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Сажетак: У раду је, поред историјских података, приказано садашње стање Црквеног конака у Топчидеру и представљен је Про-
јекат санације и реконструкције који се израђује у Заводу за заштиту споменика културе града Београда. 
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Abstract: Apart from providing a historical background, the paper describes the current condition of the Parish House in Topčider and 
presents the rehabilitation and reconstruction plan which is being developed by the CHPIB.
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    ма градова који се вековима срећно развијају, у 
којима безброј генерација клеше вечити споменик на-
рода и где многи друштвени системи остављају видна 
обележја својих одлика и свога времена, кроз различите 
стилове својих грађевина.

Београд, међутим, иако једно од најстаријих европ-  
ских насеља, није могао у својој еволуцији користити 
своје традиције. У Београду није могло бити контину-
итета у развоју његове архитектуре, као што је то 
случај код већине срећнијих градова Европе. У својој 
историји, Београд је увек, и на првом месту, био стра-
тегијски град, и само од краја 17. века за период од два 
столећа, Београд је мењао господаре неких девет пута, 
и још више је пута био бомбардован и паљен. Није онда 
чудо што се нису могли одржати архитектонски спо-
меници прошлости, којих је морало доста бити, суде-
ћи по старим описима путописаца. Зато је архитек-
тонско наслеђе Београда, почетком 19. века било веома 

незнатно. Пред ослобођење од Турака, Београд је обич-
на паланка, запуштена погранична турска касаба, у ко-
јој је сем Турака и нешто Цинцара, живело релативно 
мало Срба.1 

Модерна историја града Београда почиње ослоба-
ђањем Србије од Турака. Период од 1825. до 1835. го-
дине може се сматрати и као доба обнове архитектуре 
у Србији. За разлику од дотадашњег начина грађења, 
условљеног пре свега лошим социјалним и материјал-
ним приликама, новостворено грађанско друштво, по-
дражавајући прве Обреновиће, и само почиње да гради 
своје куће у тврдом материјалу. Зидови су много масив-
нији – дебљи и чвршћи. И док се темељи и подруми и 
даље граде у камену, приземља су често комбинована 
од камeна и опеке. Спрат је потпуно од опеке. Међу-
тим, бондрук и поједини дрвени делови сачувани су као 
основни костур зидова. Унутрашњи лаки преградни зи-
дови, иако грађени у опеци, најчешће су углављивани 
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вертикалним храстовим ступцима, међусобно повеза-
ним косницима, а у дебелим спољним зидовима и даље 
су задржане греде које их прстенасто повезују и укру-
ћују као што то данас чине бетонски серклажи. Те дрве-
не греде се називају пoјасеви или сантрачи.

Зграде подигнуте за време кнеза Милоша могу се 
поделити у две групе, и по намени а и по начину из-
градње. У прву групу спадају зграде за становање кнеза 
Милоша, његове породице и зграде за државне потребе. 
Ове зграде су грађене од чврстог материјала. Другу гру-
пу чине зграде од слабијег материјала и мањих димен-
зија за становање виших чиновника.2  

Ове прве остале су познате под називом конаци. 
Узор за њихову изградњу биле су зграде које су изгра-
дили Турци, и без обзира на читљиве утицаје архитек-
туре која се развијала у централној Европи, у појединим 
фрагментима, а поготову у блиској Војводини односно 
Аустроугарској, ове грађевине представљају развијену 
форму балканске архитектуре. Већи утицај Запада и 
преображај који је наступио касније, са доласком архи-
теката који су се школовали у иностранству и мајсто-
ра који су долазили из Аустроугарске – нису умањили 
вредности ових грађевина изузетне функционалности и 
рафиниране естетике.

Кнез Милош се лично ангажовао на изградњи сво-
јих домова. Неимар Хаџи Никола Живковић, као иску-
сни предузимач, у највећој мери остваривао је кнеже-
ве жеље. Међутим, мало је вероватно да су они једини 
заслужни за изглед свих грађевина насталих у том пе-
риоду, али, нажалост, о томе нема сачуваних података. 
У сваком случају, захваљујући добром квалитету упо-
требљеног грађевинског материјала и примењеној не-
имарској вештини, стање сачуваних зграда из овог пе-
риода није лоше. Иако су у више махова поправљане и 
преправљане у складу с потребама корисника, основна 
конструкција им је остала неоштећена, тако да је могу-
ће урадити њихову реконструкцију.

