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СТАРА ВАРОШКА КУЋА У ОБРЕНОВЦУ

Сажетак: У раду је дат приказ развоја Обреновачке чаршије као предуслов за изградњу једне варошке куће, развијене форме, у
стилу балканске архитектуре. Кућа је сведок свих развојних и деградирајућих фаза, како друштва и институција тако и појединца, од
времена настанка у првој половини деветнаестог века до нестанка почетком друге деценије двадесет првог века.
Кључне речи: Обреновачка чаршија, варошка кућа, изградња, рушење

Abstract: The paper outlines the development of the commercial quarter of Obrenovac because it made possible the emergence of a formally elaborate town house in the style of Balkan architecture. The house witnessed all stages in the rise and decline of society, institutions and
individuals from the time of its construction in the first half of the 19th century until its demolition in the early 2010s.
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асеље Обреновац, некадашњи Палеж, помиње се
први пут у историјским изворима 1718. године, у аустријском државном попису Ваљевског дистрикта, као
насеље са 11 домова.1
Археолошки налази показују да је насеље много старије и да вуче корене још из периода римске владавине.
Насеље Палеж се не помиње ни у једном попису
Београда и околине којe су Турци спровели у периоду
од 1528. до 1560. године. С обзиром на то да је Палеж,
касније Обреновац, у деветнаестом веку припадао Ваљевској нахији, претпостављамо да јој је припадао и у
периоду првих година турске окупације.
Приликом аустријске окупације Србије од 1717.
до 1739. године, Палеж је у почетку припадао Ваљевском дистрикту, али је убрзо при новој подели постао
седиште нове административне управе дистрикта Палешког. Тада се досељавају и нови становници, углавном Немци, Мађари и Јевреји, чиновници, занатлије и
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трговци. С новим житељима, насеље добија другачију
физиономију и ново име Zwei brucke. Насеље је било
уређено по ондашњем принципу, две унакрсне улице, с
једнаком ширином парцела и са ушореним кућама попут оних преко Саве у Срему.
Падом Србије у Турске руке, 1739. године, у аустријско насеље досељавају се Турци и претварају га
у касабу са искључиво муслиманским становништвом.2
Знатно више података о насељу налазимо на аустријским картама, рађеним уочи аустријско-турског рата,
1789. године. У њима је уцртано да постоје два Палежа: Велики и Мали. Велики Палеж је на левој обали
Колубаре, док се на десној обали, према западу, налазио Мали Палеж. То је отприлике локација између данашњих улица Војводе Мишића и Вука Караџића, у
близини Дома здравља.3 У попису насељених места из
времена Карађорђеве Србије забележена су такође два
насеља: Палеж скела и Палеж касаба.
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Према самим називима јасно можемо закључити
да је Палеж скела могао бити само поред реке и да се
ово име односи на Велики Палеж, а да је име Касаба
нови назив некадашњег Малог Палежа. У прилог овој
тврдњи сведоче и каснији називи – Касаба, током друге
и треће деценије XIX века.
За време Другог српског устанка, Палеж скелу или
Велики Палеж напустили су Турци и никада више није
обновљен. Насупрот њему, Мали Палеж – Касаба, прерастао је у веће насеље с познатом трговачко-занатском
чаршијом, данашњи Обреновац.
Измештање старе касабе треба повезати с напорима кнеза Милоша да изгради ново и регулисано насеље као будући трговачки и занатски центар Посавског
и Колубарског краја. Намера кнеза Милоша имала је и
других мотива, а пре свега да Турцима, после њиховог
исељавања, не дозволи повратак у насељена места. То је
најчешће чинио рушењем старих насеља и изградњом
нових, с регулисаним улицама и правилним парцелама.
Да би остварио своју намеру да насеље развије у
трговачки и занатски центар, кнез Милош прибегава
административним мерама и наређује досељавање занатлија и пребега из других крајева. У Палеж је пренето и седиште нове административне јединице, Среза
посавског, што је представљало даљи подстрек развоју
насеља и Чаршије. После измештања на нову локацију, Палеж се развија у насеље линеарног типа дуж пута
према Ваљеву, мада су од самог почетка биле трасиране две улице истог значаја и величине. Чак се може
утврдити да је већи значај придаван улици на шабачком
правцу, што закључујемо по локацији кућа виђенијих
људи, као што су Прота Матеја Ненадовић, Узун Мирко
Апостоловић и др. Услед напуштања старе трасе пута
за Шабац преко Брескве, ова улица је изгубила трговачко-пословни значај који је у почетку имала. Њена дужина није се променила од 1837. године па све до краја
XIX века.
Трговачко-занатско средиште насеља на раскршћу
Шабачке и Ваљевске улице с временом је замрло услед
ширења Чаршије у једном правцу, док је стари центар
остао управно и просветно средиште града.4
На Регулациопном плану из 1889. године видимо
да је Чаршија изграђена у дужини од преко 1.300 метара и да се није више повећавала у дужину.5
У част повратка Милоша Обреновића у Србију место је 1859. године добило ново име Обреновац, а због
великог привредног, управног и просветно-културног
значаја и статус вароши.6
После Првог светског рата, као административни
центар области, Обреновац развија и управне, општинске, финансијске и друге службе, па се тако формира
и нов чиновнички слој варошког становништва. Све
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сложенија социјална структура становништва доноси и
нове градске садржаје и физичке структуре. Поред објеката јавне намене јављају се и нове стамбене породичне куће грађанске архитектуре, које вароши, а посебно
старој Чаршији, дају ново обележје.
Обреновац у периоду између два рата губи карактер паланке, а након Другог светског рата његов развој,
значајан из много разлога, бива ипак недовољно дефинисан у погледу садржаја и функција.
Због свог значаја и укупних вредности, Обреновачка чаршија има статус добра под претходном заштитом и у процедури је за утврђивање за културно добро.
Кроз урбано-архитектонску структуру Обреновачке чаршије могуће је пратити не само економски просперитет, већ и социјалну и културну еволуцију српског друштва, које се у кратком временском периоду
трансформише од патријархално-руралног у грађанско
друштво.7
Стара варошка кућа у Обреновцу саграђена је у
време формирања Чаршије као трговачког средишта,
у њеном старом центру, у непосредној близини цркве,
школе и Чесног дома породице Михајловић, и већ самом позицијом указивала је на висок статус власника и
значај у укупном градитељском фонду Обреновца.
Лоцирана уз саму улицу Милоша Обреновића, на
рубу дубоке, велике парцеле, кућа je имала квадратну
основу с тросливним кровом, зидана је у бондручној
конструкцији са испуном од ћерпича и имала је приземље и спрат. Кућа је била двојне намене. Трговина, магазе и становање у приземљу, а на спрату само
становање.
Просторна шема приземља је асиметрична, док
је шема спрата симетрична. Асиметричност приземља
условљена је двојном наменом објекта. Наиме, у делу
приземља, непосредно уз колски пролаз, налазио се пословни простор – дућан – са архитравним тремом којим
је, истовремено, и фланкиран улаз. Трем је касније затворен и у радњу се улазило директно са улице. Иза дућана се налазио мањи магацински простор за смештај
робе, док је преостали, већи део приземља, резервисан
за становање. У источном делу смештена је велика кухиња оџаклија, у коју се улазило директно из дворишног трема, и једна соба у линији дућана. У западном
делу је једна мања соба, вероватно остава, такође са директним улазом са дворишног трема.
На спрату се из трема улазило у подужну централну просторију, а из ње у две мање бочне спаваће и две
велике фронталне гостинске собе.
Каснијим преграђивањем, првобитна организација простора нешто је измењена, тако што је централна,
подужна просторија на спрату преграђена и архитравни
трем на главној северној фасади затворен.
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Главни простори комуникације у Старој варошкој
кући били су тремови. Поред поменутог трема на главној северној фасади у приземљу, постоје још два на
јужној дворишној фасади, по један у приземљу и на
спрату. Из приземног трема дрвеним једнокраким степеницама пело се на спрат.

