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Сажетак:  

Просторно културно-историјска целина Крунски венац, по својим културно-историјским, архитектонско-
-урбанистичким и амбијенталним вредностима, припада територији града, са хронолошком слојевитошћу 
градитељског наслеђа. Тај део Врачара је и у међуратном периоду и све до данас остао и опстао као 
стамбена зона, с великим бројем породичних кућа и мањих стамбених објеката. Оно што и данас одликује 
становнике Крунског венца јесте препознавање значаја заједништва и удружене акције, за побољшање и 
очување услова живота и вредности краја којем припадају. Целина Крунски венац и појединачни објекти 
у окивру ње имају вредност као сведочанства урбанистичког, економског, социјалног развоја престонице у 
периоду између два светска рата.

Рад је фокусиран на приказ истраживачког поступка, као и резултата истраживања историјата, како 
простора тако и појединачних објеката. Посебан акценат дат је значају сарадње службе заштите и локалне 
заједнице и заједничке акције, која даје брзе, када је то неопходно, али и квалитетне резултате.

кључне речи: Крунски венац, Завод за заштиту споменика културе града Београда,  
грађански активизам, заштита културног наслеђа, институције заштите

AbstrAct: 

Spatially, the ensemble of Krunski Venac, according to its cultural-historical, architectural-urban and ambient 
values, belongs within the territory of the city, with a strongly evident chronological stratification of its 
architectural heritage. This part of the Vračar neighbourhood has existed as a primarily residential zone from 
the interwar period up until the present day, with a large concentration of family houses and smaller residential 
buildings being present. A characteristic that remains among the inhabitants of Krunski Venac today is 
the recognition of the importance of unity and united action for the improvement and preservation of living 
conditions and the values of the district to which they belong. The ensemble of KrunskiVenac and the individual 
buildings evidence the urban, economic and social development of the capital in the period between the two 
World Wars.

This paper focuses on presenting the research procedure, as well as the results of the research into the history 
of both the area and the individual buildings. Special emphasis is furthermore given to the importance of 
cooperation between the heritage protection service and the local community, and to joint action, which leads 
to rapid – when necessary – but quality results.

Keywords: Krunski Venac, Cultural Heritage Preservation Institute of Belgrade,  
civic activism, protection of cultural heritage, protection institutions
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Ис тра жи ва ње про сто ра Крун ског вен ца у Бе-
о гра ду от по че то је ин тен зив но 2018. го ди-
не, на кон што је на углу То пол ске бр. 15 и 

Пе тро град ске ули це сру шен мо дер ни стич ки обје кат 
из 1927. го ди не, ар хи тек те Ми ла на Шлан га, про јек-
тан та си на го ге „Су кат Ша лом“ у Ули ци мар ша ла 
Бир ју зо ва. Удру же ном и бр зом ре ак ци јом ло кал не 
за јед ни це, оку пље не у удру же њу гра ђа на „Са чу вај-
мо То пол ску“, и За во да за за шти ту спо ме ни ка кул-
ту ре гра да Бе о гра да, овај про стор је ста вљен под 
прет ход ну за шти ту и ти ме је спре че но да ље уни-
шта ва ње кул тур ног на сле ђа овог де ла пре сто ни це. 

Под руч је Крун ског вен ца прет ход но ни је би-
ло под за шти том у скла ду са од ред ба ма За ко на о 
кул тур ним до бри ма, из у зев по те за у не по сред ној 
бли зи ни гра ни ца ар хе о ло шког на ла зи шта Ан тич ки 
Син ги ду нум, са не кро по ла ма, ко је има ста тус кул-
тур ног до бра. Је дан број обје ка та (де ло ви То пол-
ске из ме ђу Ка ле ни ће ве и То пол ске, не пар на стра-
на Пе тро град ске од Мак си ма Гор ког до То пол ске, 
не пар ни бро је ви Мак си ма Гор ког од по чет ка ули це 
до Пе тро град ске и пар ни бро је ви Ми ле шев ске од 
по чет ка ули це до Пе тро град ске), био је еви ден ти-
ран и упи сан у кар то не си сте мат ских ис тра жи ва ња 
до ку мен та ци је За во да за за шти ту спо ме ни ка кул-
ту ре гра да Бе о гра да. То ис тра жи ва ње је спро ве де-
но 1992. го ди не за по тре бе из ра де Усло ва за шти те 
не по крет них кул тур них до ба ра за из ра ду Де таљ ног 
ур ба ни стич ког пла на ре кон струк ци је бло ко ва из ме
ђу ули ца 14. де цем бра, Са ве Ко ва че ви ћа и Мак си ма 
Гор ког. Објек ти ко ји су би ли из ван гра ни ца пла на, а 
пред ста вља ју знат но вред ни ја ар хи тек тон ска оства-
ре ња, том при ли ком ни су би ли ис тра же ни.