Дворски комплекс у Топчидеру, који је кнез Милош 
подигао непосредно након стицања аутономног стату-
са Кнежевине Србије, био је једна од најрепрезентатив-
нијих градитељских и уметничких целина тог времена. 
Суштина његовог значаја за политичку, културну и со-
цијалну историју Србије 19. века налази се у чињеници 
да је Топчидер, као и други дворови кнеза Милоша, био 
непосредни израз консолидације његове личне власти. 
Као такав он није имао само резиденцијалну функцију, 
већ и сложено симболичко значење. На првом месту он 
је проистицао из одабира места у коме се подиже двор. 
Сви његови дворови, па и овај у Топчидеру, били су са-
грађени на стратешки битним местима Србије. То от-
крива оновремену политичку нужност успостављања 

владарског упоришта из којег је било могуће вршити 
непосредну контролу околне територије. Топчидер је, 
према томе, део ширег градитељског таласа који је кнез 
Милош покренуо током своје прве владавине.3 

Планска изградња дворског комплекса у Топчи-
деру почела је 1931. године, непосредно по стицању 
аутономије, када су се стекли услови да се јавно испо-
љи идеологија власти новонастале државе. Политичко 
правни положај кнеза Милоша Обреновића у оквири-
ма Османског царства тада достиже исти статус који 
су вековима имали влашки кнежеви, што је условило 
и узоре којима је уобличен кнежев двор. Као и у прет-
ходним дворовима, у Крагујевцу и Пожаревцу, важан 
елемент је била економија, али је по узору на имања у 
Влашкој, она сада била чвршће инкорпорирана у двор. 
У средишту идеализованог аграрног пејзажа, налазило 
се урбано језгро дворског комплекса. Њега су чинили 
двор, дворска црква и црквени конак и један број ма-
њих приземних зграда, које су биле груписане око дво-
ра. Око овог малог насеља, велика површина земље је 
била покривена ораницама, виноградима, воћњацима и 
пашњацима, а у саставу комплекса налазио се Кошут-
њак, као неговано ловиште. Читав комплекс је садржао 
и велики број грађевина, које су углавном служиле за 
привредне и трговачке активности у Топчидеру. Ту је 
било изграђено неколико воденица, механе, несумњиво 
постављене због скеле на Сави, радионица за прераду 
коже, магацини, амбари и шупе. У близини конака, од-
носно двора, налазиле су се зграде за кухињу, кућа за 
послугу, коњушница и још неке утилитарне грађевине. 
Кнез је поред великог конака, имао и мањи конак од 
дрвене грађе, са четири собе, кухињом и диванханом, 
поред Топчидерског потока. Преко пута цркве је била 

Сл. 1. Црквени конак у Топчидеру, репродукција 
разгледнице с почетка 20. века (архивски снимак)
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чесма, а у близини чардак, односно отворени дрвени 
павиљон, који се лети користио за гозбе и свечане руч-
кове. Поред двора и цркве, као најрепрезентативнијих 
грађевина, ово мало насеље имало је и свој отворени 
јавни простор смештен испред цркве, који је прили-
ком великих свечаности имао функцију градског трга. 
Оваква структура двора, очито преузета из румунских 
узора, почивала је на нововековној европској традици-
ји двора као слике савршеног устројства света, у овом 
случају нове државе под влашћу кнеза Милоша.4

Црквени конак у Топчидеру је поред Конака кне-
за Милоша и цркве једина очувана зграда некадашњег 
дворског комплекса. 

Кућа је највероватније изграђена нешто пре Топ-
чидерске цркве, или са њом, али је завршена пре, што 
је разумљиво с обзиром на разлике у врсти, потребама 
и начину обраде сваког од објеката. Тачније, конак је 
сазидан у периоду 1830–1832. године.

