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Сажетак:  

У време кад се Београд опорављао од ратних разарања, један од основних захтева развоја била је обнова 
девастираног грађевинског фонда и подизање нових грађевина услед све већег прилива становништва 
у престоницу Краљевине Југославије. У том процесу, велику улогу је одиграла Техничка дирекција 
Београдске општине, чије архитектонско одељење је ревносно радило на изградњи главног града. Један 
од најзначајнијих архитеката Техничке дирекције Београдске општине био је париски ђак Миливоје 
Тричковић. Иако иза себе није оставио велики број грађевина, утицао је на развој архитектонске 
струке, како кроз своје објављене текстове и публикације тако још више кроз своју улогу професора 
Архитектонског факултета у Београду. Циљ овог рада је да кроз преглед најзначајнијих професионалних 
остварења, уз нове атрибуције појединих објеката, истакне значај архитекте Миливоја Тричковића 
у изградњи Београда између два рата, као и у развоју архитектонске струке кроз образовање нових 
генерација архитеката.
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AbstrAct: 

At a time when Belgrade was recovering from the ravages of war, one of the basic requirements of development 
was the renovation or reconstruction of the devastated building stock, and the erection of new buildings 
due to the ever-increasing influx of newcomers into the capital of the Kingdom of Yugoslavia. A major role 
was played in this process by the Technical Directorate of the Municipality of Belgrade, whose architectural 
department worked diligently on the (re-)construction of the capital. One of the most important architects 
of the Technical Directorate was the Paris-trained Milivoj Tričković. Although he did not leave behind a 
large number of buildings, he influenced the development of the architectural profession, both through his 
publications and writings, and – arguably even moreso – through his role as a professor at the Faculty of 
Architecture in Belgrade. The aim of this paper is to emphasize the importance of Milivoj Tričković, both as 
an architect in the construction of Belgrade in the interwar period through new attributions of individual 
buildings, and in the development of the architectural profession through the education of new generations of 
architects, by providing an overview of his most significant professional achievements.
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Осврт на раз вој Бе о гра да из ме ђу  
два свет ска ра та и уло га Тех нич ке  
ди рек ци је у ње го вој об но ви

На кон Пр вог свет ског ра та, 1918. го ди не, др-
жа ва де ва сти ра на ра за ра њи ма је, уз по моћ пре-
жи ве лих струч ња ка, те жи ла да што пре ус по ста ви 
кон тро лу над об но вом сру ше них згра да и по ди за-
њем но вих. Бе о гра ду је у тој об но ви, као пре сто-
ни ци но во фор ми ра не Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и 
Сло ве на ца, при па ло по себ но ме сто.1 Крај Пр вог 
свет ског ра та Бе о град је до че као са де сет ко ва ним 
ста нов ни штвом, чи ји је број сма њен ис под 50 000, 
с ра зо ре ном ин фра струк ту ром и за тре ћи ну сма-
ње ним гра ђе вин ским фон дом. Из го ди не у го ди-
ну, гра ви ти ра ју ћи еко ном ској ста бил но сти ко ју је 
ну дио град ски цен тар, ста нов ни штво из ру рал них 
под руч ја по чи ње да на се ља ва Бе о град, ко ји по ста је 
ва рош си ро ти ње с пре те жно рад нич ком и чи нов-
нич ком по пу ла ци јом.2 Број ста нов ни ка Бе о гра да је 
за де сет го ди на ви ше не го удво стру чен ра стом од 
113,7%. Го ди не 1921. имао је 111 739 ста нов ни ка, да 
би 1931. имао 238 775.3 

У пу бли ка ци ји Ју го сла ви ја на тех нич ком по љу 
1919–1929 за бе ле же но је сле де ће: Бе о град се ожи
вљу је и гра ди. Али нај ве ћи део ра да и ма те ри ја ла 
утро ше ни су у об но ву ру ше ви на. Отуд при ра штај 
у но вим згра да ма да ле ко за о ста је иза при ра шта ја 
ста нов ни ка.4 Од 1926. го ди не по чи ње пе ри од ин-
тен зив не из град ње Бе о гра да, а са мо те го ди не по-
диг ну то је 488 но вих гра ђе ви на. Од 1928. до 1931. 
го ди не, гра ђе вин ска де лат ност у пре сто ни ци опа да 
услед еко ном ске кри зе ко ја је за хва ти ла свет.5 Ве-
ћи на гра ђе вин ских по ду хва та би ла је у ру ка ма бе о-
град ских ар хи те ка та. Бе о град ска шко ла ар хи тек ту-
ре из ме ђу два ра та под ра зу ме ва ла је рад уста но ва 
срп ских ар хи те ка та ин те гри са них под окри љем 
ју го сло вен ских тех нич ких удру же ња и од ли ко ва-
ла се фор ма ли змом и стил ским не скла дом услед 
пре ве ли ке ам би ци је у сре ди ни скром них мо гућ-
но сти.6 У стил ском по гле ду, бе о град ска ме ђу рат на 
ар хи тек ту ра на ла зи ла се на раз ме ђи из ме ђу за ка-
сне ле се це си је и срп ско-ви зан тиј ског сти ла, по том 
фол кло ри зма и ар-де коа, и ака де ми зма и мо дер ни-

зма. У тре ћој де це ни ји при мат је др жао ака де ми-
зам с при ме са ма мо ну мен та ли зма, као стил др жав-
них јав них гра ђе ви на, док је срп ско-ви зан тиј ски 
стил био нај при сут ни ји у са крал ној ар хи тек ту ри, а 
пре све га у де ли ма ар хи те ка та Мо ми ра Ко ру но ви-
ћа, Пе тра По по ви ћа, Алек сан дра Де ро ка и дру гих. 
Ар хи тек ти мо дер ни стич ких пре ди лек ци ја осно ва-
ли су 1928. го ди не удру же ње под на зи вом Гру па ар
хи те ка та мо дер ног прав ца, чи ји су пре га о ци би ли 
Ми лан Зло ко вић, Бра ни слав Ко јић, Јан Ду бо ви и 
Ду шан Ба бић, и ко ји су се за ла га ли за при ме ну мо-
дер них на че ла у по ди за њу гра ђе ви на.7 

Ју рис дик ци ју над из град њом де ва сти ра ног 
гра да има ли су Ми ни стар ство гра ђе ви на и Бе о-
град ска оп шти на.8 Ако се из у зму об но ва и из град-
ња же ле зни ца, мо сто ва, елек три фи ка ци је, трам-
ва ја и јав них зда ња, це ло куп ни гра ђе вин ски фонд 
и тех нич ка из град ња Бе о гра да, на кон Пр вог свет-
ског ра та, оства ри ла је или кон тро ли са ла Тех нич ка 
ди рек ци ја Оп шти не гра да Бе о гра да. Тех нич ка ди-
рек ци ја је би ла за ду же на за по сло ве ве за не за ка-
на ли за ци ју, во до вод, пар ков ске по вр ши не, мо дер-
ну и тур ску кал др му, као и за оп штин ске згра де са 
основ ним шко ла ма, бол ни ца ма, пи ја ца ма и кла ни-
ца ма. За на ве де не по сло ве био је за ду жен Оп штин-
ски гра ђе вин ски од бор за јед но са Гра ђе вин ским 
оде ље њем Тех нич ке ди рек ци је. Због на глог раз во ја 
Бе о гра да, слу жба Тех нич ке ди рек ци је је цен тра ли-
зо ва на 1910, при че му је 1911. го ди не за пр вог ди-
рек то ра иза бран Еду ар Ле же. Тек 1922. го ди не је 
до нет ста тут по ко јем је струк ту ри са на Тех нич ка 
ди рек ци ја са пет оде ље ња. Ипак, све до 1926. го ди-
не, и до ла ска но ве оп штин ске упра ве, Тех нич ка ди-
рек ци ја ни је исту па ла као вр хов на власт у Оп шти-
ни. Ве ћи ра до ви у ви ду кал др ми са ња, про ши ре ња 
во до во да и ка на ли за ци је из ве де ни су тек до ла ском 
В. Ву ло ви ћа на ње но че ло. Пре ма ста ту ту из 1929. 
го ди не, Тех нич ка ди рек ци ја је има ла се дам од се-
ка и 10 оде ље ња, при че му је Ар хи тек тон ски од сек 
био за ду жен за кон тро лу из град ње.9

Це ло куп на из град ња је про то ко ли са на за ко-
ни ма и гра ђе вин ским про пи си ма. Гра ђе вин ски за-
кон ко ји је сту пио на сна гу 16. ју на 1931. го ди не, 
об је ди ња вао је обла сти пла ни ра ња, уре ђе ња и гра-
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ђе ња обје ка та. Не про ме њен је био у упо тре би до 
за вр шет ка Дру гог свет ског ра та, ка да до би ја но-
ве од ред бе, а на сна зи је био све до 1965. го ди не.10 
Ши ри дру штве ни оквир и цен тра ли зо ва на упра-
ва ство ри ли су усло ве за бр жи при вред ни раз вој 
глав ног гра да, али, са дру ге стра не, Ср би ја и Бе о-
град су се су о чи ли с кон ку рен ци јом ин ду стриј ски 
раз ви је ни јих по кра ји на Кра ље ви не, ко је су из ра-
та иза шле нео ште ће не, па чак и осна же не.11 Та ква 
при вред на и еко ном ска си ту а ци ја знат но је ути ца-
ла на из град њу Бе о гра да, при че му се ар хи тек тон-
ска стру ка су о ча ва ла с про бле ми ма у свим сво јим 
по ра ма, по чев од кон кур са до са рад ње са ин ве сти-
то ри ма. Кад је реч о кон кур си ма, у ме ђу рат ном 
пе ри о ду ар хи тек та Бра ни слав Ко јић на во ди да је 
ар хи тек ту ра као ре зул тат јав них кон кур са рђа ва 
за то што њи хо ва не до ку чи ва по за ди на окре ће њи
хов ис ход у ко рист не ја ких и спо соб них, већ не спо
соб них и го то ва на...12, што се пре све га од но си на 
чи ње ни цу да су се при ли ком кон кур са од лу ке до-
но си ле при стра сно, не узи ма ју ћи пре ви ше у об зир 
ква ли тет пред ло же ног ре ше ња. Ве ли ки про блем су 
ар хи тек ти има ли и са ин ве сти то ри ма ко ји су у ци-
љу рен та бил но сти, на ме та ли свој не у кус и не зна-
ње, а при том, у не ким слу ча је ви ма, ни су же ле ли ни 
да ис пла те за вр ше ни по сао.13 Иа ко су би ли број ни 
и знат ни, про бле ми ур ба ни за ци је и из град ње Бе-
о гра да у ме ђу рат ном пе ри о ду пот пу ни је су са оп-
шта ва ни у днев ној штам пи и пе ри о дич ним пу бли-
ка ци ја ма не го у зва нич ним до ку мен ти ма. Па та ко у 
ча со пи су Умет нич ки пре глед ар хи тек та Све то мир 
Ла зић на во ди: По сле рат ни тем по из град ње на ше 
пре сто ни це ство рио је јед ну ве ли ку ва рош, и на уџе
ри ца ма ста рог Бе о гра да ни кле су па ла те по узо ру на 
ве ли ке европ ске гра до ве. Ве ли ка је ште та јер се ра
ди ло без тач но утвр ђе ног пла на са шта бом ар хи
те ка та ра зних шко ла и кон цеп ци ја. Да се гра ђе ви
нар ство по диг не на сте пен ар хи тек ту ре по треб но 
је да у јед ном гра ђе вин ском објек ту бу де за до во ље
на и ко ри сност и есте ти ка. Ар хи тек ту ра ни је ин
стинк тив но ства ра ње, она за ви си од ге о граф ског 
по ло жа ја, од дру штва у ком се раз ви ја и ње го вих по
тре ба, од раз вит ка тех ни ке са но вим мо гућ но сти
ма фор ми, а ва жна је и на ме на објек та ко ји се гра

