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Зграда
Економске школе
Цетињска 5–7

Културно добро

Општи изглед, 1930 (извор: колекција Милоша Јуришића)
General view, 1930 (Miloš Jurišić’s collection)

Зграда Економске школе, једне од најстаријих средњих стручних
школа у Србији, представља неодвојив елемент развоја образовања
у области трговине и економије на нашим просторима и важан
чинилац у укупном друштвеном развоју Србије након стицања
државне самосталности. Развој трговачке, а потом и економске

наставе, започет оснивањем првих полуприватних школа, достигао
је врхунац тридесетих година 20. века, управо подизањем ове
зграде на простору Старе Палилуле. У време када је подигнута била
је најлепша и најмодернија школска зграда у престоници. Током
историје, школа је мењала називе од Трговачке академије, за чије
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потребе је подигнута, преко Првог државног економског техникума
и Прве економске школе „Владимир Перић Валтер“ све до Прве
економске школе, назива под којим данас остварује своју образовну
и просветитељску улогу.
Историја трговачког образовања у Београду и Србији сеже у
четрдесете године 19. века, када се јављају идеје о оснивању једне
такве школе, што је усвојено Законом о устројенију јавног училишног
наставленија, који је предвидео оснивање Послено-трговачког
училишта, то јест прве трговачке школе у Србији. Иако ова школа
није опстала дуже од једне деценије, предузети кораци имали су
немерљиву вредност за даљи развој трговачког школства на нашим
просторима. Доношење Трговачког закона 1860. године, који је
уводио књиговодство и рачуноводство у свe трговинe, захтевало
је школован трговачки кадар. Ово је омогућено оснивањем Реалке
1865. године, која је у свом програму имала и један број трговачких
предмета. Међутим, услед слабе заинтересованости, Реалка је након
десет година укинута јер није одговорила на потребе трговине.
Друштвена и привредна клима убрзо се променила, Србија је у рату
с Турском проширила своју територију, трговина са иностранством
је била у сталном порасту, уредило се тржиште новца, што је све
утицало и на то да средина буде спремна да прихвати трговачку
школу. У новим околностима, Чех Фрања Вишек, професор на Војној
академији, отворио је приватну трговачку школу, која се налазила
у изнајмљеној Панђелиној кући код Батал џамије. Школи је 1890.
године промењен назив у Београдска трговачка школа, да би након
две године постала државна трговачка школа. Доношењем Закона
о трговачкој школи и академији 1900. године, прерасла је у Српску
краљевску државну трговачку академију с нешто вишим рангом од
осталих средњих школа. Просторије ове просветне установе налазиле
су се у Светогорској бр. 48, да би 1926. године добила нову зграду.
Међутим, како зграда од самог почетка није задовољавала потребе,
одлучено је да се гради нови, погоднији објекат.
Нова, модерна школска зграда на углу Цетињске и тадашње
Кнез Милетине улице (данас Булевар деспота Стефана), иза
репрезентативног објекта Друге мушке гимназије до Соколане,
подигнута је средствима из завештања браће Радојковић. Сву
своју имовину, угледни београдски трговци су оставили за
оснивање задужбине под називом „Задужбина браће Николе
и Васе Радојковића“, с циљем да се подиже и шири трговинско
просвећивање српског народа. Како се имовина састојала углавном
од непокретних имања у Поп Лукиној, Фрушкогорској, Змаја од Ноћаја,
Цинцар Јанковој, Цетињској, Краљице Наталије и Кнез Михаиловој
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Чланак из дневних новина Време током изградње, 11.04.1929. (извор: НБC)
Clipping of an article from the daily Vreme published, during construction works,
11th April1929 (National library of Serbia)

Улазни хол, 1989.
Entrance hall, 1989.