Црквени конак је био изграђен за потребе првог 
митрополита Кнежевине Србије Милентија Павловића. 
Користио га је и његов наследник митрополит Петар 
Јовановић. Њега су такође користили и будући чланови 
конзисторије, протосинђел Ликоген Михајловић и све-
штеник Гаврило Поповић, потоњи шабачки владика. 
Први свештеник Топчидерске цркве је био јеромонах 
Јероним, капелан књажески, који је ту служио до 1836. 
године. Као служитељ цркве и кнежев капелан, он је 
вероватно становао у једном делу Црквеног конака.5 

У конаку је током јула 1835. године настао нацрт 
првог устава Православне цркве у Кнежевини Србији, 
под руководством митрополита Петра Јовановића. Овај 
нацрт је разматран тек 1836. године, након кнежевог 
повратка из Цариграда, а 21. маја, на Народној скуп-
штини у Крагујевцу, обнародовано је Начертаније о ду-
ховним властима, први писани основни црквени закон 
у Србији.6 

Конак је објекат правоугаоне основе, димензија 
15 м х 14 м. Зидан је на каменим темељима у бондруч-
ном систему са испуном од опеке. На делу конака је 
формиран подрум у који се улазило с јужне стране. Пре-
остали део куће је на земљаном насипу. Конак је био 
покривен четвороводним кровом са широким стрехама. 

Зидови су највероватније првобитно били малте-
рисани кречним малтером. На њима никада није било 
профилисаних венаца или пластичних украса. Прозори 
су постављени са свих страна објекта: по три прозора 
са сваке стране, а четири на јужној фасади. Прозорски 
отвори, правоугаоног облика, типа су пенџера с метал-
ним решеткама. Спољашња крила, која су у равни фа-
саде, отварају се према споља, док се унутрашња крила 
отварају према унутрашњости просторија.

На једној фотографији цркве у Топчидеру из 1876–
1878. године7 у позадини се види Црквени конак (свеште-
ничка кућа) са доксатом на западној, главној фасади, који 
се налазио у наставку постојећег степеништа. Он је нај-
вероватније био у ширини нешто већој од постојећа два 
централна прозорска отвора. Доњи део доксата је био 
озидан у камену, док је горњи део решен архитравно, са 
дрвеним стубовима. На јужној фасади, у доњим парти-
јама објекта видљив је и ћепенак. На каснијим фотогра-
фијама се види да се изглед доксата с временом мењао, 
као и комплетна фасада са те стране објекта. Крајем де-
ветнаестог века, доксат је затворен. У једном, вероватно 
кратком, периоду биле су уклоњене и степенице којима 
се улазило у конак и био је функционалан само улаз са 
источне стране, да би неком каснијом интервенцијом, за-
једно са ћепенком, био потпуно уклоњен. 

Постојање доксата на западној фасади демантује 
тврдње неких истраживача да Црквени конак у Топчи-
деру представља облик веће шумадијске куће, већ је 
то типичан представник балканске архитектуре која је 
увек имала своје локалне варијације.

Архитектура конака, пре свега постојање доксата, 
као и примењени материјали, поред типолошког свр-
ставања, документују однос јавног и приватног, држав-
ног и црквеног живота, односно потврђују да је кућа 
функција и начин живота, те да њиховом променом 
долази до промене начина коришћења, а самим тим и 
форме објекта. 

Прихватањем објекта као живог организма који 
је подложан процесима и ритуалима у свакодневном 
животу, односно проучавањем његових становника и 
корисника можемо доћи до комплетне слике двају пара-
лелних процеса који дефинишу сваки објекат – актив-
ни – као процес свакодневног живљења и коришћења и 
пасивни – као просторне структуре.8 

Топчидер је континуирано негован и изграђиван 
као дворски комплекс кнеза Милоша све до доношења 
Турског устава, који је означио победу уставобрани-
тељске опозиције и абдикације и одласка кнеза Милоша 
из Србије 1839. године. Након тога је уследила кратка 
владавина кнеза Милана, а после његове смрти двого-
дишња владавина кнеза Михаила. Њиховим одласком 
завршила се прва фаза у историји Топчидера као вла-
дарске резиденције династије Обреновић. Уставобра-
нитељи су за масовну демонстрацију народне изборне 
воље, не случајно, одабрали простор дворског комплек-
са свргнуте династије у Топчидеру.9