За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре је 2020. 
го ди не дао Усло ве чу ва ња, одр жа ва ња и ко ри шће ња 
кул тур них до ба ра ко ја ужи ва ју прет ход ну за шти
ту и ме ре њи хо ве за шти те за План де таљ не ре гу ла
ци је ам би јен тал не це ли не ’Крун ски ве нац’ – бло ко
ви из ме ђу ули ца: Ка ле ни ће ва, Ми ле шев ска, Вој во де 
Дра го ми ра, Но во па зар ска и Мак си ма Гор ког, Град
ска оп шти на Вра чар. Гра ни це овог пла на су се у 
нај ве ћој ме ри по кла па ле са гра ни ца ма прет ход но 
за шти ће не це ли не, те је рад на ова два елaбората 
па ра лел но те као.

По ред ра да у Ар хи ву гра да Бе о гра да, нај ве ћи 
део ис тра жи ва ња од ви јао се на те ре ну, уз све срд ну 
по моћ и по др шку ло кал не за јед ни це. Ста нов ни ци 
Крун ског вен ца, по том ци пр вих вла сни ка из ме ђу-
рат ног пе ри о да, али и но ви вла сни ци ку ћа и ста-
но ва на овом про сто ру, за љу бље ни ци у исто ри ју 
и крај у ко јем жи ве, с ве ли ким ен ту зи ја змом уче-
ство ва ли су у ис тра жи ва њу, пру жа ли број не ин-
фор ма ци је, де ли ли лич ну и по ро дич ну до ку мен-
та ци ју ко ју по се ду ју и пре но си ли са зна ња ко ја су 
би ла од не про це њи вог зна ча ја за ства ра ње сли ке о 
то ме ко су би ли љу ди ко ји су, до се лив ши се у овај 
крај, ути ца ли на ње го во фор ми ра ње и об ли ко ва ње.

Исто ри јат про сто ра

Крун ски ве нац у Бе о гра ду пред ста вља сег-
мент ши рег град ског цен тра, пре те жно стам бе не 
на ме не, ко ји се у ур ба ном сми слу фор ми ра у пр-
вим де це ни ја ма 20. ве ка. До по чет ка 20. ве ка ово 
под руч је је би ло не на се ље но и по кри ве но ли ва да-
ма. У про стор ном сми слу де фи ни са но је од нај ра-
ни јих вре ме на – са ис то ка Сме де рев ским дру мом 
(Бу ле вар кра ља Алек сан дра), а са за па да Мо кро-
лу шким пу тем (Ули ца Мак си ма Гор ког), глав ним 
ула зним, од но сно из ла зним пу те ви ма из гра да 
пре ма ју гу и ју го и сто ку. 

На пла ну бе о град ске ва ро ши из 1903. го ди не, 
на ко јем су ја сно тра си ра не и де ли мич но ре гу ли са-
не ули це Ки чев ска (да нас Мак си ма Гор ког) и Ми-
ле шев ска, а са мо тра си ра не и не ре гу ли са не ули це: 
Вој во де Дра го ми ра и При штин ска (да нас Ца ра Ни-
ко ла ја Дру гог), ви де се пр ви еле мен ти ур ба ни за-
ци је овог про сто ра. Та да је и пар це ли сан про стор 
из ме ђу да на шњих ули ца Вој во де Дра го ми ра и Ра-
до сла ва Гру ји ћа. На ње му је по сто јао тек по не ки 
ку ће рак и ве ли ки број пра зних пла це ва. Све оста-
ло су за у зи ма ле ба ште, њи ве, ку ку ру зи шта и не ре-
гу ли сан по ток. Зе мљи ште је у це ли ни при па да ло 
бе о град ском обу ћа ру и па пу џи ји Вла ди ми ру С. Ка-
ле ни ћу, ко ји је сво ју имо ви ну 1907. за ве штао у до-
бро твор не свр хе. 

