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Сажетак:  

У раду је приказано истраживање историјског и урбаног развоја Дворског комплекса на Теразијама, 
током 19. и почетком 20. века, с тежиштем на периоду од четрдесетих до осамдесетих година 19. века, 
односно архитектури Кнежевог дворца (Старог конака) и Дворца за престолонаследника Михаила, 
који су порушени почетком 20. века. На основу расположиве историјске грађе (старих планова и 
фотографија), као и тумачења ове теме у литератури, приказан је процес урбане трансформације 
комплекса и обликовања здања за смештај тадашњих владара. Реконструисана је изградња комплекса 
у појединим фазама развоја и изглед дворских здања, што је дато кроз упоредне ситуационе приказе 
и аксонометријске 3D моделе. Дате су типолошка и стилска анализа архитектонских карактеристика 
Старог конака и Дворца, који су карактеристични репрезенти прелаза из класицистичке у 
романтичарску епоху српског градитељства средином 19. века. Кроз рад су посебно наглашени 
историјски и културни значај ових данас непостојећих здања за очување сећања на изузетно важан 
период савремене српске државе.

кључне речи: Београд, Дворски комплекс на Теразијама, Стари конак,  
Дворац за престолонаследника Михаила, урбана трансформација, обликовање

AbstrAct: 

This paper presents research on the historical and urban development of the palace complex on Terazije 
during the 19th and early 20th centuries, placing a focus on the period from the 1840s to the 1880s, i.e. 
upon the architecture of the Prince’s Court (Knežev dvorac, also known as the Stari konak) and the Court 
of Crown Prince Mihailo, which were both demolished in the early 20th century. The process of urban 
transformation of the complex and the design of buildings for the accommodation of the then-rulers is 
presented, based on the available historical material (old plans and photographs), as well as pre-existing 
interpretations of this topic available in published literature. Both the appearance of the court buildings and 
the complex itself in certain phases of development are reconstructed, facilitated by comparative situational 
representations and axonometric projections. A typological and stylistic analysis of the architectural 
characteristics of the Stari konak and the court, which are to be considered representative examples of the 
transition from the Classicist to the Romantic era of Serbian architecture in the middle of the 19th century, 
is given. The paper places a particular emphasis on the historical and cultural significance in the present 
of these now-demolished buildings for preserving the memory of an extremely important period in the 
history of the modern Serbian state.
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Увод

На ста нак и из град ња Двор ског ком плек са на бе-
о град ским Те ра зи ја ма би ли су пред мет ис тра жи ва ња 
гру пе сту де на та на пред ме ту Стам бе на ар хи тек ту
ра у Ср би ји то ком 19. и по чет ком 20. ве ка, у окви ру 
ма стер и ин те гри са них ака дем ских сту ди ја ар хи тек-
ту ре, на Ар хи тек тон ском фа кул те ту Уни вер зи те та 
у Бе о гра ду, то ком зим ског се ме стра школ ске 2019–
2020. го ди не. Сту ден ти Ми ли ца Ми ло ше вић, Или-
ја Ни ко лић и Алек сан дар Ми ла нов су ис тра жи ва ли 
исто риј ску и ур ба ну ге не зу ком плек са и ар хи тек ту-
ру Кне же вог двор ца (Ста рог ко на ка), Ста рог дво ра 
и Но вог дво ра. Оства ре ним ре зул та ти ма по себ но се 
из дво јио рад Или је Ни ко ли ћа, ко ји је ана ли зи рао пр-
ву ета пу раз во ја це ли не, од пе те де це ни је 19. ве ка, и 
ус по ста вља ње вла дар ског до ма у Си ми ће вом зда њу, 
по диг ну том на до та да не на се ље ном про сто ру из ме-
ђу ори јен тал не утвр ђе не Ва ро ши у шан цу и но вог 
евро пеј ског Бе о гра да у Са ва ма ли. Кроз рад су, кроз 
из ра ду тро ди мен зи о нал ног мо де ла, ре кон стру и са не 
по је ди не фа зе тран сфор ма ци је не ка да шње Си ми ће-
ве по ро дич не ку ће и окол ног про сто ра у двор кне за 
Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа. Та ко ђе је дат и прет по-
ста вље ни из глед ком плек са на кон по ди за ња Двор ца 
за пре сто ло на след ни ка Ми ха и ла, на кон по врат ка ди-
на сти је Обре но ви ћа на власт 1859. го ди не. По се бан 
иза зов у ра ду пред ста вља ла је чи ње ни ца да је ком-
плек су ка сни је знат но из ме њен из глед и да ова два 
зна чај на исто риј ска зда ња ви ше не по сто је те да се 
ма ло зна о њи хо вој ар хи тек ту ри. То је зах те ва ло да 
се из глед ком плек са ре кон стру и ше на осно ву рас по-
ло жи ве гра ђе – ли ков них при ка за, ста рих пла но ва и 
фо то гра фи ја, као и до са да об ја вље них и нео бја вље-
них ис тра жи ва ња и ту ма че ња дру гих ау то ра. Циљ 
је био да се сту ден ти упо зна ју с ре пре зен та тив ним 
стам бе ним згра да ма ко ри шће ним сре ди ном 19. ве ка 
за жи вот вла да ра и њи хо вих по ро ди ца, као и са ур ба-
ном тран сфор ма ци јом окол ног про сто ра.