У обради главне фасаде изразито је наглашена хоризонтална подела. Велика стреха која штити фасаду од
атмoсферилија делује и као ликовни елемент за сенчења фасаде.
Својом архитектонском композицијом, у којој су
доследно спроведени принципи градње старе балканске

Сл. 1. Стара варошка кућа, основе и изгледи (припрема за штампу О. Милић)
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Сл. 2. Стара варошка кућа, улична фасада, 2007. (фотографија С. Неговановић)
куће, дворишна фасада делује посебно живописно. У
приземљу се налази дубок архитравни трем на зиданим
ступцима, док је на спрату аркадни трем дрвене конструкције. Прозори и врата на дворишној фасади су у
приземљу асиметрични, док су на спрату постављени
симетрично. Посебан акценат представљају дрвене једнокраке степенице које се виде кроз приземни трем.
Овако просторно развијена кућа, показујући највиши степен укуса и стамбену мудрост, представља
синтезу свих најзначајнијих и највреднијих архитектонских и ликовних елемената старе балканске архитектуре. Кућа има статус утврђеног културног добра,
споменика културе.8
И у Обреновцу, После Другог светског рата изградња поприма другачији карактер. Приватна иницијатива замењена је друштвеном, диригованом изградњом.
На слободним површинама грађевинског реона, граде се
искључиво блокови колективних стамбених зграда и неколико јавних грађевина, као што су Дом ЈНА, Општина и робна кућа.9
ИЗГУБЉЕНА БАШТИНА