Већ на пла ну бе о град ске ва ро ши из 1910, као 
но ве ули це ви де се Ка ле ни ће ва, Пе тро град ска и 
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Ужич ка (да нас Ра до сла ва Гру ји ћа). Ули ца Вој во-
де Дра го ми ра је при ка за на ис пре ки да ним ли ни ја-
ма, што зна чи да је та да би ла тек у фа зи пла ни ра ња. 
На пр вом ур ба ни стич ком пла ну Бе о гра да, Шам бо-
но вом из 1912. го ди не, укуп на ур ба на ма три ца и 
улич на мре жа пред мет ног под руч ја, с ма њим из у-
зе ци ма, од го ва ра да на шњем ста њу. Нај ви ше по да-
та ка о улич ној мре жи, улич ној ре гу ла ци ји и пар це-
ла ци ји, као и о из гра ђе но сти пред мет ног под руч ја, 
пру жа план ва ро ши из 1921. го ди не, на стао као ета-
па раз ра де Ге не рал ног план Бе о гра да из 1924. го ди-

не. Упра во на том пла ну при сут не су и тра си ра не 
све ули це, ко је и да нас де тер ми ни шу пред мет но 
под руч је. 

По ред на ве де них ули ца, тај план пред ви-
ђа про се ца ње да на шњих ули ца То пол ске и Но-
во па зар ске. Та да је уку пан про стор већ оформ-
љен. У Шам бо но вом пла ну про стор из ме ђу 
ули ца Мак си ма Гор ког, Ца ра Ни ко ла ја Дру гог и 
Ми ле шев ске тре ти ран је у окви ру Крун ске ули-
це као за вр шна тач ка овог по те за, са скве ром 
Крун ски ве нац. На и ме, већ у пр вим го ди на ма 

Сл. 1. Хронологија подизања објеката

173



20. ве ка, по тез Крун ске ули це до би ја ре пре зен та-
ти ван ка рак тер, ко ји ће се ка сни је све ви ше раз-
ви ја ти и за др жа ти све до на ших да на.

На зив Крун ски ве нац из ве ден је од име на 
Крун ске ули це, чи ји про ду же так пред ста вља, а 
ко ја је до би ла име јер во ди пра во ли ниј ски од дво-
ро ва на Те ра зи ја ма. Из град ња на под руч ју Крун-
ске ули це се са сто ја ла углав ном од ма њих при зем-
них и спрат них стам бе них ку ћа, гра ђе вин ски и 
ар хи тек тон ски скром ни јих по ти пу град ске, пе ри-
фе риј ске ку ће, по ста вље не у дну пар це ле. 

У вре ме ка да је Крун ски ве нац фор ми ран, у 
штам пи је опи си ван као је дан од нај леп ших пе-
ри фер них кра је ва Бе о гра да, по го дан за жи вот, јер 
је по диг нут на уз ви ше ном по ло жа ју, здра вом и од 
ја ких ве тро ва за кло ње ном зе мљи шту. У то вре ме 
је на пар це ла ма, уз глав ни обје кат, че сто би ло ло-
ци ра но и ви ше по моћ них згра да.

У ме ђу рат ном пе ри о ду пак, на пред мет ном 
под руч ју по ди жу се но ви стам бе ни објек ти ти па 
ви ле, с јед ним ста ном или ви ше њих, као и ви-
ше спрат не рен ти јер ске згра де ко лек тив ног ста-
но ва ња. Ове ку ће су и да нас за сту пље не у нај-

ве ћем про цен ту и фор ми ра ју ам би јен тал ну зо ну 
ста но ва ња сред њег и ви со ког ква ли те та. 