На ста нак и раз вој ком плек са 

Фор ми ра ње Двор ског ком плек са на Те ра зи ја ма 
и ње го ва тран сфор ма ци ја су ана ли зи ра ни кроз при-

ка зе на ста рим пла но ви ма Бе о гра да, као и на осно-
ву по да та ка при ку пље них из ра до ва ау то ра ко ји су 
де таљ ни је ис тра жи ва ли ову те му.1 

Оп ште ста ње не из гра ђе но сти про сто ра на ко-
јем ће на ста ти Двор ски ком плекс по чет ком пе те де-
це ни је 19. ве ка при ка зу је План Бе о гра да 1815–1830. 
го ди не, ко ји је из ра дио Ра до је Де ди нац.2 На ње му је 
окол ни про стор из ме ђу Сме де рев ског дру ма (ста-
рог Ца ри град ског, на тра си да на шњег Бу ле ва ра кра-
ља Алек сан дра) и Кра гу је вач ког дру ма (на тра си да-
на шње Ули це кра ља Ми ла на), при ка зан као пуст и 
мо чва ран, а као је ди на гра ђе ви на обе ле же на је Ба-
тал џа ми ја (на Мар ве ном тр гу, про сто ру где је по-
чет ком 20. ве ка из гра ђен Пар ла мент). Ста ње не из-
гра ђе но сти про сто ра до три де се тих го ди на 19. ве ка 
по твр ђу ју и за пи си са вре ме ни ка, јер је К. Н. Хри-
стић за бе ле жио да су се Бе о гра ђа ни чу ди ли Си ми-
ћу, што у овој пу сти њи, да ле ко од ва ро ши... кра јем 
три де се тих го ди на про шлог ве ка гра ди ку ћу.3 

Кра јем пр вог пе ри о да вла сти кне за Ми ло ша 
Обре но ви ћа (1815–1839), Бе о град је до био нов зна-
чај за об но вље ну Кне же ви ну, по себ но због при-
су ства стра них кон зу ла,4 и у ње му је за по че ло ус-
по ста вља ње но вог др жав ног управ ног цен тра у 
Са ва ма ли, из град њом зда ња Со вје та, Дво ра и Ка-
сар не.5 Кра гу је вач ки друм (на тра си ка сни је Ули це 
кра ља Ми ла на), на ко јем је Сто јан Си мић по ди гао 
ку ћу, по ста је ди рект на ве за Пу та за Топ чи дер, око-
сни це но во за сно ва ног управ ног цен тра Кне же ви-
не и Стам бол ка пи је, глав ног ула за у Ста ру утвр ђе-
ну ва рош опа са ну шан цем, још увек под кон тро лом 
тур ске вој не по са де.