ди. Ве ћи на др жав них згра да у Бе о гра ду из гра ђе на је 
по ша бло ну стил ских згра да у ино стран ству, и то 
рђа во ко пи ра них стил ских згра да, та ко да не од го
ва ра ју ни сво јој на ме ни ни око ли ни, а још ма ње има
ју ве зе са сво јим уну тра шњим рас по ре дом.14

Про бле ми из град ње Бе о гра да би ли су по себ-
но за сту пље ни у Бе о град ским оп штин ским но ви на
ма, ча со пи су за ко му нал но-со ци јал ни и кул тур ни 
жи вот Бе о гра да, ко је су из ла зи ле као гла си ло Град-
ске упра ве од 1881. го ди не, а у об но вље ном из да њу 
од 1928. го ди не. У пе ри о ду од 1929. до 1937. го ди не 
уре ђи вао их је шеф Од се ка за штам пу, ту ри зам и 
кул тур ну про па ган ду Сло бо дан Ж. Ви да ко вић, ис-
так ну ти пу бли ци ста и ау тор тек сто ва о ко му нал-
но-со ци јал ној про бле ма ти ци.15 Је дан од ар хи те ка та 
ко ји је у Бе о град ским оп штин ским но ви на ма из нео 
за ни мљив и при лич но оштар став о из град њи Бе о-
гра да у ме ђу рат ном пе ри о ду – био је ар хи тек та Ми-
ли во је Трич ко вић, чи ји су жи вот и де ло цен трал на 
те ма овог ра да. Он у Бе о град ским оп штин ским но
ви на ма на во ди из ме ђу оста лог: На ша ин те лек ту
ал на ели та, ина че вр ло скло на кри ти ко ва њу и увек 
спрем на да да свој суд о све му и сва че му ни је на шла 
ни јед ну је ди ну реч ко јом би скре ну ла па жњу нео ба
ве ште них гра ђа на на из град њу ови јех на ка за но вог 
Бе о гра да и спре чи ла ко ли ко то ли ко ши ре ње рђа ве 
ар хи тек ту ре. Тре ба ре ћи да бе о град ска пу бли ка ни
је до вољ но озби љан от пор: ни ка кве тра ди ци је ни
су је ве зи ва ле за кла сич ну ар хи тек ту ру и за ње не 
мно го број не сти ло ве ко је она ни је осе ћа ла. Уо ста
лом кад је већ ар хи тек ту ра ствар мо де, за што не 
зах те ва ти од сво јих ар хи те ка та не што нај мо дер
ни је и за ме ни ти ар хи тек ту ру фран цу ских па ла та 
из 17. и 18 ве ка ар хи тек ту ром мо дер них не мач ких 
фа бри ка...16 И иа ко сма тра да је по рат на ар хи тек
ту ра Бе о гра да без жи во та и да је ве штач ка тво
ре ви на по рат них вре ме на, пре са ђе на биљ ка ко ја 
ни кад не ће уро ди ти пло дом, и иа ко је кри ти ко вао 
ака дем ски и мо дер но ори јен ти са не не и ма ре што 
су укра си ли град јед ном ру жном и нео ри ги нал ном 
ар хи тек ту ром,17 ар хи тек та Трич ко вић ни је од у ста-
јао од за ла га ња за еман ци па ци ју бе о град ске ар хи-
тек ту ре, ко ја је, без об зи ра на све про бле ме са ко-
ји ма се су о ча ва ла, од у век те жи ла да иде у ко рак са 
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све том, па су сто га ње го ве осу де у том мо мен ту би-
ле пре на гла ше не.18 Ипак, зна чај но је о овом ар хи-
тек ти ре ћи не што ви ше од оно га што ну ди до са да-
шња ар хи тек тон ска исто ри о гра фи ја, што је ујед но 
и циљ овог ра да.

Би о гра фи ја

Име ар хи тек те Ми ли во ја Трич ко ви ћа  ве зу је 
се за све по ре ар хи тек тон ске стру ке. Био је во ље-
ни уни вер зи тет ски про фе сор ко га су сту ден ти од 
ми ља на зи ва ли Тричко19, а са мо стал но или у са рад-
њи са дру гим ар хи тек ти ма ре а ли зо вао је за па же на 
де ла бе о град ске ар хи тек ту ре. Ми ли во је Трич ко вић 
је ро ђен 8. ја ну а ра 1895. го ди не,20 у Кра ји ни, у гра-
ду Не го ти ну, ме сту ро ђе ња и ве ли ког срп ског ком-
по зи то ра, му зи ко ло га и ди ри ген та Сте ва на Сто ја-
но ви ћа Мо кра ња ца.21 Тај крај у ис точ ној Ср би ји, 
оме ђен Ду на вом, др жав ном гра ни цом пре ма Ру му-
ни ји и Бу гар ској, са пла ни на ма Ку чај и Де ли Јо ван, 
као и до ли ном Ти мо ка, имао је бо га ту исто ри ју и 
до жи вео ди на мич не др жав не и дру штве не про ме-
не.22 Иа ко је ста сао у кра ју са зна чај ним оства ре њи-
ма са крал не умет но сти, ко ји сво је умет нич ке уз о ре 
цр пе из ар хи тек ту ре древ них времена23, Ми ли во-
је Трич ко вић ни је по све ћи вао пре ви ше па жње цр-
кве ној ар хи тек ту ри. Основ но и сред ње обра зо ва-
ње сте као је у Ср би ји, а пред Пр ви свет ски рат, са 
гру пом ђа ка, би ва ева ку и сан у Фран цу ску, где за-
по чи ње сту ди је на Шко ли ле пих ве шти на (L'Eco
le des Be a ux Arts) у Па ри зу.24 Про фе со ри те шко ле 
би ли су па тро ни сво јих сту де на та, ко је су на нај е-
фи ка сни ји на чин под у ча ва ли ар хи тек ту ри, у окви-
ру ате љеа где су рас пра вља ли о сту дент ским ра до-
ви ма.25 У 19. ве ку, сту ден ти су рет ко ме ња ли ате ље 
где су под у ча ва ни, а та прак са се ме ња на кон 30-
их го ди на два де се тог ве ка, услед же ље сту де на та да 
бу ду у ате љеу ути цај них ментора на Ин сти ту ту.26 
Ми ли во је Трич ко вић је ди пло ми рао 1926. го ди не, 
као је дан од нај бо љих сту де на та, при че му је ње гов 
ди плом ски рад Про је кат до ма ју го сло вен ских сту
де на та у Па ри зу пред ло жен за на гра ду „Жи ли јен 
Га де“ [Ju lien Gu a det], ко ја но си име по јед ном од 
про фе со ра, уте ме љи ва ча пе да го шког метода27 на 

Шко ли ле пих ве шти на.28 Пре ма ре ше њу са ве та Тех-
нич ког фа кул те та бр. 1521, ди пло ма му је при зна-
та 4. ју на 1926. го ди не.29 На кон што је ди пло ми рао, 
по чи ње да ра ди у Тех нич кој ди рек ци ји бан ке „Кре-
ди Ли о не“ (Crédit Lyon na is) у Па ри зу, на кон че га је 
ан га жо ван у би роу ар хи тек те Ен де сто ка, про фе со-
ра По ли тех нич ке шко ле и чла на Фран цу ске ака де-
ми је, ко ји је дао пре по ру ку за да љи рад Ми ли во ју 
Трич ко ви ћу.30

У Бе о град до ла зи 1927. gодине и пу них 14 го-
ди на ра ди као ар хи тек та Бе о град ске оп шти не. Као 
и ар хи тек ти Ми лан Ми нић, Алек сан дар Ђор ђе-
вић, Бог дан Не сто ро вић, Бра ни слав Ма рин ко вић, 
по по врат ку у зе мљу са уса вр ша ва ња у Фран цу-
ској, Трич ко вић је по пу ла ри сао фран цу ске ар хи-
тек тон ске уз о ре.31 Пре ма Адре сној књи зи Бе о гра
да за 1933. го ди ну, Трич ко вић Ми ли во је ста ну је у 
Ули ци Га сто на Гра ви јеа број 5.32 Ње го ва су пру га 
би ла је Пер си да Трич ко вић Зма јић, ро ђе на 30. сеп-
тем бра 1899. го ди не у Пи ро ту.33 Она је та ко ђе би ла 
ар хи тек та, а ди пло му је сте кла на Тех нич ком фа-
кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду 1931. го ди не.34 
Пер си да Трич ко вић је би ла члан Бе о град ске ин же-
њер ске коморе35, а ње но по зна то де ло је про је кат 
згра де Фран цу ског дру штва за оси гу ра ње „L’U nion“ 
на углу Кне ги ње Љу би це и Кнез Ми ха и ло ве 31, из 
1938. го ди не.36 По ро ди ца Трич ко вић 1941. го ди не 
ста ну је у Ко тор ској ули ци број 1/III.37 Ми ли во је 
Трич ко вић је био за по слен у Тех нич кој ди рек ци-
ји Бе о град ске оп шти не од 1927. до 1941. го ди не, а 
це ње ни про фе сор Ар хи тек тон ског фа кул те та Уни-
вер зи те та у Бе о гра ду од 1945. до 1966. го ди не. Због 
за ла га ња у окви ру стру ке, од ли ко ван је Ор де ном 
ра да са цр ве ном за ста вом.38 Умро је у 86. го ди ни, а 
са хра ни ла га је су пру га Пер си да на Но вом гро бљу 
у Бе о гра ду 27. мар та 1981. го ди не.39

