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Културно добро

Општи изглед цркве, источна фасада
General view of the church, eastern façade

Иницијативу за изградњу дорћолске цркве, као и формирање
засебне парохије, независне од Саборне цркве, покренуо је одбор
православних верника током ослободилачког рата од Турака
1876–1878. године. Том приликом, Београдска општина уступила је
земљиште за изградњу цркве на простору између улица Цара Душана,
Дубровачке и Скендербегове. Храм је требало да буде посвећен Св.
Александру Невском, у знак захвалности што је велики део црквене
опреме донет из покретне руске капеле, која се налазила у порти
Саборне цркве. Међутим, ова идеја није била дугог века, неколико

година касније донета је одлука да се на том простору изгради основна
школа. Потенцијална локација за зидање цркве је премештена на
друго земљиште 1892–1893, али услед проблема с подземним
водама, пројекат за цркву није могао бити реализован. Општина
тада уступа црквеној заједници земљиште између данашњих улица
Цара Душана, Скендербегове, Доситејевe и Француске и ту почиње
изградња православног храма Св. Александра Невског.
Зачетак поштовања култа руског светитеља Александра Невског
се везује за раздобље 1876–1878. године, када је донета покретна
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војничка руска црква посвећена овом светитељу,
а која је пратила руску војску на свим бојиштима у
Србији. Након престанка ратних сукоба, 1878. године
ова црква је прво била смештена у кругу Велике
касарне, затим у порти Саборне цркве, касније у
згради Велике школе, у југоисточном крилу Капетан
Мишиног здања.
Пројекат за Цркву Св. Александра Невског на
Дорћолу израдила је Јелисавета Начић, првa жена
архитекта у Србији. Након дипломирања 1900. године,
на тек отвореном Архитектонском одсеку Техничког
факултета у Београду, кратко време је радила у
Министарству грађевина, а од 1902. запослена је
на месту архитекте Београдске општине све до
1916. године. Црква Александра Невског је њено
значајно ауторско остварење и једино архитектонско
дело сакралне намене које је још увек у функцији.
Реализација пројекта започета је 1912. године, али
је септембра исте године градња обустављена услед
рата.
Други Балкански рат (1913), а потом и Први
светски (1914–1918), спречили су даљу изградњу
цркве, те су радови настављени тек 1927. године.
Министарство грађевине надзирало је извођење
радова, а архитекти Петар Ј. Поповић и Василије
Андросов преузели су одговорност за извођење
пројекта, те је архитектонско решење Јелисавете
Начић доживело мање измене. Претпоставља
се да су се измене мањег обима односиле на
осавремењивање техничких детаља, материјала и
обогаћење фасаде, као и изглед ентеријера цркве.
Цркву су довршили архитекти Василије Андросов
и Душан Бабић. У периоду од 1927. до 1930.
године, храму су приложени делови намештаја и
богослужбени предмети. Репрезентативни иконостас
је донет из цркве – маузолеја на Опленцу и био је
поклон краља Александра Првог Карађорђевића.
Декоративно решење иконостаса, рађеног од белог
венчачког мермера, блиско је моравском стилу.
Својом масивношћу и архитектонским елементима,
као што су преломљени лук над бочним дверима
или преплетени стубови, иконостас одудара од
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Општи изглед цркве, западна фасада
General view of the church, western façade