У Топчидер, остављен без правог надзора након 
одласка кнеза Милоша, Београђани долазе у великом 
броју и користе га и на непримерен начин, чак уништа-
вајући затечено.
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Сл. 2.
Црквени конак у 
Топчидеру
(БОН, бр. 3, март 1932)

Међутим, црква заједно са црквеним конаком, у 
складу с повољнијим статусом у односу на објекте 
који су репрезенти световне власти, нису девастира-
ни, у овом периоду само пате од последица нередов-
ног одржавања. 

Након повратка у Србију 1859–1860, кнез Милош 
је одмах отпочео са радовима на бољој организацији 
дворског комплекса и санацији великог конака. По на-
редби кнеза Милоша обављене су и поправке Црквеног 
конака, куће топчидерског лекара и малог конака. Ове 
радове је по лицитацији обавио београдски дунђер Сте-
рија Јовановић за 7.800 гроша.10 

Као што је већ наведено, грађевине настале у вре-
ме владавине кнеза Милоша претрпеле су разне ин-
тервенције у току свог постојања, првенствено у циљу 
текућег одржавања и прилагођавања тренутним наме-
нама објекта. Црквени конак није изузетак, те је поред 
уклањања доксата на њему у више наврата интервени-
сано, првенствено у циљу санирања насталих оштеће-
ња, али све до средине двадесетог века о томе немамо 
писаних података. 

У комисијском извештају сарадника Завода за за-
штиту споменика културе НРС из 1948. године тврди се 
да је годину или две након 1928. извршена оправка већег 
обима, измењени су столарија и унутрашњи распоред.

Иста комисија је констатовала лоше грађевинско 
стање објекта и потребу да се приступи изради пројекта 
санације и реконструкције.

Током 1949. године оправљени су зидови, напра-
вљена је бетонска стаза, са горње, северне стране изгра-
ђене су нове бетонске степенице, а са источне стране 
нова тераса. Направљен је и нов бетонски шахт, пре-
зидан је оџак на крову куће са источне стране, који се 
урушио после једне обимне кише. Из кратког извештаја 
арх. Ивана Здравковића из исте године сазнајемо да из-
ведени радови, пре свега на реконструкцији димњака, 
нису урађени квалитетно, односно да није поступљено 
по његовим упутствима. 

Сем поменутих радова, на конаку су очишћени и 
премазани фирнајзом храстови стубови и старо дрвено 
степениште на улазу са северне стране и президан је 
зид испред зграде на цвећњаку.

Током 1957. године изведени су радови на по-
правци и прекривању крова. Према допису тадашњег 
свештеника, цео кров је препокривен са подливањем 
сваке ћерамиде у продуженом малтеру. Том приликом 
су поправљени и сви димњаци на кући. Међутим, у 
извештају арх. Миле Вуловић из 1964. године тврди се 
да су интервенције на санацији крова изведене само 
делимично, те да је потребно приступити потпуној 
замени кровног покривача. У току те године изведе-
ни су обимни радови на санацији кровне конструк-
ције, кровног покривача, обнављању фасада и стола-
рије. Тада су урађени вентилациони отвори на свим 
странама објекта, смештени на фасадној равни изнад 
венчаница.
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Сл. 3. Црквени конак у 
Топчидеру – постојеће 
стање, северозападна и 
југозападна фасада

Током 1968. године урађена је нивелација двори-
шта, 1974. извршени су радови на канализацији, а 1977. 
године замењена је дотрајала монофазна електрична 
инсталација.11

Од краја седамдесетих година изведене су санаци-
ја оштећења у оквиру минималног, неопходног инве-
стиционо-техничког одржавања, као и адаптације уну-
трашњег простора у складу с потребама свештенства. 

У централном делу конака данас се налазе канце-
ларије старешине цркве с холом, тоалетом и купатилом 
које се користи као кухиња. 

У североисточном делу је импровизован нужни 
смештај за послужитеља у цркви. Састоји се од кухиње, 
купатила и једне собе. На зидове собе са унутрашње 
стране постављен је стиропор до висине од 1,62 м. По-
дови су обложени паркетом и керамичким плочицама. 
За потребе овог стана отворен је и улаз на истој страни.