Ар хи тек та Бе о град ске оп шти не

Бе о град је из ме ђу два ра та по чео ра пид но да 
се из гра ђу је и да се ши ри услед све ве ћег при ли ва 
ста нов ни штва. По је ди ни кра је ви, до та да за пу ште-
ни, зах те ва ли су бр жу и еко но мич ни ју из град њу, 
ко ја би за до во љи ла по тре бе но вих жи те ља. Ар хи-
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тек та Ми ли во је Трич ко вић је био за по слен у Тех-
нич кој ди рек ци ји Бе о град ске оп шти не, где је имао 
ис так ну ту уло гу у Ар хи тек тон ском оде ље њу. Био је 
члан од бо ра ве ли ког бро ја ти мо ва у из град њи Бе-
о гра да, али и око ли не, па је та ко, на при мер, 1929. 
го ди не иза бран за чла на Ме сног од бо ра шко ле на 
Сме де рев ском ђер му.40 Го ди не 1927. до не та је од лу-
ка о про ши ре њу по сто је ће и по ди за њу но ве кла ни-
це на Сточ ном тр гу. На том про сто ру су још 1912. 
го ди не пред у зи ма чи и ин же њер Кле мен ти је Бу ка-
вац, као и ар хи тек та Ми ли во је Сми ља нић, са зи да-
ли ве ли ку ха лу и шта ле.41 Про грам, на чин из во ђе ња 
и адап та ци ју по сто је ћих обје ка та кла ни це из ве ли 
су ар хи тек ти Тех нич ке ди рек ци је Све то зар Ге нић 
и Ми ли во је Трич ко вић, уз по моћ ве те ри на ра и ше-
фа кла ни це Алек сан дра Пе тро ви ћа (сл. 1).42 Транс-
фор ма ци јом бив шег сточ ног тр га у но ву кла ни цу, 
ис ко ри шће не су по сто је ће згра де и ве ли ка ха ла 
од 2.500 m2, ко ја је адап ти ра на у глав ну кла нич ку 
згра ду, док је јед на шта ла од ре ђе на за хлад ња чу. У 
про ду жет ку ха ле по диг ну ти су гар де ро бе и то а ле-
ти за рад ни ке. Уз ове ра до ве, из ве де ни су и ад ми-
ни стра тив на згра да, огра де око кла ни це, ко је је из-
ра дио ар хи тек та Јан Швеј кар, као и ка на ли за ци ја 
це лог кла нич ког кру га и кал др ма.43 До гра ђе не су 
и но ве згра де, као на при мер му зеј ме са, а уре ђе на 
је и ла бо ра то ри ја. Глав на кла нич ка згра да је по де-
ље на на три де ла: на оде ље ње за кла ње сит не сто-
ке, на оде ље ње за круп ну сто ку и оде ље ње за кла ње 
пра си ћа.44 Опре ма ње уну тра шње опре ме и по ста-
вља ње ин ста ла ци ја при па ло је ра зним тех нич ким 
пред у зе ћи ма. Па је та ко В. Јо вић из ра дио ма шин ску 
згра ду за сме штај ре зер во а ра и ком пре со ра, М. По-
по вић је из ра дио кла нич ке по до ве и из вео бо је ње 
гво зде них де ло ва, а пред у зе ће „Те ле гра фи ја“ је ре-
а ли зо ва ло ин ста ла ци је за осве тље ње, ко је су спро-
ве де не до сва ке згра де. За про из вод њу то пле во де 
и па ре по диг ну та је спе ци јал на згра да.45 Ис по ру ку 
и мон та жу ма шин ског уре ђа ја из вр ши ла је фир ма 
„Шко ди ни за во ди“ АД, а из ра ду гра ђе вин ских обје-
ка та за прет хлад ња чу, по сто је ћа оде ље ња, гар де ро-
бе, че ка о ни це, пре прав ке по сто је ћих шта ла, из вео 
је пред у зи мач Ми лан Се ку лић. Је дан део кла нич ког 
дру штва пре шао је 1929. го ди не у сво ји ну Бе о град-

ске оп шти не и на фа бри ку ко же „Бе ли орао“, ко ја је 
прет ход но осно ва на на има њу Кла нич ког дру штва. 
Но ва бе о град ска кла ни ца је отво ре на 1931. го ди не, 
при че му је за из вр ше не ра до ве ис пла ће но 12 ми-
ли о на ди на ра.46 Бе о град ска оп шти на је 1937. го ди не 
ку пи ла це ло куп ну имо ви ну кла ни це. Већ 1938. го-
ди не, у ци љу про ду же ња Ду нав ског бу ле ва ра сру-
ше ни су обо ри.47 Иа ко про стор Бе о град ске кла ни це 
ужи ва ста тус прет ход не за шти те, о овом зна чај ном 
кул тур ном до бру, и пред став ни ку рет ких при ме-
ра ин ду стриј ске ар хи тек ту ре у Ср би ји, по треб но је 
по све ти ти ви ше па жње.

На кон ра та би ла је нео п ход на из град ња обје-
ка та ну жних за функ ци о ни са ње сва ко днев ног жи-
во та љу ди у при град ским и град ским на се љи ма, па 
је та ко ар хи тек та Трич ко вић био члан ко ми си је за 

Сл. 1. Слева надесно: инж. Хануш, представник ’Шкодиних  
завода’, Аца Петровић, ветеринар, управник општинске кланице, 

Тома Чупић, шеф ветеринара општинске кланице, Миливоје 
Тричковић, надзорни архитекта, инж. Фриштоука, монтажни 

инжењер ’Шкодиних завода’ (Генић 1931: 141)
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из град њу но вих пи ја ца на Ка ра бур ми, на Бу ле ва ру 
осло бо ђе ња, Во ждов цу, Ду ша нов цу, чи ју ре а ли за-
ци ју је фи нан си ра ла Бе о град ска оп шти на у из но-
су од 35.000 дин. Пред сед ник ове ко ми си је био је 
Сто ја дин Ан ђел ко вић, гра ђе ви нар и оп штин ски 
од бор ник, а чла но ви оп штин ски ар хи тек та Та са 
Ми ло је вић и тех нич ки чи нов ник Ра ди во је Син ђе-
лић. По ред ар хи тек те Трич ко ви ћа, над зор ни ар хи-
тек ти би ли су још и Бо ри во је Кр сма но вић, Б. Мар-
ко вић, Дра го мир Уро ше вић, Де сан ка Ма ној ло вић и 
Ка тин ка Јо ва но вић.48 Ми ли во је Трич ко вић је по ред 
над зор них ра до ва про јек то вао и по је ди не објек те 
ко ји пред ста вља ју ре мек-де ла мо дер не ар хи тек ту-
ре Бе о гра да. На и ме, мо дер на схва та ња у ар хи тек-
ту ри су ути ца ла на про ме ну функ ци о ни са ња од-
ре ђе них уста но ва. Ме ђу на род ни кон грес за мо дер ну 
ар хи тек ту ру је оку пљао ар хи тек те са иде јом да 
се уни фи ци ра ју кри те ри ју ми са вре ме ног ста но ва-
ња, здра вља и обра зо ва ња, што је ве ли ким де лом 
иза зва но ло шим здрав стве ним при ли ка ма мла дих 
у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји. По кре ну те су иде је ти-
пи за ци је школ ских зграда49, што је под ра зу ме ва-

ло шко ле на отво ре ном па ви љон ског ти па, јер је у 
Кра ље ви ни Ју го сла ви ји на 1 700 ста нов ни ка по ди-
за на тек јед на шко ла. За кон о на род ним шко ла ма од 
5. де цем бра 1929. го ди не пред ло жио је про по зи ци-
је про јек то ва ња школ ских згра да, што је под ра зу-
ме ва ло да сва ка згра да по се ду је гим на стич ку са лу, 
кан це ла ри ју за на став ни ке, учи о ни це, ку па ти ла, 
ку хи њу с тр пе за ри јом и ста но ве за до ма ра.50 Исто 
та ко, пред ло же но је да се објек ти мо ра ју по ди за ти 
на по де сним и здра вим ме сти ма. У ме ђу рат ном пе-
ри о ду на ра сле по тре бе за школ ским згра да ма је ди-
но је мо гла да ре ши др жа ва, ко ја је на се бе пре у-
зе ла ве ли ку од го вор ност за убла жа ва ње ак ту ел ног 
про бле ма њи хо вог хро нич ног не до стат ка.51 По је-
ди на на се ља ко ја су има ла за пу ште не шко ле ма-
лог ка па ци те та зах те ва ла су или адап та ци је ста рих 
или из град њу но вих гра ђе ви на због све ве ћег бро ја 
уче ни ка. Јед но од на се ља ко је је у ме ђу рат ном пе-
ри о ду про ла зи ло кроз екс пан зив ну из град њу, у ко-
ју је спа да ло и по ди за ње но ве школ ске згра де, би ло 
је под руч је Ка ра бур ме. Тај део гра да об у хва та пе-
ри фер ни део ужег под руч ја и про сти ре се на сре-

Сл. 2. Копија оригиналног плана Основне школе ’Јован Цвијић’ на 
Карабурми (ИАБ, Фонд Скупштине града Београда, Ф3801, кутија 

728, Технички извештај за адаптацију школе ’Јован Цвијић’)

Сл. 3. Основна школа ’Јован Цвијић’ на Карабурми, поглед из 
дворишта (фотографија: М. Јуришић)
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ди шњем де лу стр ме па ди не ди рект но по ве за не са 
Ду на вом, док ње го ве нај ви ше тач ке пред ста вља ју 
Зве здар ска бр да.52 

Упра ви тељ ста ре шко ле на Ка ра бурми, Ми лан 
Ша пи на нај ви ше се за ла гао за са из град њу но ве 
шко ле. Пр ву основ ну шко лу, Ка ра бур ма је до би ла 
за хва љу ју ћи при ват ној ини ци ја ти ви фа бри ка на та 
бра ће Илић, и она је по диг ну та за по тре бе обра зо-
ва ња де це рад ни ка фа бри ке. У по чет ку се на ста ва 
из во ди ла у јед ном оде ље њу, али све ве ћи број де це 
зах те вао је да се шко ла про ши ри. Број ста нов ни-
ка Ка ра бур ме ра стао је све ви ше та ко да фа брич ка 
шко ла ни је би ла у ста њу да при ми сву де цу. Основ-
ну шко лу за рад нич ку де цу за ме ни ла је 1931. го ди-
не но во о тво ре на шко ла „Јо ван Цви јић“, ко ја је би-
ла при вре ме но ре ше ње, јер је кра јем 1933. го ди не 
по диг ну та но ва шко ла.53 Зе мљи ште за по ди за ње 
но ве шко ле ве ли чи не 2.850 m2 по кло ни ли су бра ћа 
Ив ко вић, Ми ле, Во ја и Са ва, ин ду стри јал ци и вла-
сни ци ци гла не на Ка ра бур ми.54 Но ва шко ла на Ка-
ра бур ми, у да на шњој ули ци Да ни ла Или ћа 1, та ко-
ђе је по не ла име Јо ва на Цви ји ћа, а осве ће ње ка ме на 