Изглед ентеријера, са иконостасом
View of the interior with the iconostasis

једноставног и прегледног решења наоса цркве.
На исти начин урађен је и архијерејски престо, који
се налази на јужној страни, такође поклон краља
Александра Првог Карађорђевића. Иконе за иконостас
је живописала иконописачка школа Бориса Сељанка
1930. године. У доњој зони налазе се иконе Св. Николе,
Св. Александра Невског, Богородице са дететом, Исуса
Христа као престоне иконе, иконе Св. Саве и Св. Стефана
Дечанског. На бочним дверима налази се с једне
стране представа Св. Георгија, са друге Св. Јована, док
се на царским дверима налазе Благовести. Други ред
чини дванаест икона стојећих фигура светих апостола,
а у средишњем делу представа Тајне вечере, поред
које се налазе иконе Св. апостола Луке и Св. апостола
Јована. Последњи ред икона чине – композиција
Васкрсења Христовог и представе Св. апостола Матеја
и Св. апостола Марка. На врху иконостаса налази се
мермерни крст, без сликаних детаља.
Зидне слике радио је јеромонах Наум Андрић
1970–1971. године. Оне су рађене у техници ал секо,
у духу средњовековног традиционалног српског
живописа. У северној певници изграђена је споменкостурница палим ратницима у ослободилачким
ратовима 1876–1878, 1912–1913, 1914–1918, по
пројекту Михаила Милојковића. Тај простор ограђен
је оградом од мермерних стубова, док се на зиду иза
налази икона Св. кнеза Лазара у владарској одежди с
моделом цркве у левој руци и крстом у десној, дело
Јована Бијелића. Оквир иконе израђен је у мермеру,
на чијем доњем постољу су уклесани текст, ловоров
венац и рељефне представе Албанске споменице и
медаља Милоша Обилића. У јужној певници налази
се мермерни споменик посвећен руском цару
Николају Другом Романову и руским добровољцима.
Уз северни зид олтарске апсиде налази се заједничка
костурница страдалих у фашистичком бомбардовању
Београда 6. априла 1941.
Црква Александра Невског је у основи триконхална
грађевина уписаног крста развијеног типа. Над
централним делом наоса уздиже се осмострано
кубе, ослоњено на четири стуба и потпорне лукове,
на пресеку полуобличастих сводова. Олтарска
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Изглед западне фасаде, пројекат из 1926. године
Western façade, 1926 design

апсида на истоку и две апсиде, певнице на северној и јужној страни,
полукружне су унутра, споља тростране. На западу се налази
припрата изнад које се уздиже звоник, који надвисује куполу храма.
Са спољне стране звоника, у највишој зони, по два пара прислоњених
стубића носе лучне нише, испод којих се налазе прозорски отвори
– трифоре. Андросовљев удео у концепцији фасаде, поред розета
и декоративних архиволти, чине поменути стубићи звоника, као
и парови полуколонета на тамбуру куполе. Кровни покривач је
од бакра. Архитектонске масе степенасто се повлаче и издижу ка
кубету. Зидне површине фасаде обрађене су у вештачком камену,
опонашајући зидање помоћу лепо тесаних камених блокова.
Црква је грађена у духу обновљеног, традиционалног српског
средњовековног црквеног градитељства, тзв. српском стилу, што се
огледа у мотивима фасадне пластике позајмљеним са споменика
рашког и моравског стила. Ови мотиви огледају се и у слободном
размештању розета, стилизованим биљним украсима у лунетама и
око прозора и портала.
6

Попречни пресек, пројекат из 1926. године
Cross-section, 1926 design

Смештена на локацији између значајних саобраћајница (улице
Цара Душана и Француске), у непосредној близини центра града,
Црква Александра Невског је један од кључних споменика културе
тог дела Београда. Грађена у два наврата, од 1912. до 1930. године,
по основном пројекту архитекте Јелисавете Начић, представља
изванредан пример архитектуре националног стила XX века и
најизразитију просторну и урбанистичку доминанту овог дела града.
Утврђена је за споменик културе 1983. године.
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Church
of Saint Alexander Nevsky
39, Francuska Street

A cultural property

Изглед ентеријера, архијерејски престо
View of the interior, the archbishop’s stall