Што се ти че ста нов ни ка, на Крун ском вен цу по-
ро дич не ку ће са ба штом по ди жу бе о град ски адво ка-
ти, ле ка ри, ин же ње ри или тр гов ци, али и ди рек то ри 
ва жних др жав них уста но ва, ге не ра ли и офи ци ри ви-
шег ран га, ми ни стри и ин ду стри јал ци, сва ко пре ма 
соп стве ном со ци јал ном ста ту су, на хо ђе њу и уку су. 
Пре по зна ли су пред но сти жи во та у овом де лу Вра-
ча ра, ње го ву удоб ност и од ре ђе ни ни во ла год ног жи-
вље ња на пе ри фе ри ји та да шњег Бе о гра да. 

Из гра ђе ни објек ти су би ли до брог бо ни те та, 
удоб ног ста но ва ња и ар хи тек тон ски об ли ко ва ни са 
од ре ђе ним ам би ци ја ма сво јих ау то ра. То су згра-
де по диг ну те у сти лу ака де ми зма и мо дер ни зма и 
као це ли на пред ста вља ју ка рак те ри стич ну по ја ву у 
бе о град ској стам бе ној ар хи тек ту ри од дру ге до по-
чет ка пе те де це ни је 20. ве ка. Ау то ри тих гра ђе ви-
на су по зна ти ар хи тек ти, а не ки од њих спа да ју у 
нај зна чај ни је пред став ни ке пред рат не, ме ђу рат не 
и по сле рат не ар хи тек ту ре Бе о гра да. Нај ве ћи број 
обје ка та је про јек то вао ар хи тек та ру ског по ре кла 
Ва ле риј Ста шев ски, ина че ве о ма пло дан ства ра лац.

Сл. 2. Угао Тополске и Војводе Драгомира  
(Колекција Милоша Јуришића)
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У ње го ва оства ре ња спа да чак шест гра ђе ви на на 
овом про сто ру: Ка ле ни ће ва бр. 1, Ка ле ни ће ва бр. 2, 
угао Ка ле ни ће ве бр. 4 и То пол ске бр. 2, Пе тро град-
ска 7 (с Ни ко лом Ва и сом), Мак си ма Гор ког 11, угао 
Ка ле ни ће ве 6 и То пол ске 1. Од про јек та на та ту су 
и Мом чи ло Бе ло брк, Јо ван Но ва ко вић, Ми лу тин 
Бо ри са вље вић, Ан дреј Пап ков, Ђу ра Бо ро шић, Ле-
о нид Мак ше јев, Јор дан Пе тро вић, Во ји слав За ђи-
на, Јан ко Ша фа рик, Сте ван То бо лар, Ду шан Ба бић, 
Ми хај ло Јан ко вић, Алек сан дар Ацо вић, Ко ста Јо-
ва но вић, Ве се лин Трип ко вић... Обје кат у То пол ској 
бр. 18 је, пре ма све до че њу по то ма ка по ру чи о ца, 
про јек то вао ар хи тек та Ни ко ла Не сто ро вић, зе мљак 
и при ја тељ Са ве. Љ. Ђо ки ћа, вла сни ка ку ће.1

О све сти ста нов ни ка о зна ча ју про сто ра, али и 
ва жно сти за јед нич ке бор бе, све до чи по да так да је 
8. ју на 1924. го ди не осно ва но Дру штво за уре ђе ње 
и улеп ша ва ње Крун ског Вен ца, ве ро ват но по угле ду 
на Дру штво за уре ђе ње Вра ча ра. За да так Дру штва 
био је да ра ди на гра ђе вин ском, са о бра ћај ном, 
естет ском и хи ги јен ском по ди за њу овог де ла гра да. 
У то вре ме још увек ни је по сто ја ла кал др ма, ни је 
би ло до вољ но во де, до брог осве тље ња, ни ти трам-

вај ске ве зе с цен тром гра да, те су ста нов ни ци пре-
по зна ли да удру жи ва њем и за јед нич ком ак ци јом 
не до стат ке мо гу да укло не и да се бо ре про тив њих. 
Јед на од пр вих успе шних ак ци ја Дру штва за уре ђе-
ње и улеп ша ва ње Крун ског вен ца би ла је да ве нац 
до би је пи ја цу 1926. го ди не. Бу ду ћи да је пи ја ца по-
диг ну та на Ка ле ни ће вом гум ну, пи ја ца и ње на ши-
ра око ли на до би ле су име овог до бро тво ра, те се 
јед но вре ме на зив Крун ски ве нац ма ње ко ри стио. 
Го ди не 1939, за ла га њем ста нов ни ка Крун ског вен-
ца, са гра ђе на је згра да По ште. Рад Дру штва за уре-
ђе ње и улеп ша ва ње Крун ског вен ца об но вљен је 
2021. го ди не и оно на ста вља да се ста ра о це ли ни 
Крун ски ве нац.