те мељ ца из вр ше но је 8. ок то бра 1933. го ди не, кад 
је шко ла би ла при кра ју из град ње. Све ча но сти су 
при су ство ва ли иза сла ни ци Бе о град ске оп шти не, 
од бор ни ци Во ја До ган џић и Во ја Си мић, ре фе рент 
Ко ста Бог да но вић, иза сла ник ми ни стра про све-
те. То ком осве ће ња ка ме на те мељ ца одр жан је цр-
кве ни об ред, на кон че га је управ ник шко ле Ми лан 
Ша пи нац про чи тао текст по ве ље ко ја је узи да на у 
те мељ. Све ште ник Жар ко Ду нић одр жао је го вор 
у ко јем је ис та као зна чај и ко ри сти ко је ће шко ла 
пру жи ти це лом на се љу.55 Це на из град ње згра де, с 
на ме шта јем, би ла је 700.000 ди на ра, што тад ни је 
ни је био ма ли из нос за на се ље по пут Ка ра бур ме, 
јер је згра да у то вре ме би ла им по зант на у од но-
су на не план ски гра ђе не уџе ри це.56 Из град њу шко-
ле је фи нан си ра ла Бе о град ска оп шти на, а ра до ве је 
из во ди ло Ар хи тек тон ско оде ље ње у ње ном скло пу. 
Згра да је кон ци пи ра на тип ски, а пре ма ко пи ји ори-
ги нал ног пла на шко ле ко ји се чу ва у Исто риј ском 
ар хи ву Бе о гра да (сл. 2), ви ди се да је реч о ком по-
зи ци ји у об ли ку ла ти нич ног сло ва „L“. Из гра ђе но 
је осам оде ље ња с про стра ним, све тлим и хи ги јен-
ским учи о ни ца ма (сл. 3). У при зе мљу су би ле две 
кан це ла ри је за упра ви те ља и за на став но осо бље, 
ан тре, и две учи о ни це. Оста лих шест учи о ни ца би-
ло је на спра ту. У про стра ним и све тлим ход ни ци-
ма де ци је би ло омо гу ће но да се не сме та но игра-
ју, а по пут дру гих основ них шко ла по се до ва ла је и 
ђач ко скло ни ште. Шко ла је има ла две те ра се са ко-
јих се пру жао по глед на Ду нав, на што фа ру Вла де 
Или ћа и на Пан че вач ки мост. Пре ма по ло жа ју на 
ко јем се на ла зи, ова шко ла се сма тра ла и са на то ри-
ју мом за ре кон ва ле сцент ну де цу. Са школ ске те ра-
се на ро чи то се ле по ви ди Ви шњич ка ба ња и Ро спи 
ћу при ја, а ту по чи ње и Ла у да нов ша нац (сл. 4).57 У 
план ској до ку мен та ци ји ре кон струк ци је шко ле из 
1962. го ди не за бе ле же но је и ста ње пре об но ве, па 
је та ко на ве де но да је згра да гра ђе на од опе ке, с ме-
ђу спрат ним та ва ни ца ма од ар ми ра ног бе то на и др-
ве ним та ва ни ца ма. По до ви су би ли од др ве та, са 
вра ти ма од фу те ра де ли мич но у што ку. Елек трич на 
ин ста ла ци ја је би ла ре ше на берг ман це ви ма, а сте-
пе ни ште је ре ше но у ар ми ра ном бе то ну. Згра да је 
из гра ђе на те ра са сто услед па да те ре на, са из дво је-

Сл. 4. Основна школа ’Јован Цвијић’ на Карабурми, 1937. 
(фотографија М. Јуришић)
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ним це ли на ма: А – при зе мље и спрат, Б – де ли мич-
но при зе мље и спрат, а јед ним де лом при зе мље и 
дру ги спрат, Ц – при зе мље и дру ги спрат, Д– при зе-
мље. Би ро „Са вре ме на ар хи тек ту ра Бе о гра да“ из-
вр шио је ре кон струк ци ју згра де 1962. го ди не под 
ру ко вод ством Дра ги ше Бра шо ва на. Из веде на је 
до град ња бло ко ва А, Ц и Д, и адап та ци ја бло ка Б 
и до гра ђе но је де вет учи о ни ца, као и фи скул тур на 
са ла.58 На си ту а ци о ном пла ну ко ји је дат у ча со пи су 
Ур ба ни зам Бе о гра да, у бро ју 13/14, 1971. го ди не, ви-
ди се осно ва шко ле у по сто је ћем ан сам блу.59 Да нас 
се на ста ва у овој шко ли од ви ја у 12 уре ђе них и кли-
ма ти зо ва них ка би не та и се дам учи о ни ца за раз-
ред ну на ста ву.60 Ар хи тек та Ми ли во је Трич ко вић је 
про јек том за шко лу на Ка ра бур ми по ка зао истин-
ско раз у ме ва ње мо дер не ар хи тек ту ре, са мир ним 
фа са да ма об ло же ним бе лом жбу ком, са рав ним 
кро во ви ма, ка ска ди ра но по ста вље ним услед па да 
те ре на. Оства рио је јед но функ ци о нал но и здра во 
ре ше ње згра де, ко ја и да нас за до во ља ва по тре бе 
де це ко ја по ха ђа ју ову шко лу.

Раз у ме ва ње за мо дер ну ар хи тек ту ру, Трич ко-
вић је ма е страл но по ка зао про јек том за школ ску 
згра ду у на се љу Де ди ње (сл. 5). За то сво је оства-
ре ње, Трич ко ви ћа је на гра дио Клуб ар хи те ка та На-
гра дом за нај леп шу фа са ду у Бе о гра ду, 1939. го ди-
не.61 Про стор Де ди ња под ра зу ме ва под руч је из ме ђу 
Топ чи дер ског бр да, Топ чи де ра и Ба њи це. На кон 
што је 1929. го ди не из гра ђен двор на Дедињу62, у 
овом кра ју су по че ли да се на се ља ва ју нај и мућ ни ји 
Бе о гра ђа ни. По чет ком три де се тих го ди на, по ста је 
нај от ме ни је и нај здра ви је пред гра ђе Бе о гра да. Бу-
ле вар кне за Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа, пу штен 
у са о бра ћај 1930. го ди не, био је опле ме њен др во-
ре дом ја бла на и ја во ра, са ста за ма за пе ша ке и ко-
ња ни ке. На кон две го ди не, пу ште на је у са о бра ћај 
и трам вај ска пру га број 12, ко ја је по ве зи ва ла Де-
ди ње с цен тром гра да, пре ко Мо ста ра и Се ња ка. 
Пре сти жу овог кра ја, по ред из град ње Бе лог дво-
ра 1937. го ди не, ко ји је про јек то вао Алек сан дар 
Ђор ђе вић, до при не ло је по ди за ње основ не шко ле 
„Сте фан Ви со ки“, исте го ди не.63 Сред ства за по ди-

Сл. 5. Основна школа ’Стеван Високи’ на Дедињу (фотографија: М. Јуришић)
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за ње ове шко ле би ла су оси гу ра на из зај ма ко ји је 
Бе о град ска оп шти на за кљу чи ла са Сре ди шњним 
уре дом за оси гу ра ње рад ни ка 14. ав гу ста 1936. го-
ди не, а до зво ла за из град њу из да та је на сед ни ци 
Град ског ве ћа одр жа ној 5. фе бру а ра 1937. го ди не, 
уз одо бре ни кре дит од 2.212.347,79 ди на ра.64 Ипак, 
за из град њу шко ле из дво је но је 2.400.000 ди на ра, 
при че му је за про јек тан та и над зор ног ар хи тек ту 
име но ван Ми ли во је Трич ко вић.65 Дво спрат на згра-
да шко ле је из гра ђе на на ме сту где Бу ле вар кне за 
Алек сан дра се че Ули цу Љу ти це Бог да на, при че му 
је, због бла гог па да те ре на, обо га ће на дво ри штем 
с те ра са ма и пер го ла ма. Тип ски из гра ђен школ ски 
обје кат имао је 10 учи о ни ца, ве ли ку са лу, стан за 
учи те ља, оде ље ње за очи глед ну на ста ву, ам бу лан-
ту, ра ди о ни це за рад ну шко лу, ку па ти ла и ту ше ве.66 
Око шко ле је уре ђен парк и ба шти це, што је би ло 
по треб но да се за др жи ка рак тер лук су зног на се-
ља.67 Су пер ко ла у да ци ја ра до ва за по ди за ње шко-
ле ре ше на је 1938. го ди не,68 а исте го ди не шко ла је 
и за вр ше на.69 У тој згра ди је да нас Ви ша шко ла за 
обра зо ва ње вас пи та ча. За хва љу ју ћи Тех нич кој ди-
рек ци ји, 1938. го ди не по диг ну те су че ти ри но ве 
школ ске згра де, по ред основ не шко ле на Де ди њу, 
а то су згра де на Ба но вом бр ду, За пад ном Вра ча ру 
и Топ чи дер ском вен цу.70 Убр за на из град ња школ-
ских згра да до ве ла је до ве ћег бро ја де це ко ја су по-
ха ђа ла шко лу, што го во ри у при лог чи ње ни ци да је 
у школ ској 1938/1939. го ди ни у Ју го сла ви ји би ло 15 
480 000 ста нов ни ка, са 1 691 000 уче ни ка у основ-
ним и сред њим шко ла ма.71

Не ке од школ ских згра да пред ста вља ју пра ва 
ре мек-де ла ар хи тек ту ре, а згра да основ не шко ле на 
Де ди њу је је дан од нај ре пре зен та тив ни јих при ме-
ра ин кор по ри ра ња мо дер них схва та ња у из град њи 
школ ске згра де. Тај ква ли тет су пре по зна ле и ко-
ле ге Ми ли во ја Трич ко ви ћа из Клу ба архит еката72, 
до де лив ши овој згра ди на гра ду за нај леп шу фа са-
ду. На и ме, про фе сор Ду шан То мић је са чла но ви-
ма Клу ба ар хи те ка та уста но вио На гра ду за нај леп-
шу фа са ду Бе о гра да, при че му су чла но ви Клу ба 
од ре ђи ва ли ко ми си ју за при јем пред ло га ла у ре а та, 
ко ји су до би ја ли одо бре ње на сед ни ци Клу ба. На-
гра да за нај леп шу фа са ду је до де љи ва на за оства ре-

