cтaKHyrf! су 

моћ.IИМ кулама ризалllТlIма. Ове куле бllле су у првобfП

ном решењу завршене осмостраШIМ кубетllма са лантер

ном на врху. На свакој од осам стрatш БИШI су п редвнl)e

НН КРУЖНI1 ПРОЗОРII , уоквиреl lll lшглашеним apxlIBo.rrraMa. 
Последњи УЈ спрат објекта, бl10 је првобитно намењен 

за та ваНСКII простор , спраПlе B.ICIIHe 2,80 т , осветљен 

преко КРУЖНIIХ прозора преЧШlка 50 ст 11 заврше.! балу

страДШIМ елемеНТlIма . Овакав завршетак среДllшњег де

ла објекта н кула-рll3ащпа, чшш се да је б f1О у органској 

вещ са ромаНТllчарском КОlщеПЩlјом среЩIШњег дела 
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фасадно!' платна. Промена намене У ' спрата, условила 

је и промену на фасади, кружни окулуси замењени су са 

седам ПОЈЈукружtшх прозора, а балустери су замењени 

надз~щима кој и аСОЩlрају на утврђења. Оваква промена 

завршног венца, условила је упрошћа вање 11 смањеље 

вис ине кула-ризалита за 6,7 т . Куле су уместо кубетима 

завршене моћНЈIМ забатнма, у првој варнјшfГИ са веЛIIКlIМ 

розетама п ре'lllика 5 т, са окулусом 2,6 т. Идентично 
решење Коруновић ће применити IIа ризаШlтима Поште 

2, 1927. I 'ОД. 

Н а У ' спрату бllле су преДВL! Qeне луковичасте купо

ле. елеменат кojL! је арх итекта применио lIа П оџrrи бр. I 
(пројекат рађен 1912 год.). а који ће каСНЈ!је примењива

ТlI као снлуете CBojllX cnoMel1 обележја. 
Детаљ измене V 11 У ' спрата, oBepel1 је у доњсм дс

с вом углу: прегледао са теХ IН!чке стране Будимир XP~I

стодуло, арх. МИI I. грађ .• датум 5. 111 1929. год. У заврш
lюј верзнј~1 забатн на кулама-РLl3аЛ lIтима решен и су као 

пети спрат. 

Архнтекта је пројектовао и декораТIIВНУ бетонску 

ограду дуж регулаЩЮllе ШНl ије ПаЛМОТllћеве УЛlще, у 

продужетку фасаде објекта Контрол tЮI' одељења M L! HL!
старства ПТТ, а према дворишту објскта Тслефоtlске 

централе. Ограда се cacтojLI из заоБЉСНII Х бетоl lскtlХ 

стубова, са металним плаПlIIма и две капије. У IIСТО вре

ме 1923- 1924 год. архитекта је пројектовао и ограду сво
је куће у Ламартиновој улици - отуда ве изненађује 

ч tlњеllица да Је ПРlIмеlllЮ ИСТОВСТl lе елементе ограде. 

КаШlје су наткривене таласастим забатом 11 декорисане 
веlщем окулуса у којима се понавља декоративна а рабе

ска примењеl~а на за вршtШМ с пратовима УI'аоних кула

ризалита. 

Вtlшеслојност фасадне структуре на згради МIIНИ

старства ПТТ остварена је у комбlltlаUlфl CP I'ICKO-Вl1За н

тијских моти ва, ПРlIмењених Ila среЮ1Wњем делу фасад

ног платна и сведених експреСII ВНИХ фоРМ LI у третману 
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завршtюг У Ј спрата среДIIWН.ег дела објекта 11 угаОllllХ 

кула-Рllзалита. ЈеДIII)СтавнOC'r и ГlречишћеllОСТ израза 

управо OBIIX претходно наведених делова фасадне струк

туре, везују Ilеправедно за немареног аутора са његовим 

глаВI I ИМ опонеНТl lма, заroВОРНLщима радикалног Функ

ЦlЮI IaЛllзма. 

НаПО.мене: 

I О Лl I 'IН ОСТII 11 делу арх. KOPYHoBllna. преДВОДНllка IШЦlюнаЛlЮГ 
C'ГIUJa у српској међураnюј ap'Otтeктypll. ВllДепl : А IЮШIМ, Ва

јщJClШ 11 Нf:II.ИО{lC1((1 uзложба, ПОЛIIтнка 9. мај ] 922: Б. ПОГЮВllћ , 

П06ре.иене uзлож6е, СРПСКII КЊllжеSIlН ГЈШСIIIIК 6. ]922.2 ]7-
- 218; П . Крат. PeКOHcтPYKцuj(1 ПошCllе 2 у Беоrраgу. АРЈНlтек

тура 7. Загреб ]947.22- 28: 1. КРУllић, ApxllmeKmypa Беоfраgо, 
БеОI'Рад 1954. 19- 20: о. МIШllћ. КОР)"Н06I1Ћ МО.IШР. ЕЛУ 3, За
греб 1964. 224: М. М111"рО1Шћ, Суgбине наш,lX mm.:06U. ПОЛИ'I1l ка 

7. март.1965: ж. Шкаламера. ОБНQ6lj српскоr сmllЛЏ у арХllmек

тУРII. ЗЛУМС 5. HOBII Сад 1969,22811230-231; З. Mallesllh, 
Српска архитектура 19<Ю-1970, Музеј caBpeMcllC YMC'ТIIOCТII. 
Београд ]972.20; ИС'ПI. Јучерашње 'рауuтељсmво. УрБШlнэам 