Ана ли за исто риј ског раз во ја про сто ра ука-
зу је на пр во бит но спон та но фор ми ра ње фи зич ке 
струк ту ре и улич не мре же, да би по чет ком 20. ве-
ка усту пи ло ме сто план ској ре гу ла ци ји и из град-
њи стам бе них обје ка та, ти па ви ле и ви ше спрат них 
рен ти јер ских ку ћа. Ове ку ће за сту пље не су и да нас 
у нај ве ћем про цен ту и фор ми ра ју ам би јен тал ну зо-
ну ста но ва ња сред њег и ви со ког ква ли те та у окви-
ру ули ца То пол ске, Пе тро град ске и Вој во де Дра-

Сл. 3. Угао Петроградске и Тополске  
(Колекција Милоша Јуришића)
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го ми ра. По сле Дру гог свет ског ра та, део про сто ра 
(улич ни по тез Ми ле шев ске ули це) пре тр пео је ра-
ди кал ну ре кон струк ци ју из град њом објек та ве ћег 
га ба ри та са ви ше ула за, чи ме је по ни ште на по сто-
је ћа пар це ла ци ја, као и тра ди ци о нал ни си стем бло-
ков ске из град ње. 

Цео про стор се, пре ма ка рак те ру ам би јен та, 
мо же по де ли ти у две зо не. 

Пр вој зо ни при па да ам би јент мир них стам бе-
них обје ка та, дуж улич них по те за То пол ске, Пе тро-
град ске, Вој во де Дра го ми ра и Но во па зар ске ули це, 
и овај про стор пред ста вља су штин ске вред но сти 
про стор не це ли не Крун ски ве нац. Ка рак те ри сти-
ка ам би јен та је су објек ти по ста вље ни на по ву че ној 
ре гу ла ци ји с пред ба шта ма и дво ри шти ма. Ку ће су 
углав ном по ро дич не, још увек са чу ва не, са ускла-
ђе ном спрат но шћу П+1 до П+2. Основ на на ме на је 
ста но ва ње у мир ни јем де лу гра да у од но су на окру-
же ње. У окви ру зо не на ла зи се и не ко ли ко обје ка та 
но ви је из град ње ко ји на ру ша ва ју ам би јент и не ги-
ра ју ур ба ни стич ке и ар хи тек тон ске вред но сти про-
сто ра (објек ти ве ће спрат но сти П+4, по ста вље ни 
на ивич ној ре гу ла ци ји, ве ли ких га ба ри та). Пар це ле 
су из ду же не, кра ћом стра ном ори јен ти са не ка ули-
ци. Ши ри на на ве де них ули ца је у про се ку око 8 м. 
Објек ти у овој зо ни, нај че шће су ва ло ри зо ва ни као 

објек ти од вред но сти и по себ них вред но сти (ко ји 
по се ду ју ар хи тек тон ско-ур ба ни стич ке, кул тур но-
исто риј ске и ам би јен тал не вред но сти), ко ји фор-
ми ра ју ам би јент, са објек ти ма ва ло ри зо ва ним као 
не у трал ни (пред ста вља ју стан дард но оства ре ње 
пе ри о да/сти ла град ње), ко ји по др жа ва ју ам би јент. 
У окви ру зо не из два ја ју се и по тен ци јал не ло ка ци је 
за но ву из град њу, то су пар це ле са објек ти ма ва ло-
ри зо ва ним као објек ти без вред но сти.