The construction of the church in Dorćol, as well as the establishment
of a separate parish, independent of the Cathedral, was initiated by the
committee of the orthodox believers during the Liberation War from
Turkish rule in 1876–1878. On that occasion the Municipality of Belgrade
allotted the land for the construction of church between the streets of Cara
Dušana, Dubrovačka and Skenderbegova. The temple was supposed to be
dedicated to Saint Alexander Nevsky in gratitude for the fact that large

part of the church equipment had been brought from the mobile Russian
chapel located in the Cathedral yard. However, this idea was short-lasting
and several years later it was decided to build a primary school on the spot
instead. Another potential location for the church emerged in 1892–1893,
but due to the groundwaters issue, the church project could not be realized.
Then the Municipality gave the church community the plot of land between
today’s streets of Cara Dušana, Skenderbegova, Dositejeva and Francuska,
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where the construction of the Orthodox Church of
Saint Alexander Nevsky began.
The observance of the cult of Russian saint
Alexander Nevsky began in 1876–1878, when the
Russian army fighting at the battlefields in Serbia
brought along a mobile military church dedicated
to this saint. At the end of the war in 1878, this
church was first located within the Great Barracks,
then in the Cathedral yard, and later inside the
building of the Grand School, in the south-eastern
wing of Captain Miša’s Mansion.
The Church of Saint Alexander Nevsky in Dorćol
was designed by Jelisaveta Načić, the first woman
architect in Serbia. After her graduation in 1900 at
the newly-opened Architectural Department of
the Faculty of Engineering in Belgrade, she worked
a short while in the Ministry of Construction, and
between 1902 and 1916 was employed as the
architect in the Municipality of Belgrade. The
Church of St. Alexander Nevsky is her important
achievement and the only sacral architectural
work still used today. The construction started in
1912, but was suspended in September that year
because of the war.
The Second Balkan War (1913) and the First
World War (1914–1918) prevented further
construction of the church and it was not until
1927 that the works continued. The Ministry
of Construction supervised the performance of
the works while architects Petar J. Popović and
Vasilije Androsov assumed the responsibility for
the implementation of the project, so Jelisaveta
Načić’s architectural design underwent minor
changes. It is believed that those minor changes
included the modernization of technical details,
materials and the enrichment of the façade, as
well as the appearance of the church interior. The
construction was completed by architects Vasilije
Androsov and Dušan Babić. In 1927–1930, the
temple was presented with pieces of furniture
and religious objects. The outstanding iconostasis
was brought from Oplenac church-mausoleum
as the gift of King Alexander I Karađorđević.
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Јан Матејко, Икона Светог Александра Невског, уље, око 1890. године
Jan Matejko, Icon of Saint Alexander Nevsky, oil, c. 1890