Такође, стари центри насеља тенденциозно губе на
свом значају и садржаји карактеристични за њих премештају се на другу локацију. Главни управни, просветни, спортски па и културни садржаји су измештени из
Чаршије, а промењена је и сама нумерација објеката у
њој, па тако данас бројеви кућа не почињу од цркве и
школе, већ са њене супротне стране.
Измештање центра допринело је да највреднији
објекти, који су најчешће били подигнути у средишту
вароши, на најрепрезнтативнијим локацијама, постану
мање вредни, напуштени или потпуно уништени.
Променом статуса центра, а самим тим и садржаја,
неумитно се мења и социјална структура становника,
односно материјално скромнији слој постаје заступљенији у овом делу града, што се огледа и у лошијем бонитету сачуваног грађевинског фонда.
Лоше стање објеката у Чаршији, али и поново препозната атрактивна локација, постају привлачни за нове
инвеститоре, који не прихватају ограничења условљена
наслеђеним вредностима, конфигурацијом и статусом
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простора и објеката, већ на све начине покушавају да
остваре право на изградњу углавном обликовно непримерене архитектуре, недозвољене спратности и габарита.
Када је реч о Старој варошкој кући, Завод је у више
наврата успео да одврати инвеститоре који су били
спремни да купе кућу с плацем уз услов да је поруше и
на њеном месту изграде нови објекат.
У јуну 2008. године, Завод је, на захтев тадашњег власника, издао Решење о утврђивању услова
за предузимање мера техничке заштите за санацију

конструкције постојећег објекта; постојећи објекат у
постојећем габариту и волумену са постојећим нагибима кровних равни, уз могућност адаптације стамбеног
простора спрата и претварања дела приземља објекта
у пословни простор; Извршити конструктивну санацију постојећег објекта заменом оштећених и дотрајалих
елемената зидне и кровне конструкције новим, у свему
према постојећим, уз могућност уношења посебних ојачања, по прорачуну статичара, с тим да иста не смеју
бити видна на фасади објекта; Сву спољну столарију на

Сл. 3. Стара варошка кућа, улична фасада, 2011.
(фотографија Н. Живковић)

Сл. 4. Стара варошка кућа, пресек, 2011.
(фотографија Н. Живковић)

и рестаурацију објекта Старе варошке куће у Обреновцу и, као уступак због већих финансијских улагања,
изградњу новог објекта на супротној страни парцеле уз
новоформирану улицу.10
Наредне године, а пре истека важности издатог решења, због погоршаног стања објекта и чињенице да је
подносећи први захтев тражио реконструкцију а добио
санацију и рестаурацију, власник тражи измену или допуну решења, односно уместо санације и рестаурације
захтева реконструкцију као једини начин да приступи
обнови објекта. Због постојања правног основа и потврде погоршања постојећег стања објекта, Завод је
издао ново Решење о утврђивању услова за предузимање мера техничке заштите за реконструкцију објекта Старе варошке куће у Обреновцу и изградњу новог
објекта на истој парцели.
У Решењу стоји: Извршити обезбеђење постојећег објекта од испадања комада опеке, малтера, црепа
и сл., због безбедности пролазника; Извршити детаљно
снимање постојећег стања приземља, спрата и кровне