Дру гој зо ни при па да ју ам би јен ти Ми ле шев-
ске, Ка ле ни ће ве и Ули це Мак си ма Гор ког. Ка рак те-
ри сти ка ам би јен та су ко лек тив ни стам бе ни објек ти 
ве ће спрат но сти са по слов но-тр го вач ком на ме ном у 
при зе мљу. Очу ван гра ђе вин ски фонд и пар це ла ци ја 
дуж ули ца Мак си ма Гор ког и Ка ле ни ће ве је про сеч-
не спрат но сти П+4, док је улич ни фронт Ми ле шев-
ске ули це пре тр пео тран сфор ма ци ју, укруп ња ва ње 
пар це ла са из гра ђе ним згра да ма ве ћег га ба ри та, са 
ви ше ула за и спрат но шћу П+5+Пс (објек ти са вре-
ме не ар хи тек ту ре). Мо же се ре ћи да су у овој зо ни 
ис цр пље не мо гућ но сти за но ву град њу.

У окви ру фор ми ра не ур ба не ма три це на ла зе 
се два ма ња скве ра – сквер на рас кр шћу То пол ске, 
Но во па зар ске и Вој во де Дра го ми ра и сквер на рас-
кр шћу ули ца Вој во де Дра го ми ра, Пе тро град ске и 
Ми ле шев ске ули це. 

Сл. 4. Тополска 19 Сл. 5. Тополска 24
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Ва ло ри за ци ја про сто ра

Крун ски ве нац је део Вра ча ра ко ји је – и у ме-
ђу рат ном пе ри о ду и све до да нас – остао и оп стао 
као стам бе на зо на, с ве ли ким бро јем по ро дич них 
ку ћа и ма њих стам бе них обје ка та. Нај вред ни ји 
објек ти су ви ле дуж То пол ске (16, 18, 19, 20, 24) и 
Ули це вој во де Дра го ми ра (7, 16, 23 и угао с Но во-
па зар ском), ко ји и да ље ја сно фор ми ра ју ам би јент 
Крун ског вен ца из вре ме на ка да је на стао, укљу-
чу ју ћи и по себ не ми кро ам би јен те, по пут скве ро-
ва, ко ји до дат но до при но се ква ли те ту жи во та у 
овој це ли ни. Не ки од обје ка та има ју по тен ци јал но 

спо ме нич ка свој ства и по дроб ни је бу ду ће ис тра-
жи ва ње тре ба ло би да по ка же да ли има до вољ но 
еле ме на та за њи хо во утвр ђи ва ње за по је ди нач на 
кул тур на до бра.

Про стор но кул тур но-исто риј ска це ли на Крун-
ски ве нац по сво јим кул тур но-исто риј ским, ар хи-
тек тон ско-ур ба ни стич ким и ам би јен тал ним вред-
но сти ма при па да те ри то ри ји гра да са хро но ло шком 
сло је ви то шћу гра ди тељ ског на сле ђа. Це ли на и по-
је ди нач ни објек ти по се ду ју кул тур но-исто риј ску и 
ар хи тек тон ску вред ност као све до чан ства ур ба ни-
стич ког, еко ном ског и со ци јал ног раз во ја пре сто-
ни це у пе ри о ду из ме ђу два свет ска ра та, али и од-

Сл. 6. Карта валоризације и граница целине
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ре ђе ног сти ла жи во та ње них жи те ља. Про пи са не 
ме ре за шти те чу ва ју све оне еле мен те про сто ра ко-
ји га чи не вред ним и уна пре ђу ју кул тур но- исто риј-
ске, ар хи тек тон ско-ур ба ни стич ке, ам би јен тал не, 
стил ске, естет ске и при род не вред но сти про стор-
не кул тур но-исто риј ске це ли не. Очу ва ње ка рак те-
ра про сто ра и за те че не исто риј ске ур ба не ма три це, 
као што је ивич на бло ков ска из град ња по обо ду це-
ли не, дуж улич них по те за Мак си ма Гор ког, Ми ле-
шев ске и Ка ле ни ће ве ули це, али и очу ва ње из град-
ње на по ву че ној ре гу ла ци ји, с пред ба шта ма, дуж 
улич них по те за То пол ске, Пе тро град ске, Но во па-
зар ске и Вој во де Дра го ми ра, трај но ће за шти ти ти 
дух овог про сто ра, на не ка да шњој пе ри фе ри ји Бе-
о гра да. По што ва њем за те че ног прин ци па ур ба ни-
стич ког и ар хи тек тон ског ар ти ку ли са ња про сто ра, 
ко ји под ра зу ме ва ви ше спрат не стам бе не објек те по 
обо ду и објек те с пред ба штом и ба штом уну тар це-
ли не, очу ва ће ам би јент Крун ског вен ца као мир не 
стам бе не зо не, што је из вор но и био. Под ра зу ме ва-
но је за др жа ва ње пре о вла ђу ју ће из гра ђе но сти, хо-
ри зон тал не и вер ти кал не ре гу ла ци је дуж улич них 
по те за Ми ле шев ске, Ка ле ни ће ве и ули це Мак си ма 
Гор ког, као и за шти та и очу ва ње вред но ва ног гра ђе-
вин ског фон да и ње го вих стил ских и ти по ло шких 
ка рак те ри сти ка.