ња по диг ну та у пе ри о ду из ме ђу 1926. и 1939. го ди-
не, у скла ду с по себ ним пра вил ни ком. Пра ви ла ко је 
је про пи си вао Клуб ар хи те ка та при ли ком из бо ра 
под ра зу ме ва ла су осу ду сле пог ко пи ра ња стра них 
узо ра, ша блон ских и не струч них ра до ва не ква ли-
фи ко ва них гра ди те ља. У том ду ху, Бра ни слав Ко-
јић, члан Клу ба, на во ди: Циљ је да се да де на шим 
гра до ви ма оти сак ду ха и ства ра лач ке мо ћи на шег 
на ро да, чи ме ће се по ред оста ло га осве до чи ти по
сто ја ње на ше спе ци фич но ју жно сло вен ске кул ту ре. 
С об зи ром на го ре по ме ну ти циљ Клуб је при до де
љи ва њу на гра да узи мао, углав ном, у об зир са мо оне 
фа са де у ко ји ма су про јек тан ти по ка зи ва ли те жњу 
са мо стал ног ства ра ња у на пред на ве де ном ду ху.73 
Клуб ар хи те ка та је рас пи сао 1939. го ди не Кон курс 
за нај леп шу фа са ду за згра де по диг ну те 1936, 1937. 
и 1938. го ди не. Бе о град ска оп шти на је 1938. го ди не 
у ту свр ху до де ли ла су му од 5.000 ди на ра Клу бу. Ка-
ко за прет ход не го ди не ни је био об ја вљен кон курс, 
1939. го ди не је об ја вљен за прет ход не три, при че-
му је на град на су ма из но си ла 6.500 дин. Ар хи тек та 
Бра ни слав Ко јић, у свом из ла га њу на сед ни ци Клу-
ба ар хи те ка та на во ди да Бе о град у овом пе ри о ду не-
ма мно го ар хи тек тон ских спо ме ни ка вред них па-
жње, да се и оно што по сто ји ру ши, па та ко на во ди 
да је 1938. го ди не сру ше на Ич ко ва ку ћа, ко ју сма-
тра нај леп шом ку ћом у Бе о гра ду.74 На кон курс се 
ода зва ло са мо пет ар хи те ка та: Во јин Си ме о но вић, 
са два ра да, Ан дреј Пап ков, са 21 ра дом, Бра ни слав 
Ма рин ко вић, са 5 ра до ва, Сав ко вић и Ива нић, са 1 
ра дом, и Бра ни слав Ко стић, са 1 ра дом.75 Због та ко 
сла бог ода зи ва, Клуб је иза брао Ми ла на Зло ко ви ћа, 
Бра ни сла ва Ко ји ћа и Дра гог Јо ва но ви ћа да на те ре-
ну пре гле да ју згра де по диг ну те од 1936. до 1938. го-
ди не, и да на осно ву сво јих лич них за па жа ња, чак 
и из ван при ја вље них ра до ва до не су од лу ку ко ја је 
фа са да нај леп ша. Од свих пре гле да них ра до ва иза-
бра ни суд је до нео од лу ку да се по де ле че ти ри рав-
но прав не на гра де са по 1.500 ди на ра. Згра да Срп-
ског по љо при вред ног дру штва у Ули ци ад ми ра ла 
Ге пра та, ар хи те ка та Ива ци ћа и Сав ко ви ћа, до би ла 
је пр ву на гра ду, дру гу на гра ду је до би ла соп стве на 
ви ла Алек сан дра Де ро ка на Топ чи дер ском бр ду 13, 
тре ћу на гра ду је до би ла згра да Основ не шко ле на 
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Бу ле ва ру кне за Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа, Ми ли-
во ја Трич ко ви ћа, а че твр ту згра да за рен ту ин же ње-
ра Зак са у Фран цу ској ули ци 22 Ле о ни да Мак ше је-
ва. За основ ну шко лу на Де ди њу ко ју је про јек то вао 
Ми ли во је Трич ко вић, суд је на вео да је за ми сао оп
ште ком по зи ци је да ла ре ше ње ко је од лич но ле жи у 
ам би јен ту пар ко ва и ви ла иа ко је то згра да јав ног 
ка рак те ра ко ја се че сто су ви ше све ча но и мо ну мен
тал но об ра ђу је.76

Ми ли во је Трич ко вић је у окви ру ра да у Тех-
нич кој ди рек ци ји у Бе о гра ду ру ко во дио, или је био 
члан у ре а ли за ци ји зна чај них ар хи тек тон ских по-
ду хва та на про сто ру Бе о гра да. Па је та ко ру ко во-
дио по сло ви ма по ди за ња згра де при тво ра Упра ве 
гра да 1934. године77, био је члан ко ми си је за при-
ку пља ње нај по вољ ни јих по ну да за из ра ду по ста-
мен та за спо ме ник Лу ја Фран ша д’Е пе реа на углу 
он да шњег Бу ле ва ра осло бо ђе ња и Бу ле ва ра Фран-
ша д’Епереа78, а био је и за ме ник су да у функ ци ји 
ар хи тек те Бе о град ске оп шти не на кон кур су за из-
ра ду идеј не ски це за згра ду Пен зи о ног фон да за 
слу жбе ни ке у Бе о гра ду, на углу ули ца Ми ло ша Ве-
ли ког и Кра љи це На та ли је, док је пред сед ник су да 
био Мар кић Фра њо, пред сед ник Пен зи о ног за во да 
за службенике79. Про јек то вао је Дом за на пу ште ну 
де цу и не збри ну те стар це на Се вер ном бу ле ва ру,80 
чи ји су пла но ви из ра ђе ни 1937. године81, а из град-
ња за вр ше на 1938. го ди не.82 Згра да је 1939. го ди не 
да та у за куп Упра ви Ин тен дант ске ака де ми је Кра-
ље ви не Ју го сла ви је.83 Исте го ди не, дат је пред лог за 
одо бре ње кре ди та у из но су од 754.289,95 ди на ра за 
за вр шне гра ђе вин ске ра до ве у згра ди До ма.84 Ин-
ста ла ци је цен трал ног гре ја ња у згра ди усту пље не 
су фир ми Б. Кар фи ка за су му од 547.514,10 ди на-
ра.85 Ко ла у да ци ја из вр ше них ра до ва је спро ве де на 
1940. го ди не, пре ма ко јој вред ност из вр ше них ра-
до ва из но си 3.211.640, 29 ди на ра.86

Ипак, по је ди ни про јек ти ко ји су при пи си ва-
ни Ми ли во ју Трич ко ви ћу ни су део ње го вог опу-
са, па је та ко, пре ма Бог да ну Не сто ро ви ћу, Ми ли-
во је Трич ко вић про јек то вао и згра ду Ин сти ту та 
за ис пи ти ва ње ра ка,87 ме ђу тим, пре ма он да шњој 
днев ној штам пи и об ја вље ном про јек ту у ча со пи-
су Вре ме, од 14. ав гу ста 1940. го ди не, про је кат за 

ову гра ђе ви ну из радио је ар хи тек та Пре драг Зр-
нић.88 По гре шне атри бу ци је по сто је и кад је реч о 
стам бе ној из град њи, кон крет но кад је реч о згра-
ди у Ужич кој ули ци на бро ју 38, ко ју Зо ран Ма не-
вић при пи су је Ми ли во ју Трич ко ви ћу.89 Ме ђу тим, 
уви дом у до ку мен та ци ју ко ја се на ла зи у Исто риј-
ском ар хи ву Бе о гра да, до ла зи се до са зна ња да се 
име Ми ли во ја Трич ко ви ћа не по ми ње у план ској 
до ку мен та ци ји и да се је ди но по ми ње име из во ђа-
ча Ми хај ла Ива но ва.90 Тре ба на гла си ти да ни је ре-
дак слу чај по гре шних атри бу ци ја кад је реч о гра-
ђе ви на ма и њи хо вим про јек тан ти ма, али и да то 
ни је из не на ђе ње ако се узме у об зир да су мно ги 
пла но ви из гу бље ни, или у ра то ви ма уни ште ни, па 
су прет по став ке на осно ву ана ло ги ја че сто би ле је-
ди ни на чин да се са зна име про јек тан та по је ди них 
гра ђе ви на у Бе о гра ду.

Упо ре до са из град њом, Бе о град је све ви ше те-
жио да бу де у ран гу дру гих свет ских пре сто ни ца. 
То је би ло мо гу ће са мо кроз по ве зи ва ње и са рад њу 
са дру гим др жа ва ма. Нај бо ља ре ше ња за пре зен-
та ци ју и ре пре зен та ци ју др жа ва су би ле из ло жбе 
и сај мо ви. Већ 1923. го ди не у Бе о гра ду је осно ва но 
Дру штво за зе маљ ске из ло жбе, ка сни је пре и ме но-
ва но у Дру штво за при ре ђи ва ње сај ма и из ло жби, 
ко је су са чи ња ва ле бе о град ске при вред не ор га ни-
за ци је. Ме ђу тим, тек су с ре ор га ни за ци јом из вр-
ше ном 1934. го ди не, и на ини ци ја ти ву Бе о град ских 
при вред них ко мо ра, Глав ног са ве за срп ских зе мљо
рад нич ких за дру га и ини ци ја ти вом мно гих при-
вред ни ка из Бе о гра да, Зе му на и Пан че ва, от по че ли 
ра до ви на иде ји из град ње јед ног ве ле леп ног са јам-
ског про сто ра, по угле ду на свет ске ме тро по ле, што 
је био део већ пред у зе тих на сто ја ња да се Бе о град 
укљу чи у ме ђу на род не то ко ве.91 За из град њу сај ма, 
Бе о град ска оп шти на је усту пи ла, де цем бра 1935. 
го ди не, на ле вој оба ли Са ве иза Зе мун ског моста92 
зе мљи ште у ве ли чи ни од 36,33 хек та ра.93 Да се убр-
за рад на из град њи са вре ме ног сај ма, ути ца ла је и 
чи ње ни ца да је Бе о град про гла шен за ту ри стич-
ко ме сто 1936. го ди не.94 Из град ња сај ма је тре ба ло 
да по ка же ам би ци је мла де др жа ве и бу де под стрек 
ње ном еко ном ском раз во ју.95 У апри лу 1936. го ди-
не, отво ре на је из ло жба у ве ли кој са ли За нат ског 
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до ма, на ко јој су пред ста вље ни ра до ви при спе ли на 
кон курс за идеј ну ски цу Бе о град ског сај ма, ко ји је 
био рас пи сан са мо за бе о град ске ар хи тек те. Из ло-
же но је је да на ест ра до ва, а пр ву на гра ду је од нео 
рад Иг ња та По по ви ћа, дру гу Ми ла на Зло ко ви ћа, 
а по себ ну па жњу је при ву као рад Ми ло ра да Пан-
то ви ћа, ко ји је ар хи тек та по слао из Бер ли на.96 Са 
до де ље ним на гра да ма ни је се сла га ло Удру же ње ју-
го сло вен ских ин же ње ра и ар хи те ка та, ко је је с Клу-
бом ар хи те ка та раз ма тра ло при спе ле ра до ве. У бе-
о град ској штам пи је тад пи са но: Чим је при ме ће но 
да је г. Не шић као пред сед ник жи ри ја до де лио пр ву 
на гра ду про јек ту ко ји је из ра дио он уз по моћ г. По
по ви ћа, од мах се по сум ња ло у ње го ву објек тив ност. 
Ар хи тек та Бра ни слав Ко јић на во ди да је био члан 
кон курс ног жи ри ја за са јам, уз јед ног про фе со ра 
хи дро тех нич ке стру ке и јед ног ар хи тек ту. Ко јић се 
ус про ти вио ми шље њу про фе со ра ко га на зи ва МН 
у оце ни ра да под зна ком М 412, ко ји је он по ста-
вљао на пр во ме сто, а Ко јић тек на ше сто. Ко јић је 
по сле сво је ми шље ње из нео јав но на из ло жби јер 
ни је до био ве ћи ну.97 Из тог раз ло га је Дру штво ар-
хи те ка та ор га ни зо ва ло свој тех нич ки би ро ко ји је 
из ра дио но ве пла но ве за са јам ске па ви љо не.98 Тре-
ба на гла си ти да су у пр вом из бо ру би ла под не та 
два зна чај на мо дер ни стич ка про јек та за сно ва на на 
са вре ме ним раз вој ним кон цеп ти ма са јам ских ком-
плек са, а ко ја су услед не ре гу лар ног то ка кон кур-
са мар ги на ли зо ва на – про је кат Ми ла на Зло ко ви ћа, 
ко ји је осво јио дру гу на гра ду, и Ми ло ра да Пан то ви-
ћа, ко ји је уз по хва лу остао без на гра де. Та ре ше ња 
пред ви ђа ју ли не ар ну ор га ни за ци ју са јам ских па ви-
љо на ко ји има ју отво ре ну мо гућ ност про ши ре ња, 
при че му је Зло ко ви ћев план из раз кон струк ти ви-
зма и функ ци о на ли зма, док Пан то ви ћев од го ва ра 
ви зи ји кор би зи јан ског оза ре ног гра да, ан ти ци пи ра-
ју ћи мо дер ни ур ба ни зам Но вог Бе о гра да.99