улици, управа Задужбине је продала један део имања да би могла
да реализује тестаментарну вољу дародавца. Од добијеног новца на
задужбинском плацу у Цетињској улици подигнут је репрезентативни
објекат намењен школовању будућих трговаца. За пројектанта је
изабран млади београдски архитекта Јосиф Најман (1894, Београд
– 1951, Београд), који је претходно стекао завидну репутацију као
аутор националног завода за израду новчаница. Школа у Цетињској
улици једини је објекат просветне намене који је Најман извео током
своје каријере. Градња зграде је трајала нешто више од годину
дана, од 16. јула 1928. до 31. августа 1929. године. Извођење радова

надзирао је архитекта Најман, док је извођач радова био инжењер
Милан Драгојловић. Репрезентативна зграда Академије трговине
је освећена 22. септембра 1929. године. Свечаности освећења
су присуствовали угледни припадници трговачке, привредне и
финансијске елите, попут Ђорђа Вајферта, Игњата Бајлонија, Михаила
Ђурића, представници Министарства трговине, Универзитета,
Београдске општине, као и професори Академије са ђацима. О значају
подизања једног оваквог савременог школског објекта говоре и
написи у београдској дневној штампи, који су помно пратили његову
изградњу и опремање.
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Нова зграда Академије трговине у својој просторној организацији
била је првенствено подређена просветној функцији. У изради
пројекта водило се рачуна да се одговори свим захтевима школе,
која је у тренутку грађења имала више од пет стотина ученика,
имајући у виду и план њеног будућег развоја. Сходно томе,
предвиђен је потребан број учионица и кабинета, велика сала с
позорницом, сала за гимнастику и амфитеатар, канцеларије за
директора, професоре и задужбински одбор. У целом објекту укупно
се нашло дванаест учионица и шест кабинета. Тако је у сутерену
пројектована велика гимнастичка сала са свлачионицама, купатилом
и тушевима, котларница централног грејања и шест двособних
станова за послужитеље. У приземљу је централну позицију добио
репрезентативан вестибил у који су постављене бисте задужбинара,
док су лево и десно од њега распоређене учионице, канцеларије,
лекарска ординација, кабинети и амфитеатар са 94 места изведена
у храстовини. На првом спрату, изнад вестибила, налази се велика
свечана сала с позорницом која се истиче зидовима и плафонима са
гипсаним радовима једноставних правих и прeфињених линија, затим
низ учионица и кабинета, професорска канцеларија и библиотека. На
другом спрату, централни простор је заузела галерија велике сале,
док се у крилима налазе учионице и кабинети. На трећем спрату
су пространа сала за рачуноводство и две сале за ђачка удружења.
Објекат је одмах опремљен неопходним савременим инсталацијама
електричног осветљења и парног грејања, као и модерним школским
намештајем. Подови у ходницима су покривени декоративним
плочицама, док су у свим другим просторијама паркети. Колико
се водило рачуна о функционалности и комфору ученика, говори и
податак да су се у ходницима налазиле чесме за воду, а на сваком
спрату по једна пространа умиваоница и потребан број соба за
гардеробу. Посебну пажњу Најман је посветио уређењу ентеријера
неуобичајеном за школу, који је пленио много више него спољашњи
изглед зграде.
Академски конципирана монументалнa грађевина, захваљујући
угаоном положају добила је две бочне и једну централну фасаду, која
истиче засечени угао здања, све израђене у вештачком камену. На
средишњој фасади своје место су добили натписи о добротворима
и назив школе: Дело Васе и Николе браће Радојковић и Академија
трговине. Док су бочне фасаде завршене снажним ризалитима, а
централна истакнута улазном партијом наткривеном балконом првог
спрата, целокупну архитектонску композицију обједињује и поентира
снажно профилисани венац који у највишој зони прати континуирана
атика с упрошћеним балустрадама. Иако се у свом ликовном изразу
налази између академског и модерног, зграда Трговачке академије
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несумњиво је означавала кретање ка модерној архитектури и самог
аутора и београдске архитектонске сцене. Елементи модерног, осим
у функционалном аранжману основе, испољени су у једноставности
прочишћених фасадних површина ослобођених декоративности
академског речника и постављању великих стаклених прозорских
застора. Управо у време изградње Академије трговине, Најманове
колеге оснивају Групу архитеката модерног правца, а начела
модерне и модерна архитектура лагано овладавају националним
градитељством.
Репрезентативан школски објекат, истакнутом угаоном позицијом
и данас маркира угао улица Цетињске и Булевара деспота Стефана,
док својом естетиком, ликовношћу и монументалним димензијама
доприноси стварању урбане слике овог простора. Подигнут
средствима добротвора сврстава се у корпус значајних задужбинских
здања, који говоре о вишим друштвеним и етичким циљевима и
вредностима, додатно оплемењеним естетиком своје архитектуре.
Статус споменика културе добио је 1989. године, а у национални
регистар културних добара, иако подигнут као Трговачка академија,
уписан је под називом Зграда Економске школе, по којем је дуги низ
деценија познат.
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Споменица Прве економске школе „Владимир Перић Валтер“ 1881–1971 (1971),
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Economic
School Building
5-7 Cetinjska Street