Гра ђан ски ак ти ви зам

Оно што и да нас од ли ку је ста нов ни ке Крун-
ског вен ца, а што их чи ни слич ни ма пр вим ста нов-
ни ци ма овог кра ја, је сте пре по зна ва ње зна ча ја за-
јед ни штва и удру же не ак ци је. Упра во бор бом за 
по бољ ша ње и очу ва ње усло ва жи во та и вред но сти 
кра ја ко јем при па да ју, љу ди на ста ње ни у ње му ус-
пе ли су да алар ми ра ју ши ру и струч ну јав ност, ни-
зом ак ци ја, про те ста, апе ла. Ре а гу ју ћи на ру ше ње 
ви ле у То пол ској 15, на углу с Пе тро град ском, удру-
же ње гра ђа на, ве о ма ја сног ци ља из ра же ног у на-
зи ву „Са чу вај мо То пол ску“, обра ти ло се За во ду за 
за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да с пи та-
њем на ко ји на чин слу жба за шти те мо же да по мог-
не у од бра ни Крун ског вен ца од ин ве сти тор ског 
ур ба ни зма ко ји му је пре тио. Пред став ни ци Удру-
же ња и За вод одр жа ли су низ са ста на ка на ко ји ма 
су де фи ни са ли бу ду ће гра ни це и кон зер ва то ри су 
ве о ма бр зо от по че ли оп се жан ис тра жи вач ки рад 
на те ре ну, у ар хи ви ма, у до ку мен та ци ји, еви ден-
ти ра ње и ажу ри ра ње ста ња и про ме на на те ре ну, 
фор ми ра ње ба зе по да та ка, ва ло ри за ци ју обје ка та и 
про сто ра. У ра ду на те ре ну, огром ну по моћ у сми-
слу пру жа ња но вих по да та ка, пре све га лич них, ко-
јих не ма у ар хив ској гра ђи, пру жи ле су по ро ди це, 

Сл. 7. Војводе Драгомира 16 Сл. 8. Војводе Драгомира 23
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на след ни ци пр вих ста нов ни ка Крун ског вен ца, ко-
ји су сво јом од лу ком да жи ве у овом кра ју пре суд-
но ути ца ли на фор ми ра ње ње го вог про сто ра, али и 
ње го вог ge ni us lo ci. Упра во не ма те ри јал на ба шти на, 
пре но ше на с ко ле на на ко ле но, за о кру жи ла је сли-
ку о Крун ском вен цу, при град ском на се љу по себ-
ног шар ма и зна ча ја.

За кључ ци

Рад на ис тра жи ва њу и вред но ва њу про стор не 
кул тур но-исто риј ске це ли не Крун ски ве нац у Бе о-
гра ду, утвр ђе не за кул тур но до бро на сед ни ци Вла-
де Ре пу бли ке Ср би је у ма ју 2021. го ди не, од ли чан је 
при мер до бре прак се са рад ње за ин те ре со ва не ло-
кал не за јед ни це са слу жбом за шти те. Пред став ни-
ци ло кал ног ста нов ни штва, ује ди ње ни у удру же ња 
са за јед нич ким ци љем да са чу ва ју ам би јент у ко јем 
жи ве и ко ји же ле да уна пре де, и њи хо во пре по зна-
ва ње да у За во ду за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре 
гра да Бе о гра да има ју са ве зни ка у тој бор би, пред-
ста вља до бар мо дел ко ји би у прак си тре ба ло че-
шће да за жи ви. Исто вре ме но, слу жба за шти те тре-
ба да те жи то ме да ло кал но ста нов ни штво под сти че 
да се ви ше укљу чу је у бри гу око очу ва ња вред них 
ам би је на та, пре све га еду ка ци јом кроз пре да ва ња, 