Ипак, Ми ли во ју Трич ко ви ћу, Ђор ђу Лу ки ћу 
и Рај ку Татићу100, ар хи тек ти ма Тех нич ке ди рек ци-
је Бе о град ске оп шти не, из дат је слу жбе ни на лог да 
пре гле да ју из ра ђе не пла но ве оп ште дис по зи ци је и 
па ви љо на на сај ми шту, те да о ово ме под не су сво ју 
оце ну у об ли ку слу жбе ног ре фе ра та. Из пи сма ко-
је је ар хи тек та Рај ко Та тић упу тио ин же ње ру Ју ли ју 

Ха ха мо ви ћу, ви ди се да су ова тро ји ца ар хи те ка та, 
на кон уви да у све при ло же но, кон ста то ва ла да су 
пла но ви би ли за сно ва ни на не по зна ва њу про бле-
ма про јек то ва ња са јам ских ком плек са. У та квом 
кри тич ком ду ху, био је на пи сан и њи хов ре фе рат 
упу ћен Пред сед ни штву оп шти не. Ре фе рат је на и-
шао на одо бра ва ње, па су њих тро ји ца од мах до-
би ла на лог да под не су ал тер на тив но ре ше ње оп ште 
дис по зи ци је и па ви љо на. Тим, та да мла дим ар хи-
тек ти ма, Упра ва сај ма је ста ви ла на рас по ла га ње 
свој већ по сто је ћи би ро с по моћ ним осо бљем, ко ји 
се на ла зио у згра ди Тр го вин ске ко мо ре. Ре шив ши 
про блем глав не дис по зи ци је, на ред је до шло кон-
струк тив но ре ше ње па ви љо на, ко је је пре пу ште но 
ин же ње ру Ју ли ју Ха ха мо ви ћу.101 Трич ко вић, Лу кић 
и Та тић при ка за ли су сво је ре ше ње, у ви ду пти чи
је пер спек ти ве, ко ју је пред сед ник Оп шти не Вла-
ди мир Илић при хва тио, 6. сеп тем бра 1936. го ди не. 
Зах тев да се хит но при сту пи из град њи сај ма, с јед-
не стра не, а с дру ге про фе си о нал не не су гла си це с 
та да шњим ње го вим ди рек то ром, ин же ње ром Ми-
ло са вом Ва си ље ви ћем, огра ни чи ле су кре а тив не 
и струч не сло бо де у ра ду ове тро ји це ар хи те ка та. 
Кул ми на ци ја не су гла си ца из ме ђу ин же ње ра Ва си-
ље ви ћа и тро ји це глав них ар хи те ка та усле ди ла је 
на кон ње го вог зах те ва да се ре ши пи та ње ау то ри-
за ци је ар хи тек тон ских пла но ва, тач ни је да он бу де 
тај ко ји ће све пла но ве и пот пи са ти. Да би се и ова, 
сад већ јед на у ни зу афе ра око Ста рог бе о град ског 
сај ми шта окон ча ла на пра ве дан на чин, ар хи тек ти 
Та тић, Трич ко вић и Лу кић су тра жи ли од Упра ве 
сај ма пи сме ну по твр ду о свом ау тор ству, што им је 
Упра ва 14. апри ла 1937. го ди не по твр ди ла.102 

Из град њу сај ма су фи нан си ра ли Оп штин ска 
ште ди о ни ца и За ло жни за вод Оп шти не Бе о град, 
ко ји су у ту свр ху до би ли за јам од 6.000.000 ди на-
ра. Бе о град ска за дру га на име Дру штва за зе маљ ске 
из ло жбе при ло жи ла је 100.000 дин. На род на бан-
ка Кра ље ви не Ју го сла ви је, од лу ком из де цем бра 
1936. го ди не, по мо гла је са су мом од 200.000 ди на-
ра, с тим да у ро ку од две го ди не Дру штву ис пла ти 
још 300.000 ди на ра. Бро дар ско и ба гер ско пред у зе-
ће „За ва ђил и Бр за ко вић“ АД и пред у зе ћа ин же-
ње ра Бран ка Не дељ ко ви ћа из Бе о гра да, као и Бро-
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дар ско-про мет на бан ка да ли су при лог за сај ми ште 
у пе ску и шљун ку. Пр ва три дру штва у вред но сти 
22.000 и по след ња 17.000 ди на ра.103 Основ на кон-
цеп ци ја за ми шље ног про јек та би ла је у по ста вља-
њу па ви љо на око јед ног цен трал ног објек та (сл. 6). 
На тај на чин ство рен је про стран трг, са ко јег су 
мо гли би ти са гле да ни сви оста ли па ви љо ни. Цен-
трал ни обје кат је имао уло гу из ло жбе ног па ви љо-
на по пут па ноп ти ко на, окру же ног зра ка сто при зи-
да ним анек си ма, ви дљив са нај у да ље ни јих та ча ка 
гра да (сл. 7).104 Дру штво за при ре ђи ва ње сај ма и 
из ло жби из гра ди ло је пет ве ли ких па ви љо на, укуп-
не по вр ши не 12.723 m2, као и па ви љон Спа си ће ве 
за ду жби не по вр ши не 1.320 m2.105 Нај ве ћи па ви-
љон је по кри вао по вр ши ну од 5.000 m2 и слу жио 
је ис кљу чи во за из ла га ње ин ду стриј ских обје ка та. 
За је дан та ко за ма шан ком плекс са јам ских обје ка-

та, у ко је се убра ја ју и по моћ не и ад ми ни стра тив не 
згра де, оба ве зно се по ста вља ло пи та ње под зем них 
и над зем них ни ско град њи. Оне су зах те ва ле ве ли ке 
ма те ри јал не и струч не на по ре, као што су из ли ва-
ње те ре на, из ра да пу те ва и ста за, из ра да огра де, и 
по ста вља ње мре же елек трич ног по стро је ња. Елек-
трич ним ин ста ла ци ја ма осве тље ни су сви па ви-
љо ни и ули ца пре ко са вре ме них све тле ћих те ла.106 
Пре о ста ле са јам ске по вр ши не, пре ма утвр ђе ном 
ре гу ла ци о ном пла ну, би ле су ре зер ви са не за стра-
не и до ма ће па ви љо не. Та ко су сво је др жав не па ви-
љо не 1937. го ди не из гра ди ле Ита ли ја, Че хо сло вач-
ка, Ру му ни ја и Ма ђар ска, за тим хо ланд ска фир ма 
„Фи липс“, а по том је по диг ну та Управ на згра да 
сај ма и низ дру гих при ват них па ви љо на. На ред-
не, 1938. го ди не, свој па ви љон по ди гла је Тур ска, 
а 1939. и Не мач ка.107 Ита ли јан ски па ви љон имао 

Сл. 6. Ситуациони план Београдског сајма (МГБ, Ур_10058)
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је 604 m2, Ма ђар ски 529 m2, Ру мун ски 458 m2, Че-
хо сло вач ки 391 m2, Не мач ки 2.000 m2, Фран цу ски 
950 m2. Цен трал на ку ла је ви со ка 40 m. Пет ју го сло-
вен ских па ви љо на су из ра ди ли Та тић, Трич ко вић 
и Лу кић у ду ху мо дер не са од ли ка ма мо ну мен та-
ли зма, рав них ли ни ја и јед но став них про зо ра. Не-
сме та на цир ку ла ци ја и про лаз су за јед нич ки за све 
па ви љо не, кроз сва три ула за, што је би ла ка рак-
те ри сти ка са јам ских згра да. Ку ла је де ло ар хи тек те 
Алек сан дра Се ку ли ћа.108 Пр ви и дру ги па ви љон су 
би ле јед на ке гра ђе ви не у осно ви и еле ва ци ји, по-
ста вље не јед на пре ко пу та дру ге. Из ме ђу њих је 
про ла зио пут пре ма Са ви. Гра ђе ви не су би ле ско ро 
ква драт не осно ве с по лу кру жним ер ке ром. Би ле су 
јед но спрат не са из ду же ним сре ди шњим де лом и са 
ба зи ли кал ним осве тље њем. Тре ћи ју го сло вен ски 
па ви љон је са гра ђен та ко ђе 1937. го ди не. То је нај-
ве ћи са јам ски па ви љон, с на гла ше ним цен трал ним 
ри за ли том, рав ног кро ва и сте пе на сто по ву че них 
боч них кри ла. Че твр ти и Пе ти ју го сло вен ски па-
ви љо ни са гра ђе ни су та ко ђе 1937. го ди не. Би ли су 
пан дан Пр вом и Дру гом па ви љо ну, не што ма њих 
га ба ри та, на гла ше них ула за, ко ји флан ки ра ју уга-
о не ма се па ра ле ло пи пед ног об ли ка. Згра да Упра ве 
сај ма по диг ну та је у исто вре ме ка да и ју го сло вен-