У западном делу је био службени стан бившег па-
роха, који је после његове смрти, пре више година, ван 
функције, запуштен и закључан. Тек након вишеме-
сечног инсистирања Завода, а због потребе техничког 
снимања објекта, стан је отворен. У овај стан улази се 
са главног дрвеног степеништа, односно некадашњег 
главног улаза у конак. Стан се састоји од кухиње, две 
собе, те купатила и оставе који су одвојени од осталог 
простора лаким преградним зидовима типа шперплоча. 
Подови, обложени дрвеним даскама и линолеумом, тру-
ли су са улеглом подлогом.

Велики део објекта је прекривен пукотинама које 
се простиру вертикално, хоризонтално и дијагонално, 
с тенденцијом одвајања и обрушавања. Закључено је да 
постоји велика опасност по кориснике у случају кори-
шћења дела објекта у којем су водоводне и канализаци-
оне инсталације.

Четвороводни кров, који је приликом реконструк-
ције претрпео измене у степену нагиба крова и скра-
ћењу стреха, са три стране покривен је ћерамидом, а с 
једне медитеран црепом. Кровни покривач је дотрајао и 
оштећен. На крову су смештена четири димњака разли-
чите конструкције и у лошем стању. Стање таванског 
простора, због процене да постоји опасност од обру-
шавања таванице, није у потпуности сагледано, али су 
видљиве црвоточне греде кровне конструкције.

Целокупан простор конака није опремљен аде-
кватним системом грејања, присутне су грејалице које 
се користе током зимског периода за загревање.

Приземни објекти, у северном делу порте у непо-
средној близини конака у којима је стан свештеника у 
пензији, и остава су у веома лошем стању.

Данас је парцела на којој се налази конак уједно 
и црквена порта ограђена живом оградом према Улици 
Теодора Драјзера и Булевару војводе Путника, и жича-
ном оградом према парцели на којој се налазе објекти 
Војске Републике Србије. Поред цркве и конака, на њој 
се налази и објект новијег датума предвиђен за продају 
и паљење свећа.
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Као што су некада положај, величина, уређење и 
функција двора са црквом и црквеним конаком говори-
ли како о снази младе државе тако и о еманципацији цр-
кве као институције, и његово садашње стање, заједно 
с помоћним објектима и запуштеним двориштем, одају 
утисак немара, духовне и материјалне оскудице те од-
сликавају недостатак моћи како цркве тако и државе.

Међутим, свеукупне вредности, изузетно добар 
положај, значај Топчидерске цркве и Конак кнеза Ми-
лоша у непосредној близини – намећу и будући третман 
Црквеног конака. 

У Заводу за заштиту споменика културе града Бео-
града у току је израда Пројекта санације и реконструк-
ције Црквеног конака којим се предвиђа враћање његове 
репрезентативности, како у просторној структури тако 
и у начину коришћења. Он више не може бити само ну-
жни смештај или службени стан, већ простор у којем 
ће у приземљу бити канцеларије, просторија за пријем, 
библиотека, тоалет, кухиња и мањи простор за боравак 
свештеника. У подруму ће бити изложбени простор, а 
остава на западној страни конака. 

Пре израде Пројекта санације и реконструкције 
урађен је геотехнички елаборат на основу изведених 
геотехничких истраживања. 

Пројектом су предвиђени радови на статичкој са-
нацији темељне зоне и замени комплетног кровног по-
кривача с подлогом од летава. Након извршене анализе 

Сл. 4.
Црквени конак у 
Топчидеру – постојеће 
стање, југозападна 
фасада

постојеће кровне конструкције, са визуелном и рачун-
ском контролом свих елемената, дотрајали делови биће 
замењени новим у складу са статичким прорачуном. 
Постојеће растресене димњачке капе предвиђене су за 
презиђивање. Кров се покрива левкастом ћерамидом 
преко летава. 