На кон зва нич ног пре се ље ња пре сто ни це срп-
ске кне же ви не из Кра гу јев ца у Бе о град, пр во 1839. 
го ди не, а ко нач но 1841. го ди не,6 на ста вља се убр за-
на ре гу ла ци ја но вог де ла ва ро ши у Са ва ма ли, али и 
укуп ног не ур ба ни зо ва ног про сто ра од Стам бол ка-
пи је ка Ба тал џа ми ји.7 Са чу ва ни исе чак пла на ко-
ји је из ра дио Франц Јан ке 1842. године8 при ка зу је 
ре гу ла ци ју по сто је ћих са о бра ћај ни ца, ули ца Са ва-
мал ске и Аба џиј ске (као ди рект не ве зе Пу та за Топ-
чи дер са Зе ле ним вен цем и Ва рош ка пи јом), као и 
де ла Пу та за Кра гу је вац (као ди рект не ве зе са Стам-
бол ка пи јом, пре ко Те ра зи ја ко ја су за др жа ле ста-
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ри не пра ви лан вре те наст об лик). На про сто ру За-
пад ног Вра ча ра су при ка за не но ве ши ро ке ули це, 
Пут за Топ чи дер као нај зна чај ни ји (ка сни је Ули ца 
кне за Ми ло ша) и па ра лел не ули це (Ре сав ска ули ца) 
и управ не на њу (Бу ле вар кра ља Алек сан дра, Ма-
са ри ко ва и Не ма њи на ули ца), ко је су фор ми ра ле 
пра во у га о не бло ко ве, уте ме љив ши бу ду ћу мо дер ну 
ре гу ла ци ју це лог Вра ча ра то ком 19. и 20. ве ка. По-
ред згра де Двор ца, Ка сар не, Со вје та, Ба тал џа ми је 
и Цр кве Св. Мар ка, на пла ну ни је уцр та на ни јед на 
дру га згра да, јер су ве ро ват но са мо оне би ле од ин-
те ре са за др жа ву, али је за на шу те му зна чај но да је 
уцр та на ма ла ули ца (на прав цу ка сни је До брињ ске 
ули це и да нас Ан дри ће вог вен ца), ко ја је по ве зи ва-
ла Сме де рев ски и Кра гу је вач ки друм. (сл. 1)

На кон до ла ска кне за Алек сан дра Ка ра ђор ђе-
ви ћа на власт (од 1842. до 1858), ње го ва по ро ди-
ца је ко ри сти ла Но ви ко нак на Ко сан чи ће вом вен-
цу (Ко нак кне ги ње Љу би це) и Ко нак у Топ чи де ру 

(Ко нак кне за Ми ло ша), ко је су као сво је бе о град ске 
ре зи ден ци је по ди гли Обре но ви ћи по чет ком 19. ве-
ка,9 а јед но вре ме и ку ћу ка пе та на Ми ше Ана ста-
си је ви ћа, на Ве ли кој пи ја ци (на ла зи ла се на ме сту 
да на шње Ко лар че ве за ду жби не), где је 1844. го ди-
не ро ђен кне жев син Пе тар, бу ду ћи краљ10. Др жа-
ва је ду го тра жи ла аде кват но зда ње за но ву кне жев-
ску ре зи ден ци ју, а на осно ву са чу ва них до ку ме на та 
за кљу чу је се да је као нај по вољ ни ја 1843. го ди не 
пред ло же на ку ћа та да шњег пред сед ни ка Др жав ног 
са ве та Сто ја на Си ми ћа, јер је би ла нај ква ли тет ни ја 
и с про стра ним пла цем на ко јем мо гу да се из гра-
де и дру ге згра де нео п ход не дво ру.11 Већ 1844. го ди-
не згра ду је от ку пи ла држава12, као и ку ћу Ја ни ћи ја 
Ђу ри ћа до ње, за по тре бе сме шта ја Кне же ве кан це-
ла ри је, а раз ма тра ло се и по ди за ње дру гих нео п ход-
них здања13. Пре ма за пи си ма са вре ме ни ка, би ло је 
пла ни ра но и про ши ре ње Си ми ће вог зда ња, из гра-
ђе ног 1840–1842. го ди не, али не на ста ње ног 1843. јер 