ски па ви љо ни, 1937. го ди не, и са чу ва на је до да нас. 
То је ма њи обје кат са до ми нант ним по лу кру жним 
ри за ли том на глав ној фа са ди. Згра да је по диг ну та 
пре ма про јек ту Тех нич ке ди рек ци је, чи ји је ру ко-
во ди лац био арх. Алек сан дар Се ку лић, а Спа си ћев 
па ви љон је по диг нут 1937. го ди не пре ма про јек ту 
по ме ну тог ар хи тек те Се ку ли ћа. Згра ду за ре сто ран 
је про јек то вао ар хи тек та Ђор ђе Лу кић, док је че ти-
ри згра де за би ле тар ни це, по две на сва ком ула зу, 
про јек то вао та ко ђе ар хи тек та Се ку лић, а ре а ли зо-
ва ло пред у зе ће Ру дол фа Ци ге ра. Исто пред у зе ће је 
из гра ди ло и број не пра те ће објек те. Про јек те пу те-
ва из ра ди ли су ин же ње ри Оп шти не гра да Бе о гра да 
Ху го Ро зен цвајг и Ђор ђе Со ло вјев, док је про је кат 
ста за из ра дио ин же њер Алек сан дар Кр стић, шеф 
От се ка за пар ко ве Оп шти не бе о град ске. Парк је та-
ко ђе оства рен пре ма про јек ти ма и под над зо ром 
ин же ње ра Алек сан дра Кр сти ћа.109 Иа ко вре мен-
ске при ли ке и вла жно зе мљи ште ни су ишли у при-
лог из град њи, пр ви бе о град ски са јам је за вр шен и 
отво рен 11. сеп тем бра 1937. го ди не.110 

Пр ви ме ђу на род ни са јам на рас кр сни ци свет-
ских же ле знич ких, во де них, ау то мо бил ских и ва-
зду шних пу те ва од пр вог да на по ка зао се као 
ма ни фе ста ци ја од ин те ре са за др жа ву.111 У са ли За-

Сл. 7. Панорама Старог сајмишта у Београду (МГБ, УР_188)

БЕОГРАДСКИ АРХИТЕКТА МИЛИВОЈЕ ТРИЧКОВИЋ (1895–1981)

49



ду жби не Ни ко ле Спа си ћа, где је уре ђе на ту ри стич-
ка из ло жба др жа ва Ма ле Ан тан те, упри ли че но је 
све ча но отва ра ње сај ма. У име кра ља и На ме сни-
штва, при су ство вао је на ме сник Ра ден ко Стан ко-
вић, у име та да шње вла де при су ство ва ли су ми-
ни стар тр го ви не и ин ду стри је Ми лан Вр ба нић, 
ми ни стар по љо при вре де Све то зар Стан ко вић, а 
за бе ле же но је и при су ство пред став ни ка из Бу ку-
ре шта, Пра га, Ми ла на и Бу дим пе ште. Пред сед ник 
Дру штва за при ре ђи ва ње из ло жби Ми лан Сто ја но-
вић је одр жао го вор, у којeм је на гла сио да је Бе-
о град ски са јам ор га ни зо ва но тр жи ште на ме ње но 
при вред ним по сло ви ма и чи сто при вред ним ци ље-
ви ма.112 У По ли ти ци из 1937. го ди не на во ди се да 
је за по ди за ње сај ми шта из дво је но 12 ми ли о на ди
на ра, на 14 хек та ра, што је пр ви по диг нут део од 
36 хек та ра на ко ји ма ће се из гра ђи ва ти сај ми ште. 
Ово зе мљи ште за по ди за ње усту пи ла је Оп шти на 
гра да Бе о гра да. За по ди за ње Па ви љо на За ду жби не 
Ни ко ле Спа си ћа, пет па ви љо на са цен трал ном ку
лом, на си па ње те ре на, из град њу ули ца, ка на ли за
ци је, во до во да, елек трич ног по стро је ња из дво је но 
је 12 ми ли о на. Из при ло га Ми ни стар ства тр го ви не 
и ин ду стри је 120.000 дин, За ду жби не Ни ко ле Спа
си ћа 500.000 дин, од Бе о град ске за дру ге 100.000 дин, 
укуп но 3 ми ли о на ди на ра од стра не да ро да ва ца, 9 
ми ли о на, за из град њу пу тем зај ма под нај по вољ
ни јим усло ви ма да ла је Оп штин ска ште ди о ни ца 

и За ло жни за вод оп шти не гра да Бе о градa. По себ
но је за слу жан због за ла га ња за по ди за ње сај ми шта 
пред сед ник оп шти не Вла да Илић...113 За ни мљи ва је 
чи ње ни ца да се ме ђу за слу жни ма за по ди за ње Сај-
ма, у го во ри ма ко ји су у це ли ни на ве де ни у днев-
ној штам пи, не по ми њу за слу ге тро ји це ар хи те ка та 
Тех нич ке ди рек ци је, Трич ко ви ћа, Та ти ћа и Лу ки-
ћа, иа ко су они 1938. го ди не од ли ко ва ни Ор де ном 
ју го сло вен ске кру не за из ра ду ге не рал не дис по зи-
ци је Ста рог бе о град ског сај ми шта и дру штве них 
па ви љо на.114 Исте го ди не до нет је на црт за про ши-
ре ње Бе о град ског сај ма. Про ши ре ње је из вр ше но 
у де лу пу та за Зе мун, што је зах те ва ло пре и на че-
ње до та да шњег ула за у Са јам, ко ји је про ши рен и 
по ста је је дан ве ли ки по лу круг. У ње го вој осо ви ни 
на ста вља се про стра на але ја, ко ју с обе стра не за-
тва ра ју бло ко ви за па ви љо не. Але ја се за вр ша ва 
јед ним ве ли ким кру жним тр гом од ко јег је дан пут, 
ле ви, во ди за сре ди шњу ку лу, а дру ги, де сни до гра-
ни це Сај ма. Кру жни трг за тва ра при дну је дан ве-
ли ки па ви љон.115 Пре не го што је про ши ренo, ма-
ке та бе о град ског сај ми шта из ло же на је на Пр вом 
са ло ну ар хи тек ту ре 1938. го ди не (сл. 8), ко ји је ор-
га ни зо ва ло Удру же ње ју го сло вен ских ин же ње ра и 
ар хи те ка та, сек ци је Бе о град, у све ча ној са ли Тех-
нич ког фа кул те та. На овом са ло ну, ка ко на во ди у 
свом го во ру Пе тар Ба ја ло вић, из ло же ни су ра до ви 
ко ји при па да ју три ма глав ним гру па ма: из ве де ним, 

Сл. 8. Макета Београдског сајмишта, 1938. (‘Београдске општинске новине‘, 1. фебруар 1938: 123)
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они ма ко ји ће се из ве сти и они ма ко ји ће оста ти са-
мо као иде је.116  

Сај ми ште је пре тво ре но у ло гор Ju den la ger Se
mlin 1941. го ди не, то ком на ци стич ке оку па ци је 
зе мље, и по ста ло је ме сто стра да ња пре све га бе-
о град ских Је вре ја.117 Од мах на кон осло бо ђе ња, Др-
жав на ко ми си ја за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра 
до не ла је Са оп ште ње, бр. 87, 11. ја ну а ра 1946. го-
ди не, на кон че га ме сто оста је упам ће но у ко лек-
тив ној све сти као му чи ли ште на ро да Ју го сла ви је.118 
За тај про стор рас пи сан је низ кон кур са па је та ко 
1948. го ди не пред ви ђе но да се на том про сто ру по-
диг не Мо дер на га ле ри ја, 1950. го ди не Вој ни му зеј, 
а ак том Град ске упра ве је од лу че но 1951. го ди не да 
овај про стор ко ри сте умет ни ци за сво је ате љее.119 
Го ди не 1987. Ста ро сај ми ште про гла ше но је за спо-
ме ник кул ту ре. Без об зи ра на раз не ини ци ја ти ве, 
про блем оправ да не ре ви та ли за ци је про сто ра Ста-
рог сај ми шта ни је ре шен до да нас.

Пре ма Бог да ну Не сто ро ви ћу, на кон Дру гог 
свет ског ра та, 1945. го ди не, Ми ли во је Трич ко вић 
је про јек то вао Ин сти тут за би о ге не ти ку и Ин сти-
тут за фи зи о ло ги ју раз ви ћа, ге не ти ку и се лек ци-
ју.120 Ипак, мо жда нај зна чај ни ји део свог про фе си о-
нал ног жи во та ар хи тек та Трич ко вић је про вео као 
про фе сор на Ар хи тек тон ском фа кул те ту у Бе о гра-
ду, пре но се ћи сво је зна ње и ис ку ство мла дим сту-
ден ти ма ар хи тек ту ре.

Про фе сор Ар хи тек тон ског фа кул те та

У вре ме кад је Ми ли во је Трич ко вић до шао на 
Тех нич ки уни вер зи тет 1929. го ди не, би ла је у из-
град њи на мен ска згра да Тех нич ког фа кул те та у Бу-
ле ва ру кра ља Алек сан дра 73, ко ју су про јек то ва ли 
ар хи тек ти Ни ко ла Не сто ро вић и Бран ко Та на зе-
вић. Згра да је за вр ше на 1931. го ди не, а пре да ва ња 
у њој по чи њу исте го ди не. Ар хи тек тон ски од сек је 
био сме штен у де сној по ло ви ни дру гог спра та, док 
је у ле вој по ло ви ни био Тех но ло шки од сек. У ово 
вре ме на Ар хи тек тон ском од се ку би ли су сле де ћи 
ка би не ти и њи хо ви управ ни ци: за јав не гра ђе ви не 
про фе сор Дра гу тин Ђор ђе вић; за при ват не и при-
вред не згра де про фе сор Ни ко ла Не сто ро вић; за 

ор на мен ти ку, де ко ра ци ју у бо ји и уре ђе ње гра до-
ва ван ред ни про фе сор Бран ко Та на зе вић; за исто-
ри ју ар хи тек ту ре и умет но сти ван ред ни про фе-
сор Бран ко По по вић; за гра ђе вин ске кон струк ци је 
ван ред ни про фе сор Све то зар Јо ва но вић; за ви зан-
тиј ску ар хи тек ту ру до цент Алек сан дар Де ро ко; за 
тех нич ко цр та ње хо но рар ни про фе сор Јо сиф Ко ва-
че вић; за при прем но цр та ње учи тељ ве шти на Ми-
хо Ма рин ко вић; за фи гур но цр та ње учи тељ ве шти-
на Бо ра Ра ден ко вић.