струч не шет ње, три би не и ја ча њем све сти о сна зи 
гра ђан ске ак ци је. Ове иде је су у пот пу но сти у скла-
ду са Оквир ном кон вен ци јом Са ве та Евро пе о вред
но сти кул тур ног на сле ђа за дру штво, Фа ро, 2005, 
ко ја про мо ви ше ши ре раз у ме ва ње кул тур не ба шти-
не и њен од нос пре ма за јед ни ца ма и дру штву. За-
јед ни це по ве за не на сле ђем све ви ше има ју зна чај 
у кул тур ном жи во ту и вред ну ју од ре ђе не аспек те 
кул тур ног на сле ђа ко је же ле да, у окви ру јав ног де-
ло ва ња, одр же и пре не су бу ду ћим ге не ра ци ја ма.

При ме њу ју ћи на ве де но, Крун ски ве нац не ће 
оста ти уса мље ни слу чај већ узор. Крун ски ве нац у 
Бе о гра ду утвр ђен је за про стор но кул тур но-исто-
риј ску це ли ну ма ја 2021. го ди не.
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Research into the Krunski Venac space in Belgrade began intensively 
in 2018, after an excellent modernist building from 1927 by architect 
Milan Schlang, the designer of the Sukkat Shalom synagogue in Maršala 
Birjuzova Street, was demolished on the corner of Topolska no. 15 and 
Petrogradska Street. With the rapid and unified reaction of the local 
community, which gathered together under the “Sačuvajmo Topolsku” 
(“Let’s Save Topolska”) Citizens’ Association, and the Cultural Heritage 
Preservation Institute of Belgrade, this area was placed under preliminary 
protection, and thus further destruction of the cultural heritage of this 
part of the capital was prevented. 

Krunski Venac is a primarily residential segment of the wider city 
centre of Belgrade, which was formed in the urban sense in the first decades 
of the 20th century. Before that time, the area was uninhabited and covered 
with meadowland. In a spatial sense, it has been defined since the earliest 
times from the east by Smederevski Drum (Bulevar kralja Aleksandra), 
and from the west by the road to Mokri Lug (Maksima Gorkog), the main 
thoroughfares through the city from the south and south-east. 

Spatially, the ensemble of Krunski Venac, according to its cultural-
historical, architectural-urban and ambient values, belongs within the 
territory of the city, with strong evidence of the chronological stratification 
of its architectural heritage.The ensemble and the individual buildings 
bear cultural, historical and architectural value as proof of the urban, 
economic and social development of the capital in the period between 
the two World Wars, but also of the particular lifestyle of its inhabitants. 
The prescribed protection measures preserve all elements of the space 
that make it valuable, and serve to improve the cultural-historical, 
architectural-urbanistic, ambient, stylistic, aesthetic and natural values 
of the spatial whole. Preservation of the character of the space and the 
existing historical urban matrix, such as the outermost block construction 
running along the perimeter of the whole, along the delineating streets 
of Maksima Gorkog, Mileševska and Kalenićeva, but also a preservation 
of the construction pattern according to a set-back regulation with 
front gardens along the streets of Topolska, Petrogradska, Novopazarska 
and Vojvode Dragomira, will permanently protect the spirit of this 
neighbourhood situated on Belgrade’s former outskirts. By respecting 
the existing principle of urban and architectural articulation of space, 
which includes multi-storey residential buildings along the perimeter and 
buildings with front gardens and gardens at the core, it will preserve the 
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ambience of Krunski Venac as a quiet residential zone, as was originally 
intended. Of course, it is implied that the existing horizontal and vertical 
regulations of construction along the streets of Mileševska, Kalenićeva and 
Maksima Gorkog are to be retained, and that the valued building stock 
and its stylistic and typological characteristics be protected and preserved.

The work on research and evaluation of the spatial, cultural and 
historical whole of Krunski Venac in Belgrade is an excellent example 
of good practice in terms of cooperation between an interested local 
community and a heritage protection service. 
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