БеОI'Рада 53- 54. Гlрluюr 9. Београд 1979; ИС'ПI . f!ШIIU Hell.\lOp". 
Мо.ЧIlР КОРУII06l1ћ. Из I'Радља 6, Београд ]981.49- 54: М. 10ва
IЮВl l ћ, с,1йClo."О щжsеllQ f/юgumељсCllво 11 слuкарсfШЮ Н08ије' 90-
ба, Београд-Крагујевац ]987.2]5- 222: А. КадијеВI!ћ , Мо.чир 

КОРУН08uћ, MOMC IIT ]6, Београд ]990. 104-109; з. MallcBllh. Ро

.мШlтIlЧII(1 архиmектЈ/Ю. БеОI'Рад 1990, ] 0-12; А. БРКllћ, Знако
MII у камену, Српска модерllа apxllтeктypa ]930-]980, Београд 
1992,66: А. КаЩlјеВllћ. Мо.\щр KOIJ}·H06uli. БеOl'Рад 1996; Исти , 

ApxlllileKmYfXl COКOllCKIIX gо.чова МО.1ШIЮ КОРУII08uћа у БОСНII 11 

ХерцеЕовиlII1 из.чеђу 98(1 светска рата. 3боРII IIК за историју &Ј

clle 11 XepIIeroBНlle 2, Београд ]997; ИСТII, Јеуан век т/южења 

IIШ,'lOналноI сmllЛ(1 У српској (Iрхитектури, (СреДI1lШ Х IХ -
средиlШ ХХ века) Београд ]997.6-225: г. ГорДllћ. КаCllалоI 113-

лож6е »БеоrfXlg-ПfXllf( . ЗЗЗСКГБ. Београд 1997. 6. 

2 ApXl1В Југославије, МIIIШстарство r pa\)eBlllla о 62, О 1535- ] 538. 

3 Постојеће стан.е СIIIIМIUШ је арх. Весна ЂУРОSltћ 1I љубаЗIЮ нам 
уC'l)'ШUlа за овај рад. IШ 'IСМУ јој се срдаЧIЮ захваљујемо. 



ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ ИСТОРИЈЕ И АРХИТЕКТУРЕ 
ЗГРАДЕ КОНТРОЛНОГ ОДЕЈЬЕЊА МИНИСТАРСТВА ПОШТА. ТЕЛЕГРАФА И ТЕЛЕФОНА У БЕОГРАДУ 

SUMMARY: Dusica Zi\IШlOviс 

CONTRIВUTION ТО ТНЕ RESEARCH OF HISТORY 
ЛNО ARCHITECTURE OF ТНЕ BUILDING OF DEPARTMENT 
OF CONTROL - MINISТRY OF POSТ, TELEGRAPH 
ЛNО TELEPHONE IN BELGRADE 

Тће раlасе оС Departmenl ОС Сопtго l of the РТТ Ministry 
represenlS опе among the most уаlиаЫе objeets designed Ьу 
archilect Мотјг Когипоује. whieh is foг the mosl рап 
preserved јп ils authentic Согт. 

Тће noted оЬјес! was COI1$tfucted оп (ће land (те! Ье
hind the Мајп Те lерћопе Exchange Office. а! (ће согпег of 
Palmoticeva апЈ Majke Jevrosime Streel. Тће funds Сог its 
building were provided from the РТТ Ministry. previewed 
Ьу 1923- 1924 budgel. After а lепЈег Сог build ing сопtгасt 

ћеlЈ оп 23 Магсћ 1925, (ће bui lding contract was conferтed 
10 Technical enterprise »Fundus« from Belgrade. 

Тће comeгstone was l ајЈ dоwп апd fouпdаtiопs sancli 
fied оп 6 ОесетЬег 1926. рјпа l operalions јп building the 
оЬјес! of ОераптеПI оС control were гесогЈеЈ јп (ће engi
neering joumals si nce 3 Јипе 1930 unti l 19 Аргјl 1931. 
Members оС Iће commendatory соmmissiоп арргоуеЈ the 
complelion of works оп 5 Мау 193 1. 

Тће оЬјеС I of Depanment of control is square јп ground
рlап, cOnlaining ап јппег coun. According to the project, (ће 
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locations of уепјса l cOllllllunication апЈ p1umbing system 
bIock were јп (ће axis of object. пехl (о (ће tпајп entrance. 

Тће оЬјес! is Ьиј l ! јп masonry, with tiles јп ancient 
fonnat. јп (ће system of 10ngitudina1 load-bearing wall s 
slanding ирап Iгареи fou ndation foolings. Stan ing Сгот 
ce llar. Iће wall thickness decreases loward roof. Construc
(јоп belween stories is represented Ьу rib-l ike ог massive 
concrelc plate. varying јп depth. which depended оп (ће 

plate span. 
Тће оЬјеСI оС ОераптеПI оС Control consists of (ће 

basemen l. grouпdПоог and six stories. Its fa~ade is сотро

sed of (ћгее hori zonlal pans јп academic fashion. Comers of 
Iће оЬјеСI аге accentuated јп tower-like mаппег. Multilevel 
Slruelure of (ће fш;аdе is accomplished Ьу (ће combination 
of Serbian-Byzanline motives and (ће reduced expressive 
fопns. Тће architect designed а eonerete (епее along (ће 
regulation l јпе of Pa1moticeva Street. Deeorative e lements 
app1ied оп Iће (епее аге related 10 those оп {ће fш;аdе. 
rounding ои l (ћејг unity. 