Сл. 1. План Франца Јанкеа из 1842. године, исечак са приказом простора Теразија  
и нове регулације у Савамали (извор: Вукотић Лазар 2008: IX)
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се Си мић на крат ко исе лио у Влаш ку14, те се сма тра 
да су до град ња и уре ђе ње тра ја ли до 1845–1846.15 
или 1847. године16. По во дом усе ље ња Кња за... у но ви 
ко нак на по ље на Те ра зи је...17 на ло же но је 1844. го ди-
не Упра ви ва ро ши Бе о гра да да за поч не и с пре тре-
са њем кал др ме (о тро шку вла сни ка окол них згра да), 
од Ва рош ка пи је ка Со вје ту у Са ва ма ли и од Стам-
бол ка пи је до Двор ца и ар ти ље риј ске ка сар не. Кнез 
је на ло жио да ши ри на кал др ми са них со ка ка бу де 
пет фа ти (хва ти), око 7 м18. Уре ђе ње дво ри шта Кне-
же вог двор ца и по ди за ње број них по моћ них згра да 
(за ку хи њу и по слу гу) из ве де но је на кон 1848. го ди-
не, као и из град ња при зем не по ду жне згра де са боч-
ним по лу кру жним кри ли ма иза ко на ка, за сме штај 
стра же кне же ве гар де.19 С пред ње стра не, ка Двор цу, 
био је трем с ни зом сна жних ква драт них сту ба ца, а 
у сре ди шњем де лу зуп ча ста ати ка и ку ла са са том, 
у ви ду сред њо ве ков не ку ле са зуп ча стим за вр шет-
ком.20 Ка сни је се по ди жу и дру ге по моћ не згра де 
(ле де ни ца и шу пе), а 1853. го ди не и ка ме на огра да са 
ис пу ном од гво жђа.21 

У Кне же вом двор цу, ко ји је но сио број 1 у Те-
ра зиј ској ули ци и пр вом Те ра зиј ском квар ту, као 
нај зна чај ни је зда ње ва ро ши, кнез је жи вео са су-

пру гом Пер си дом и осмо ро де це, а у ње му је оба-
вљао и сво је др жав нич ке по сло ве. У ње му су ор га-
ни зо ва на и зва нич на при ма ња, руч ко ви за па шу, 
ми ни стре, са вет ни ке и стра не кон зу ле, про сла-
ва по ро дич не сла ве, ба ло ви и дру га јав на оку-
пља ња. По ред кне же ве рад не со бе, где је оба вљао 
зва нич не ду жно сти, по ро дич не днев не со бе, оџа-
кли је с ка ми ном, тр пе за ри је и са ло на за при је ме  
– ка фе о џа ка, по ро ди ци са број ном де цом су сва ка-
ко би ле нео п ход не број не при ват не ода је – спа ва ће 
со бе, гар де ро бе и сл. За бе ле же но је да је кне ги ња ор-
га ни зо ва ла умет нич ка по се ла у са ло ну са бал ко ном, 
уре ђе ном у европ ском и ори јен тал ном уку су. У ње-
му су би ле из ло же не сли ке Уро ша Кне же ви ћа с пор-
тре ти ма нај ви ђе ни јих во ђа Пр вог устан ка.22 Кне-
ги ња је би ла за слу жна и за уре ђе ње двор ске ба ште 
ис пред згра де, с ра зно вр сним цве ћем и ге о ме триј-
ски об ли ко ва ним и по шљун ча ним ста за ма. На сре-
ди ни је би ла скулп ту ра тро зуп ца, ко ја је пер со ни фи-
ко ва ла три Мо ра ве. Од двор ске ка пи је до ула за са 
зад ње стра не згра де во дио је кал др ми са ни пут.23

Да је кне же ва ре зи ден ци ја сре ди ном ве ка би-
ла нај у пе ча тљи ви ја згра да срп ске пре сто ни це, све-
до чи и пољ ски књи жев ник Ро ман Змор ски, ко ји 

Сл. 2. Кнежевски дворац у Београду, литографија К. Квицова, 
објављена у Берлину 1856. године (извор: Музеј града  

Београда, Албум К. фон Квицова, GI1/5081)

Сл. 3. Дворац за престолонаследника Михаила,  
цртеж објављен y часопису ’Illustration’, Париз, 24. VI 1876.  