Са зидова конака, споља и унутра треба обити по-
стојећи малтер, како би се утврдило стање бондручне 
конструкције. Трули и оштећени делови биће замење-
ни новим у складу с постојећим. Комплетну бондручну 
конструкцију треба заштитити од труљења и штето-
чина одговарајућим премазима и уколико је потребно 
извршити консолидацију опеке, односно замену веома 
оштећених. Са дела конака, који је зидан каменом, по-
требно је пажљиво уклонити малтер, прегледати спој-
нице и уколико је потребно очистити их и фуговати 
кречним малтером. Прегледати камене блокове и уко-
лико је потребно извршити блоковање на местима где је 
камен веома деградиран, а у случају мањих оштећења 
извршити и консолидовање камена.

Све зидане пећи и оџаклије реконструишу се и 
оспособљавају за употребу.

Поновно малтерисање куће треба извести кречним 
малтером, осим дела где је камен видљив. Извођач је у 
обавези да изради потребан број пробних узорака док 
се не добије малтер задовољавајућег квалитета. Плафо-
ни се облажу шашовцем преко нове подлоге.
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У завршној обради сви зидови малтерисани креч-
ним малтером боје се кречом са додатком минералне 
боје и стаклене воде. 

Предвиђена је и демонтажа подова. На местима 
демонтираних подова планирају се нови дрвени подови 
од храстових дасака, преко дрвених штафли, у природ-
ној боји дрвета. У подове се поставља термоизолација 
од земље и сецкане сламе. 

У делу конака који је предвиђен за тоалет и кухи-
њу неопходно је постављање пода који је водоотпоран.

Потребно је извршити замену инсталација водово-
да и канализације, замену електроинсталација, увести 
громобранску инсталацију, и увести одговарајући на-
чин загревања просторија.

Потпуна реконструкција доксата и рестаурација 
дрвеног степеништа су кључни за враћање оригинал-
ног изгледа и репрезентативности. На основу архивске 
грађе, предложена је реконструкција изгледа доксата на 
западној фасади конака, окренутог ка улици, данашњем 
Булевару војводе Путника. Због веће функционалности 
објекта, доксат је реконструисан у каснијој, затвореној 
фази, грађен у бондручном систему по узору на посто-
јеће зидове конака, на темељним зидовима од камена. 
Прозори су по узору на постојеће, а по спецификацији 
из пројекта и на све три стране доксата предвиђено је  
постављање по два прозора. Подови се израђују од хра-
стових дасака на дрвеној међуспратној конструкцији са 

испуном од земље и сецкане сламе. Зидови доксата су 
третирани као и остали зидови у конаку, као и међу-
спратна таваница и плафон. У делу испод доксата који 
се налази на тлу, формира се остава, која ће имати врата 
на јужној страни. Врата се израђују од дрвета по угледу 
на врата која се налазе на постојећој остави. 

Извршиће се, уколико је потребно, замена дотраја-
лих степеника одговарајућим, исте врсте и боје дрвета. 

Сви видни дрвени елементи се бајцују и штите без-
бојним мат лаком. Постојећу столарију треба детаљно 
прегледати, скинути стару боју, поправити оштећења, 
заменити поломљена стакла, постојећа стакла поново 
китовати, оков прегледати, поправити и заменити оште-
ћене делове и заштитно бајцовати. Улазна врата посеб-
но обрадити и заштитити.

Извршити демонтажу облоге тротоара, бетонског 
и каменог степеништа и стаза.

Због формирања нових тротоара око куће, планира 
се уклањање свих слојева тротоара са свим припадајућим 
подслојевима. Дилатацију између тротоара и куће затво-
рити водонепропусним трајноеластичним материјалом. 

У експлоатацији објекта, Пројекат налаже уредно 
одржавање зидне и плафонске површине малтерисане 
кречним малтером, тако што ће се кречити једанпут 
годишње.

Такође, предвиђа се функционално и крајње дис-
кретно декоративно осветљење порте и објеката у њој.