постојећем објекту оправити или израдити и уградити
нову у форми и материјализацији према постојећој; [...]
приликом пројектовања обезбедити сталну сарадњу са
стручном службом Завода; Дозвољава се фазност у извођењу радова..., а у образложењу Решења, између осталог, пише: Уобичајени поступак санације и рестаурације
који предвиђа овај степен заштите објеката замењен
је реконструкцијом. У овом случају реконструкција, због
статуса објекта, не подразумева доградњу и надградњу,
већ због изузетно лошег бонитета објекта неопходна
конструктивна ојачања са делимичном изменом унутрашње просторне диспозиције условљене савременим
потребама становања и коришћења простора...11
Уз редовне консултације са сарадницима Завода
за заштиту споменика културе града Београда локални
архитектонски биро је урадио Пројекат реконструкције Старе варошке куће у Обреновцу и у мају 2009.
године га доставио на сагласност овом заводу.12 Због
продаје објекта, власник повлачи захтев за издавање сагласности и новом власнику се издаје ново решење и
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Сл. 5. Новоизграђена кућа, улична фасада, 2012. (фотографија Н. Живковић)
сагласност на пројекат са истим захтевима стручне службе.13 Дана 4. октобра 2011. године извођачи радова на
поменутом објекту обавестили су Завод да су започели
с припремним радовима на реконструкцији. Стручни
тим Завода је одмах извршио увид у стање на терену и
констатовао да су издате мере техничке заштите.14 Такође, инвеститори су од Одељења за урбанизам и комунално-грађевинске послове Одсека за урбанизам Општинске управе Градске општине Обреновац прибавили Одобрење за извођење предметних радова.15 Током
извођења припремних радова на реконструкцији објекта обијен је дерутни малтер свих зидних површина,
демонтиране су плафонске и подне облоге, скинути су
кровни покривач и труле кровне конструкције, приликом чега је уочено да је бондручна конструкција објекта у изузетно лошем стању. Темељне греде су највећим
делом или потпуно иструлиле заједно са доњим зонама
дрвених стубова бондручних зидова, елементи дрвене
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међуспратне и кровне конструкције су искривљени,
нагнути и трули. Опште стање постојеће грађе објекта
откривено припремним радовима много је лошије него
што се то могло сагледати и претпоставити током израде мера техничке заштите за извођење радова на реконструкцији објекта. Такође, услед великих оштећења
кровног покривача објекта, продором атмосферилија
дошло је и до убрзаног пропадања провлажених зона.
Копије истих решења су у прилогу извештаја.16
Стручни тим је на лицу места обавештен да инвеститор није у могућности да финансира и изводи радове
на начин на који је то предвиђено Пројектом, те да повећан обим радова само потврђује ту одлуку. Постојећа документација и започети радови су били у складу с
важећом правном регулативом, а како у у том тренутку
није ни било недозвољених радова, није било ни основа
за њихову обуставу. У данима који су следили, у жељи
да предупреди евентуалне грешке и пронађе решење за
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Сл. 6. Новоизграђена кућа, дворишна фасада, 2012. (фотографија Н. Живковић)
додатне радове, стручни тим се обратио власнику, односно инвеститору коме је издата валидна документација
и тек тада сазнао да је он објекат продао, о чему није
обавештен Завод, и да поменуте радове изводи лице,
односно нови, трећи власник, који се никада није обратио Заводу за измену и допуну издавања нових услова
и сагласности те да је цела процедура нелегална.17 Због
немогућности да сазна податке о новом власнику, Завод
је обавестио надлежне службе у Обреновцу.
Oбјекат je убрзо срушен и терен потпуно рашчишћен.
Након почетка градње новог објекта, на основу пријаве Завода, општински орган је тражио обуставу радова.18
Одсек грађевинске инспекције Одељења за инспекцијске
послове Градске општине Обреновац је повео управни
поступак који је и даље у току.
Објекат је и данас у истој фази, у завршеним грубим
грађевинским радовима, у габариту идентичном старом и незнатно повећаном волумену. Сви употребљени
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материјали, блокови, бетон као и сам начин градње су
непримерени некадашњем објекту.
Стара варошка кућа у Обреновцу и њен нестанак
је пример како – услед недостатка новчаних средстава, али пре свега недостатка разумевања и поверења у
институције, као и исхитрених поступака који су узроковани дугогодишњом, по инвеститоре најчешће успешном, праксом стављања пред свршен чин – један изузетно вредан објекат постаје проблем за све који су на
било који начин с њим у вези.

Нада Н. Живковић,
дипл. етнолог
Завод за заштиту споменика културе града Београда
nada.zivkovic@beogradskonasledje.rs
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Summary: NADA ŽIVKOVIĆ
THE OLD TOWN HOUSE IN OBRENOVAC
The commercial quarter (čaršija) of Obrenovac exemplifies the typical 19th-century Serbian small town setting in terms
of its contents, purpose and architectural treatment of the existing buildings. The similar historical, economic and social development of small towns in 19th-century Serbia resulted in a similar layout, pattern of functions and architecture of their commercial quarters, but what makes that of Obrenovac unique is its virtually undamaged authenticity and the presence of finest
examples of vernacular architecture, which is the reason why this historic district has been placed under interim protection.
The Old Town House in Obrenovac, which originated at the time the commercial quarter was beginning to take shape,
was expressive of the sense of functionality, aesthetic notions, construction capacities and taste of the rising merchant class
and, as time went by, of the changes brought about by its changing financial and social status.
The demise of the Old Town House is an example of how lack of funds, but above all lack of understanding and of trust
in institutions and rash actions caused by years of a fait accompli practice, usually ending advantageously for developers,
can result in an exceptionally worthy building becoming a problem for all involved with it in one way or another.
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Fig. 4 Old town house, cross-section, 2011
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Fig. 2 Old town house, street façade, 2007
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Fig. 5 Newly-built house, street façade, 2012
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Fig. 3 Old town house, street façade, 2011
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Fig. 6 Newly-built house, courtyard façade, 2012
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