(извор: ЂурићЗамоло: 1981)
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је 1855/1856. го ди не опи су је као је ди ну ре пре зен-
та тив ну гра ђе ви ну у ва ро ши, окру же ну гво зде ном 
огра дом и ен гле ским вр том и са гра ђе ну у јед но став
ном ен гле ском сти лу.24 То по твр ђу је и ли то гра фи ја 
Фон Кви цо ва из 1856. го ди не,25 ко ја де таљ но при ка-
зу је бо га то стил ско об ли ко ва ње ње ног улич ног про-
чеља26. (сл. 2)

На кон за се да ња Све то ан дреј ске скуп шти не кра-
јем 1858. го ди не, кнез Алек сан дар је био при мо ран да 
пре да власт Обре но ви ћи ма, те је на кон тур бу лент них 
по ли тич ких пре ви ра ња на пу стио зе мљу у ја ну а ру 
1859. го ди не.27 Вра тив ши се у пре сто ни цу, кнез Ми-
лош је то ком крат ког пе ри о да сво је дру ге вла да ви не 
(1858–1860) углав ном бо ра вио у Двор цу у Топ чи де ру, 
сма тра ју ћи да су про сто ри је у но вом Кне же вом двор-
цу (Ста ром ко на ку) на Те ра зи ја ма пре ве ли ке.28 Та ко-
ђе, же лео је да о свом тро шку (јер је та да шњи дво-
рац био у вла сни штву др жа ве), пре сто ло на след ни ку 
Ми ха и лу, ко ји је ду го бо ра вио у иностранству29, из-
гра ди ре пре зен та тив ни ју ре зи ден ци ју. При пре ме за 

из град њу но вог зда ња са де сне стра не Ста рог ко на-
ка (на углу Кне за Ми ла на и До брињ ске ули це) за по-
че те су по чет ком 1860. го ди не, али с об зи ром на то 
да је ста ри кнез убр зо био при мо ран да власт пре да 
си ну, ње го ва же ља ни је оства ре на. Згра да је до би ла 
но ву јав ну функ ци ју, а кнез Ми ха и ло је на кон до ла-
ска на власт (1860–1868) одо брио у сеп тем бру но-
вац из др жав не ка се за за вр ше так за по че тог зда ња 
са ле ве стра не дво ра кња жев ског за кан це ла ри је по
пе чи тељ ства ино стра них де ла.30 У њој су сме ште-
ни Ми ни стар ство уну тра шњих де ла, у при зе мљу, и 
Ми ни стар ство ино стра них де ла на спра ту. Пла но ви 
згра де су ве ро ват но из ра ђе ни 1859. го ди не у Глав ној 
упра ви гра ђе ви на, а на осно ву стил ских ка рак те ри-
сти ка и слич но сти са зам ком Ми ра ма ре код Тр ста 
сма тра се да је ау тор био др жав ни ар хи тек та Јо сиф 
Ка са но.31 (сл. 3) У над зо ру за вр шет ка ра до ва уче-
ство вао је (ма да су га по је ди ни ис тра жи ва чи сма-
тра ли и ау то ром про јек та) Ко ста Шре пло вић, мла ди 
ар хи тек та при сти гао са шко ло ва ња у Мин хе ну 1861. 