Од 1930. го ди не ва жи За кон о уни вер зи те ти
ма у Бе о гра ду, За гре бу и Љу бља ни, а од 1935. го ди-
не до не та је но ва уред ба ко јом је пре ци зи ран на-
став ни план у свим од се ци ма и на чин по ла га ња 
ис пи та.121 У пе ри о ду од 1924. до 1941. го ди не, на кон 
од ла ска у пен зи ју Ан дре Сте фа но ви ћа, шеф Ар хи-
тек тон ског од се ка је по стао Дра гу тин Ђор ђе вић а 
на кон ње га су се ре дом сме њи ва ли Ни ко ла Не сто-
ро вић, Бран ко Та на зе вић, Пе тар Ба ја ло вић, Бран-
ко По по вић, Све то зар Јо ва но вић. Од 1929. го ди не, 
Ми ли во је Трич ко вић по ста је аси стент во лон тер, а 
од 1933. го ди не по ста је аси стент на Од се ку за де-
ко ра тив но про јек то ва ње, про фе со ра Бран ка Та-
на зе ви ћа,122 при че му је кон крет но био за ду жен за 
пред ме те Ор на мен ти ку и Де ко ра ци је у бо ји, на Ка-
те дри за исто ри ју ар хи тек ту ре и умет но сти.123 Ор-
на мен ти ка је у то вре ме би ла ва жан пред мет и об у- 
 хва та ла је чи та ву те о ри ју ар хи тек ту ре, као што су 
си стем про јек то ва ња ор на мент ских и ар хи тек тон-
ских об ли ка, вр сте и по ста нак по је ди них ор на мен-
тал них об ли ка и њи хо ва при ме на код ра зних сти-
ло ва, фи гу ра ор на ме на та и умет нич ких фор ми. На 
ве жба ма су ра ђе на са мо два са мо стал на про јек та. 
Пред мет Де ко ра ци је у бо ји је пред ста вљао да на-
шњи ен те ри јер, а на пре да ва њи ма су ту ма че на по-
гла вља о фор ма ма зид них де ко ра ци ја, де ко ра тив но 
сли кар ство, о та ва ни ца ма и њи хо вој де ко ра тив ној 
об ра ди, а на ве жба ма су ра ђе на до два про јек та.124

За ван ред ног про фе со ра, Трич ко вић је по ста-
вљен 1946. го ди не, а за ре дов ног 1959. го ди не, и то 
на пред ме ти ма Ар хи тек ту ра но вог ве ка и Уну тра-
шња ар хи тек ту ра.125 Уну тра шња ар хи тек ту ра је у 
овом пе ри о ду под ра зу ме ва ла, са знат ним из ме на-
ма, пред ме те Ор на мен ти ка и Де ко ра ци ја у бо ји.126 
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Про бле ма ти ка овог пред ме та ви ше пу та је пре тре-
са на и 1951. го ди не до не та је од лу ка да се еле мен ти 
из тог пре ме та при кљу че пред ме ту Еле мен ти про-
јек то ва ња, да се исто риј ска ма те ри ја за кључ но са 
19. ве ком из ла же сту ден ти ма на пре да ва њи ма ко-
је је др жао про фе сор Трич ко вић, а да се ве жба ња 
по ве ре аси стен ту ар хи тек ти Ми ло ра ду Пан то ви-
ћу. По сле пен зи о ни са ња Ми ли во ја Трич ко ви ћа, тај 
пред мет ће при хва ти ти до цент Зо ран Пе тро вић.127 
Исто ри ју ар хи тек ту ре је пре да ва ло ви ше на став ни-
ка, па је та ко Исто ри ју ста рог ве ка од 1945. до 1948. 
го ди не пре да вао Бог дан Не сто ро вић, а од 1948. до 
1960. го ди не Алек сан дар Де ро ко. Исто ри ју ар хи-
тек ту ре сред њег ве ка пре да вао је Ђур ђе Бо шко вић. 
Исто ри ју ар хи тек ту ре но вог ве ка пре да је од 1945. 
до 1946. го ди не Бог дан Не сто ро вић, а од 1964. до 
1965. го ди не Ми ли во је Трич ко вић, да би на кон то-
га овај пред мет био из ла ган у окви ру оп штег кур са 
Исто ри ја ар хи тек ту ре, а из ла жу га Ђур ђе Бо шко-
вић и Бра ни слав Ву ло вић. Ми ли во је Трич ко вић је 
био шеф Ка те дре за исто ри ју ар хи тек ту ре и умет-
но сти од 1960. до 1962. го ди не.128 Од 1953. го ди не 
био је хо но рар ни про фе сор за Исто ри ју ар хи тек ту-

ре но вог до ба на Ар хи тек тон ском од се ку Тех нич-
ког фа кул те та у Са ра је ву, а че сто је др жао пре да-
ва ња и на Уни вер зи те ту у Ско пљу.129 Кад је реч о 
би бли о гра фи ји Ми ли во ја Трич ко ви ћа, ва ља по ме-
ну ти, по ред члан ка На ши ар хи тек тон ски гре си у 
Бе о град ским оп штин ским но ви на ма, из 1932. го-
ди не, и при лог у ча со пи су Умет нич ки пре глед, бр. 
3–4, из 1939. го ди не, под на зи вом Фран цу ски при
ват ни хо те ли XVI II ве ка, где је дао пре глед нај зна-
чај ни јих, ка ко их он у свом ра ду на зи ва ho tels par ti
cul li ers, у пред гра ђи ма Сен Жер ме на и Је ли сеј ских 
по ља, при че му на во ди да се у њи ма нај бо ље огле-
да ју уку си, на ви ке и за ни мљив жи вот па ри ског дру
штва XVI II ве ка.130 На кон 1945. го ди не, на пи сао 
је при руч ник Исто ри ја ре не сан се у Ита ли ји, и тај 
ње гов ру ко пис је при пре мљен као ха би ли та ци о ни 
рад на Ар хи тек тон ском фа кул те ту у Бе о гра ду.131 У 
из да њу Са ве за сту де на та Ар хи тек тон ског фа кул те-
та у Бе о гра ду, 1961. го ди не об ја вљен је при руч ник 
Ми ли во ја Трич ко ви ћа под на зи вом Ар хи тек ту ра 
но вог ве ка, где на пе де сет стра на из ла же исто ри ју 
сти ла у ар хи тек ту ри кроз ре пре зен та тив не при ме-
ре, по чев од ар хи тек ту ре ре не сан се 14. ве ка до ру-

Сл. 9. Насловна страна публикације Миливоја Тричковића  
’Архитектура новог века’ (Тричковић 1961)

Сл. 10. Прилози Миливоја Тричковића у часопису ’Цртежи’ 8  
(1963, Београд: Архитектонски факултет у Београду)
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ске ар хи тек ту ре у вре ме Пе тра Ве ли ког (сл. 9).132 У 
окви ру Ар хи тек тон ског фа кул те та по че ла је да из-
ла зи еди ци ја ча со пи са Цр те жи, 1956. го ди не, ко-
ји се ба вио об ја вљи ва њем ра до ва ар хи те ка та, не-
спу та них тех нич ким огра ни че њи ма. Ини ци ја то ри 
за по кре та ње ча со пи са би ли су Алек сан дар Де ро-
ко, Зо ран Пе тро вић, Ђор ђе Пе тро вић и Бра ни слав 
Ми лен ко вић. По след њи, де се ти број ча со пи са иза-
шао је 1965. го ди не.133 Ми ли во је Трич ко вић је дао 
два при ло га ча со пи су, у бро ју 8 из 1963. го ди не, у 
ви ду пред ста ве шти та и ко ња на цр та них тех ни ком 
ту ша (сл. 10). Две го ди не ка сни је, 1965. го ди не, ар-
хи тек та Ми ли во је Трич ко вић,од ла зи у пен зи ју.

Епи лог

Ар хи тек та Ми ли во је Трич ко вић дао је зна ча-
јан до при нос раз во ју ар хи тек тон ске стру ке у Бе о-
гра ду, у вре ме круп них др жав них али и ка дров ских 
про ме на. До да нас, о овом ар хи тек ти је пи са но спо-

ра дич но, углав ном у окви ру опу са дру гих ар хи те-
ка та. Еви дент но је да је био ути ца јан члан Тех нич ке 
ди рек ци је Бе о град ске оп шти не, и да је од лу чи вао о 
мно гим, за град зна чај ним, по ду хва ти ма, при че-
му је по сред но или не по сред но ути цао и на то да 
про цес из град ње, као и це не по је ди них ра до ва из-
во ђе них у Бе о гра ду, бу ду тран спа рент ни за ста-
нов ни штво. Да ли за хва љу ју ћи свом обра зо ва њу, 
мен та ли те ту ме ста у ко јем је ро ђен или под ути ца-
јем сна жног умет нич ког пул са ко ји је по кре тао Бе-
о град у вре ме ка да је он у ње му жи вео, Ми ли во је 
Трич ко вић је ар хи тек ту ру до жи вља вао као умет-
ност из над свих, ис ти чу ћи: Ар хи тек ту ра је умет
ност, мо жда нај ве ћа. У сва ком слу ча ју, она је ви ше 
но ма ко ја дру га, со ци јал на умет ност.134
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At the end of the First World War, Belgrade was faced with a devastated 
building stock, destroyed infrastructure and a decimated population. One 
of the basic requirements for the (re-)development of Belgrade as the new 
capital of the Kingdom of Yugoslavia was the reconstruction of destroyed 
buildings and the construction of new facilities in order to meet the needs 
of a growing population, many of whom had left their rural dwellings 
in search of the economic security promised by Belgrade. The Ministry 
of Construction and architects who worked in private bureaus played a 
significant role in the reconstruction of the capital,  with the Technical 
Directorate of the Belgrade Municipality making one of the most important 
contributions in this respect. Stylistically, Belgrade’s architecture was 
based on general eclecticism. A Parisian student, originally hailing from 
Negotin, architect Milivoj Tričković, who was employed in key positions 
on jobs performed by the Technical Directorate, sharply criticized the state 
of Belgrade’s architecture, especially in terms of its imitation of foreign 
models. He was employed in the architectural department of the Technical 
Directorate, which was in charge of construction tasks, and therefore often 
spent time in the field, observing the progress of construction in Belgrade. 
In parallel, the popular press played a significant role in terms of announcing 
competitions, updates on construction and problems faced by the 
architectural profession, with newspapers zealously reporting on the on-the-
ground situation and financial problems encountered during construction. 
Milivoj Tričković also put forward his own opinions on the architecture of 
Belgrade in the Beogradske opštinske novine daily. Some of Tričković’s most 
significant architectural endeavours are the renovations and constructions of 
the Belgrade Slaughterhouse, the building of Jovan Cvijić Elementary School 
in Karaburma, the building of Stevan Visoki Elementary School in Dedinje 
– considered a masterpiece of modern Belgrade architecture, for which he 
received the Architects’ Club award in 1939 for the Most Beautiful Facade 
– and the Belgrade Fair complex. From 1929 to 1965, he also shared his 
knowledge and skills with students in his role as a professor at the Faculty 
of Architecture in Belgrade. Although little has been written about Tričković 
to date in architectural historiography, he was one of the most influential 
figures in the emancipation of Belgrade architecture.
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