The decorative design of the
iconostasis, made of Venčac
white marble, is reminiscent
of the Morava architectural
style. With its massiveness and
architectural elements, such as
the broken arch above the side
doors or intertwined columns,
the iconostasis stands out from
the simple and clear design of the
church naos. The archbishop’s stall,
located on the southern side and
also presented by King Alexander
I Karađorđević, was made in the
same manner. The icons for the
iconostasis were painted by Boris
Seljanko’s school in 1930. In the
lower zone there are the icons of
Saint Nicholas, Saint Alexander
Nevsky, Madonna with Child, Jesus
Christ Enthroned, and the icons of
Saint Sava and Saint Stefan of
Dečani. The side doors are flanked
with the representations of Saint
George and of Saint John, while
the royal doors are adorned with
the Annunciation. The second
row consists of twelve icons of
standing figures of the apostles,
while the representation of Last
Supper is in the middle, flanked by
the icons of Saint Apostle Luke and
Saint Apostle John. The last row of
the icons includes the composition
of the Resurrection and the
representations of Saint Apostle
Matthew and Saint Apostle Mark.
The iconostasis ends in marble
cross with no painted details.
The wall frescoes were painted
by Hieromonk Naum Andrić in
1970–1971. Al secco technique
was applied, in the spirit of the
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traditional Serbian medieval fresco painting. At the northern chanters’
desk a memorial ossuary was built by Mihailo Milojković’s design, in
honour of the warriors who died in the liberation wars of 1876–1878,
1912–1913 and 1914–1918. That space is fenced by marble columns,
while on the wall behind it there is an icon of Saint Prince Lazar of Serbia
in his royal attire, holding a miniature church in his left hand and a cross in
his right hand, painted by Jovan Bijelić. The icon is framed in marble, with
an inscription, a laurel wreath and relief representations of the Albanian
Commemorative Medal and Miloš Obilić’s medal engraved in the bottom
pedestal. At the southern chanters’ desk there is a marble monument in
honour of Russian Emperor Nicholas II Romanov and Russian volunteers.
Along the northern wall of the altar apse there is an ossuary of the victims
of the fascist bombing of Belgrade on 6th April 1941.
The Church of St. Alexander Nevsky is a complex cross-in-square
triconche building, with an octagonal tower rising over the central part of
the naos, supported by four columns and flying buttresses at the section of
the semi-vaults. The altar apse in the east and two apses/chanters’ desks in
the north and south are semi-circular inside and three-sided outside. In the
west there is a narthex with a belfry rising above the church dome. On the
outer side of the belfry, in its tallest zone, two pairs of small pillars support
arched niches, with trifore window openings underneath. Androsov’s
contribution to the façade, apart from the rosettes and ornamental archvaults, includes the above-mentioned belfry pillars, as well as the pairs
of semi-colonnettes on the dome tholobate. The roof covering is made
of copper. The architectural masses gradually attenuate and rise towards
the tower. The wall surfaces of the façade are made of artificial stone in
imitation of the building with finely carved stone blocks.
The church was built in the spirit of revived traditional Serbian medieval
church building, so called the Serbian architectural style, which is reflected
in the façade plastic motifs borrowed from the monuments of Raška and
Morava architectural styles. These motifs are also reflected in the free
layout of rosettes, stylized plant ornaments in lunettes and around the
windows and the portal.
Situated between important traffic roads (Cara Dušana and Francuska
Streets), in the vicinity of the city centre, the Church of St. Alexander
Nevsky is one of the key cultural monuments of that part of Belgrade.
Built in two periods, from 1912 to 1930, by the original design of architect
Jelisaveta Načić, it represents an extraordinary example of the national
style of architecture of the 20th century and the most outstanding spatial
and urban landmark of this part of the city. It was designated as a cultural
monument in 1983.

10

References:
Archives of Yugoslavia, Ministry of Construction, K. J. 62, General Archives, Churches,
Alexander Nevsky in Belgrade 1926–1936, File No. 1495.
Vujović, B. (1979), Dorćol i Crkva Sv. Aleksandra Nevskog, Annual of the City of Belgrade XXVI
(Belgrade): 133–148.
Documentation of the Belgrade City Institute for the Protection of Cultural Monuments,
Cultural Monument Files: Church of St. Alexander Nevsky, Cultural Monument 155.
Kadijević, А. (2007), Jedan vek traženja nacionalnog stila u srpskoj arhitekturi (sredina XIX –
sredina XX veka), Belgrade.
http://www.spc.rs/sr/slava_crkve_svetog_aleksandra_nevskog_0 [accessed on 11th
April 2019]

Основа цркве / Church floor plan

Црква Александра Невског
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
За издавача: Оливера Вучковић, директор
Аутор: Александар Божовић
Лектура: E-Quill
Превод: Jezikalac
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: „Birograf comp“ d.o.o.
Београд, 2019.
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Издање је омогућио Град Београд, Градска управа, Секретаријат за културу

CIP - Каталогизација у публикацији - Народна библиотека Србије, Београд
726.54(497.11)(036)
271.222(497.11)-523.4(036)
БОЖОВИЋ, Александар, 1971Црква Александра Невског = Church of Saint Alexander Nevsky / [аутор
Александар Божовић ; превод Преводилачки студио „Језикалац” ; фотографија Снежана Неговановић]. - Београд :
Завод за заштиту споменика културе града Београда = Belgrade : Cultural Heritage Preservation Institute of Belgrade,
2019 (Београд : Birograf comp). - 10 стр. : илустр. ; 20 cm
Кор. насл. - Упоредо срп. текст и енгл. превод. - Податак о аутору преузет
из колофона. - Текст штампан двостубачно. - Тираж 1.000. - Библиографске
референце на крају текста.
ISBN 978-86-89779-73-8 (брош.)
a) Београд - Црква Александра Невског - Водичи
COBISS.SR-ID 278793740