Сл. 4. Улична фасада Старог конака са вртом, фотографија Громана  
настала између 1876. и 1878. (извор: Мијајловић 2003: 37)
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Сл. 5. Црвени салон кнеза Милана Обреновића, фотографија 
Громана настала између 1876. и 1878. (извор: Мијајловић 2003: 67)

Сл. 6. Салон кнегиње Наталије Обреновић, фотографија Громана 
настала између 1876. и 1878. (извор: Мијајловић 2003: 66)
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го ди не.32 По ред то га, у но ви је вре ме, ар хи тек ту ра 
Двор ца је по ве за на и са двор цем „Иван ка“ код Бра-
ти сла ве, ко ји је кнез Ми ха и ло ку пио 1856. го ди не и 
об но вио га на кон по жа ра.33 

Кнез Ми ха и ло је на кон до ла ска у зе мљу 1860. 
године34 жи вео у Ма лом двор цу, а ка да је пре у зео 
власт на ста нио се у Ста ром ко на ку, где је у са ли до 
бал ко на 7. но вем бра про чи тан сул та нов бе рат ко-
јим је про гла шен за кне за.35 У ње му је имао свој 
ка би нет, а у со би до ка би не та је по не кад бо ра ви-
ла ње го ва су пру га, кне ги ња Ју ли ја. По сто ја ла је и 
Жу та са ла, у ко јој је ве ро ват но 1864. го ди не ор га-
ни зо ван бал за 300 зва ни ца.36 У окви ру Двор ског 
ком плек са по диг нут је и од ре ђе ни број по моћ них 
згра да за сме штај послуге37, а на ста вље но је и кул-
ти ви са ње про сто ра око дво ра, ко ји је уре ђен као 
врт ис пред зда ња и сло бод ни је фор ми ра на ба шта, 
парк, иза38. О из гле ду пред њег вр та све до чи фо-
то гра фи ја ко ју је сни мио кне жев до мо у пра ви тељ 
Ана стас Јо ва но вић 1865. го ди не, ко ја га при ка зу је 
са не пра вил ним кри ву да вим ста за ма, ни ским ра-
сти њем и буј ним пу за ви ца ма дуж сту бо ва тре ма и 
ли зе на фа са де при зем ног де ла.39

На кон уби ства кне за Ми ха и ла 1868. го ди не и 
до ла ска на власт но вог вла да ра Ми ла на Обре но ви-
ћа (кнез 1868–1882, краљ 1882–1889), ко ји је био ма-
ло ле тан и од На ме сни штва пре у зео власт тек 1872. 
године40, Ста ри ко нак је био на пу штен. У ње га се 
ок то бра 1875. го ди не, на кон уда је, усе ља ва кне ги-
ња На та ли ја, те је пред у зе то ње го во пре у ре ђе ње уз 
ан га жо ва ње беч ких и па ри ских де ко ра те ра, о че му 
пи ше Фе ликс Каниц41. Улич ни и дво ри шни из глед 
ко на ка, врт ис пред и парк иза, као и уну тра шњост 
при ка зу ју фо то гра фи је И. В. Гро ма на, ру ског вој-
ног фо то гра фа, ко ји је бо ра вио у ва ро ши у вре ме 
срп ско-тур ског ра та 1876–1878. го ди не.42 (сл. 4–6) 
Он је за бе ле жио и из глед Ма лог двор ца, при зем-
не згра де с ле ве стра не ко на ка (гле да но са ули це)43, 
ве ро ват но већ по ме ну те Ђу ри ће ве ку ће от ку пље-
не ка да и Си ми ће во зда ње, а у ко јој је пре сту па ња 
на власт жи вео кнез Ми ха и ло. Имао је ком пакт ну 
пра во у га о ну струк ту ру с ви со ким че тво ро вод ним 
кро вом и кла си ци стич ки об ли ко ва ним улич ним 
про че љем, на ко јем се ис ти цао цен трал ни ри за лит 