A cultural property

Детаљ фасаде, 2019
Façade, detail, 2019

The building of the School of Economics, one of the oldest secondary
vocational schools in Serbia, is an inseparable element of the development
of education in the fields of commerce and economics in Serbia, and an
important factor in the overall development of Serbian society after
gaining independence. The development of education in commerce and
later economics started with the founding of first semi-private schools. It
reached its apex in the 1930s, indeed by the construction of this building
in the territory of Stara Palilula. At the time of its construction, this was
the most beautiful and modern school building in the capital. As time

went by, the name of the school changed from the original Academy of
Commerce, to the First State Secondary Technical School of Economics, the
First School of Economics “Vladimir Perić Valter“, and finally the First School
of Economics, the name this educational institution bears today.
The history of commerce education in Belgrade and Serbia reaches
back to the 1840s, when ideas of establishing such a school emerged,
which were adopted by the Law on Organization of the Lycée (Law of the
Public Education Institution), which envisaged the foundation of the first
Business-Commerce School, i.e. the first school of commerce in Serbia.
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Детаљ свечане сале, 1989.
Gala hall detail, 1989.

Though this school endured for less than a decade, the steps taken
were invaluable for the further development of commerce education in
Serbia. The adoption of the Commercial Law in 1860, which introduced
bookkeeping and accounting to all fields of commerce, made it necessary
to have educated commercial staff. This was made possible by the
establishment of the “Realka” school in 1865, with a number of commercial
subjects in its curriculum. However, due to low interest, Realka was closed
ten years later, having not answered the needs of commerce. Social and
economic climate quickly changed. Serbia expanded its territory in the
war with Turkey, foreign trade was constantly on the rise, the money
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market was organized, all of which set the scene for accepting a school
of commerce among people. In these new circumstances, Franja Višek,
a Czech professor at the Military Academy, opened a private school of
commerce, which was situated in the rented House of Jovan Panđela, near
Batal mosque. In 1890 the school was renamed the Belgrade School of
Commerce, only to become the state school of commerce two years later.
With the adoption of the Law on the School and Academy of Commerce in
1900, it became the Serbian Royal State Academy of Commerce, ranking
somewhat higher than the other secondary schools. Its premises were
located in 48 Svetogorska Street, but in 1926 it moved to a new building.

Детаљ фасаде, 2019
Façade, detail, 2019

However, as the new building did not meet the school’s needs from the
outset, a decision was made to build a new, more suitable facility.
The new, modern school building at the corner of Cetinjska and Knez
Miletina (today’s Bulevar Despota Stefana) streets, behind the admirable
building of the Second Men’s Grammar School next to Sokolana, was built
using the funds bequeathed by the Radojković brothers. The reputable
Belgrade traders left all their property for the foundation of their endowment
entitled “The Endowment of Brothers Nikola and Vasa Radojković”, with the
aim of elevating and expanding the commerce education of the Serbian
people. As their property mostly comprised immovables in Pop Lukina,
Fruškogorska, Zmaja od Noćaja, Cincar Jankova, Cetinjska, Kraljice Natalije
and Knez Mihailova streets, the management of the Endowment sold a
part of the properties to realize the benefactors’ will and testament. The