Сл. 5.
Црквени конак у 
Топчидеру – постојеће 
стање, северозападна 
фасада
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Комплексан Пројекат реконструкције и санаци је 
Црквеног конака захтева, у наредном периоду, и израду 
пројекта уређења црквене порте као интегралног дела 
дворског комплекса, без обзира на њен садашњи имовин-
скоправни статус (црквена својина). Само интегралним 

Сл. 6. Изгледи и основа Црквеног конака у Топчидеру – постојеће стање

сагледавањем целокупног простора некадашњег двора 
кнеза Милоша могуће је квалитетно чувати и презен-
товати његове сегменте. Такође, израдом овог пројекта 
створени су предуслови за налажење новчаних средста-
ва за извођење потребних радова. 
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Сл. 7. Пројекат рестаурације првобитног изгледа конака (са доксатом)
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ЦРКВЕНИ КОНАК У ТОПЧИДЕРУ

Summary: NADA ŽIVKOVIĆ 
IVANA FILIPOVIĆ

THE PARISH HOUSE IN TOPČIDER 

Belgrade, one of the earliest human settlements in Europe, was above all a place of strategic interest, which was pre-
cisely the reason why there could not be continuity in its architectural development. Bombarded and set ablaze, it entered 
the 19th century with a less than modest architectural heritage. The palace complex erected by Prince Miloš Obrenović in 
Topčider soon after Serbia became an autonomous principality under Ottoman suzerainty (1830) was one of the most pres-
tigious architectural and artistic undertakings of the period. All residences of the Prince, including Topčider, were sited on 
locations of strategic importance for Serbia, which reveals the political necessity of the time to establish the ruler’s strong-
hold allowing direct control over the surrounding area. Thus, the Topčider complex emerged as a result of a broader wave 
of building activity started by Prince Miloš during his first reign (until 1839). Apart from his residence and the associated 
church, the Parish House in Topčider is the only surviving building of the original complex.

Built in 1830–32, the Parish House is rectangular in plan, measuring 15m by 14m. It is a timber-framed structure with 
brick infill panels on stone-built foundations, covered with a pyramidal deep-eaved roof. Its southern portion rests on a 
stone-built cellar. Just like the other buildings constructed under Prince Miloš, it has undergone various subsequent alter-
ations, usually as a result of maintenance or adaptation to changing uses, but there are no surviving written records of them 
until the mid-20th century, when extensive repairs to the building were made.

Since the late 1970s, basic repairs to the building have been made at the minimum maintenance level, as well as inte-
rior alterations in response to the needs of the clergy.

The Cultural Heritage Protection Institute of the City of Belgrade is currently in the process of developing a rehabilita-
tion and restoration plan for the Parish House, aimed at recovering the building’s representativeness in terms of both spatial 
organization and use. Instead of being reduced to an official dwelling or emergency shelter, the ground floor is planned to 
contain offices, a reception room, a library, a lavatory, a kitchen and a smaller private area for the cleric, while the cellar 
should accommodate an exhibition space with a storage room on the west side.

The plan includes static rehabilitation, replacement of rotten timbers in the roof system and the timber frame, rebuild-
ing of chimneys, roof re-tiling, reconstruction of the porch, restoration of the exterior and interior wooden doors and win-
dows, restoration of the wooden staircase and the porch, replacement of the electrical and plumbing systems, introduction 
of thermal installations and a lightning protection system, creation of an exhibition space in the cellar, rehabilitation of the 
pavement.

The complex rehabilitation and reconstruction plan requires, in the next phase, the development of a design for the 
church yard as an integral part of the palace complex regardless of its current ownership (church property). Only an integrat-
ed approach to the whole area formerly occupied by the palace complex of Prince Miloš can ensure the proper preservation 
and presentation of its elements. Completion of the plan is a prerequisite for the effort to raise funds for the realization of 
the planned work.    

ILLUSTRATIONS

Fig. 1 Parish House in Topčider, archival reproduction of an early 
20th-century picture postcard 

Fig. 2 Parish House in Topčider (BON no. 3, March 1932)

Fig. 3 Parish House in Topčider, northwest and southwest façades, cur-
rent condition

Fig. 4 Parish House in Topčider, southwest façade, current condition 

Fig. 5 Parish House in Topčider, northwest façade, current condition

Fig. 6 Parish House in Topčider, elevations and plan, current condition

Fig. 7 Design for the restoration of the original appearance of the 
Parish House (with the porch)