money gained was used to erect a respectable building for the schooling
of future traders on the bequeathed lot in Cetinjska Street. Young Belgrade
Architect Josif Najman (1894, Belgrade – 1951, Belgrade) was chosen to
create the design, having previously gained an enviable reputation as the
author of the national institute for manufacturing banknotes. The school
in Cetinjska Street was the only educational building Najman designed in
his career. Its construction lasted somewhat over a year, from 16th July 1928
to 31st August 1929. The works were supervised by the architect Najman,
and were executed by the engineer Milan Dragojlović. The respectable
building of the Academy of Commerce was sanctified on 22nd September
1929. The consecration ceremony was attended by esteemed members of
the commercial, economic and financial elite, such as Đorđe Vajfert, Ignjat
Bajloni, Mihailo Đurić, representatives of the Ministry of Commerce, the
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University, the Belgrade municipality, and the Academy’s teachers and
students. The significance of the establishment of this kind of modern
educational structure was attested by the headlines of Belgrade daily
newspapers, which closely followed its construction and furbishing.
The spatial organization of the new building of the Academy of Commerce
was primarily determined by its educational function. During the drafting
of the design, care was taken to answer all the requirements of the school,
which had over five hundred students at the time of its construction, while
also taking into account its future development. Accordingly, the design
envisaged the necessary number of classrooms and subject-specific
classrooms, a large hall with a stage, gymnastic hall and amphitheatre,
offices for the director, teachers and the endowment board. A total of
twelve general-purpose and six subject-specific classrooms were built.
A large gymnastic hall with lockers room, bathroom and showers was
designed in the basement, along with a central heating boiler room and
six two-bedroom apartments for the staff. An admirable vestibule with
busts of the benefactors is positioned centrally on the ground floor, while
to the left and right of it are classrooms, offices, the doctor’s office, subjectspecific classrooms and an amphitheatre with 94 seats in oak. Above the
vestibule on the first storey, there is a large gala hall with a stage, where
the walls and ceilings are adorned by plasterwork with simple straight
sophisticated lines. There is also a series of general-purpose and subjectspecific classrooms, the teachers’ room and a library. On the second storey,
the central location was dedicated to the gallery of the large hall, while the
wings house general-purpose and subject-specific classrooms. The third
storey is the location of a spacious accounting hall and two halls for student
associations. The structure was immediately furbished with the necessary
electric lighting and steam heating, and with modern school furniture. The
floors in the hallways are covered by decorative tiles, while all other rooms
have floorboards. The care taken to ensure functionality and students’
comfort is demonstrated by the fact that there were drinking fountains in
hallways and a large washroom on every storey, along with the required
number of dressing rooms. Najman paid particular attention to arranging
the interior, which was unusual for a school and was much more appealing
than the actual exterior of the building.
Owing to its angular position, the monumental academic structure has
two side façades and a central façade, which accentuates the angular
design of the building. The façades were all made of artificial stone. The
central façade was adorned by the inscription naming the benefactors
and the school itself: The Work of Brothers Radojković, Vasa and Nikola
and The Academy of Commerce. While the side façades each end with a
robust avant-corps and the central façade is highlighted by the main foyer
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covered by the first-storey balcony, the entire architectural composition
is unified and accentuated by a robustly profiled cornice, which is at the
topmost area followed by a continuous attic with simplified balustrades.
Though the artistic expression of the building is somewhere between
academic and modernist, the building of the Academy of Commerce
undoubtedly signifies the move toward modernist architecture, both of
its author and the entire Belgrade architectural scene. Elements of the
modern, besides the functional arrangement of the foundation, can be
seen in the simplicity of its clear façade surfaces, free of decorations of
the academic style, and in the placement of large-panel glass windows.
At the time of the construction of the Academy of Commerce, Najman’s
colleagues founded the Group of Modernist Architects, and the principles
of modernity and modernist architecture were gradually taking over the
civil engineering in the country.
The reputable school building, accentuated by its angular position, still
marks the corner of Cetinjska and Bulevar Despota Stefana streets, while
its aesthetic, form and monumental dimensions help create the urban
image of this area. Built using patrons’ funds, it is listed among significant
endowment buildings, which indicate higher societal and ethical goals and
values, further elevated by the aesthetic of its architecture. It gained the
status of a cultural monument in 1989. Although erected as the Academy
of Commerce, it was recorded in the National Cultural Heritage Registry as
the Economic School Building, the name by which it had been known for
many decades.
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