с тро у га о ним тим па но ном и по де ла фа са де на пет 
по ља пи ла стри ма. Ис пред и иза згра де су на фо то-
гра фи ја ма при ка за ни ле по уре ђе ни врт и парк са 
буј ним зе ле ни лом и ста за ма не пра вил ног об ли ка, а 
за бе ле жен је и ен те ри јер дво ра, Цр ве ни са лон кне-
за Ми ла на, са срп ским и ру ским за ста ва ма, и са лон 
кне ги ње На та ли је. (сл. 5–6) Гро ма но ве фо то гра фи-
је су сва ка ко нај зна чај ни ји из вор за ре кон струк-
ци ју из гле да и ту ма че ње ар хи тек ту ре Двор ског 
ком плек са кра јем се дам де се тих го ди на 19. ве ка. 
Кне же ву па ла ту, врт и гво зде ну огра ду по ми ње и 
Ђу зе пе Бар бан ти-Бро да но у књи зи Га ри бал дин ци 
на Дри ни 1876, опи су ју ћи је као ма лу, јед но став ну 
спрат ну згра ду жућ ка сте бо је, с тре мом, бал ко ном 
и гр бом од те ра ко те.44 

Из гра ђе ност и уре ђе ње Двор ског ком плек са 
за бе ле же ни су и на За ри ће вом пла ну из 1878. го ди-
не.45 У окви ру ком плек са су уцр та не осно ве Ма лог 
дво р ца, Кне же вог дво р ца и згра де ми ни стар ста-
ва спољ них и уну тра шњих по сло ва, ко ји фор ми-
ра ју тро чла ни ан самбл дуж Ули це кне за Ми ла на 
(ка сни је Кра ља Ми ла на). За раз ли ку од већ по ме-
ну тих Гро ма но вих сни ма ка, ис пред дво ра је при ка-
зан уре ђе ни пред њи врт са две кру жне цвет не ле је 
и кру жни ба зен са брон за ном скулп ту ром де вој ке 
с кр ча гом, у сре ди шту, на ба вље ном у Бе чу.46 Та ко-
ђе, и јед на фо то гра фи ја сни мље на око 1900. го ди не 
при ка зу је уре ђе ње пред њег вр та, на ста лог кра јем 
се дам де се тих го ди на, с цвет ним ле ја ма, ни ским ра-
сти њем и ста за ма пра вил них ге о ме триј ских фор-
ми, по угле ду на фран цу ске вр то ве.47 На За ри ће вом 
пла ну при ка за на су и огра да са две ка пи је, згра да 
стра же иза Дво ра, као и при ступ ни пу те ви. Као 
део ком плек са, с ле ве стра не, дуж боч не Двор ске 
ули це, при ка за не су згра де са ду гим улич ним кор-
пу сом и боч ним дво ри шним кри лом, за сме штај 
шта ла за ко ње и ма га ци на.48 Та ко ђе је и део дво ри-
шта са де сне стра не, ои ви чен ули ца ма На де жди-
ном (да нас Крун ском) и Кне за Ми ло ша Обре но ви-
ћа, у ве ли кој ме ри био из гра ђен, а на са мом углу 
ста ја ла је згра да Ми ни стар ства вој ног.49

На кон ко нач ног до би ја ња не за ви сно сти Кне же-
ви не на Бер лин ском кон гре су 1878. године50 Дво р - 
ски ком плекс до би ја ве ћи зна чај за ре пре зен та ци-

ПРИЛОГ ИСТРАЖИВАЊУ АРХИТЕКТУРЕ ДВОРСКОГ КОМПЛЕКСА НА ТЕРАЗИЈАМА  
– КНЕЖЕВ ДВОРАЦ (СТАРИ КОНАК) И ДВОРАЦ ЗА ПРЕСТОЛОНАСЛЕДНИКА МИХАИЛА

191



ју др жа ве и по сто је за пи си да је кнез Ми лан Обре-
но вић пла ни рао тран сфор ма ци ју це ли не по угле ду 
на та да шње европ ске дво ро ве. План за но ви дво р-
ски ком плекс из ра дио је та да нај зна чај ни ји срп ски 
ар хи тек та Алек сан дар Бугарски51, ко ји је пред ви део 
из град њу но вог мо ну мен тал ног зда ња дво ра у сре-
ди шту ком плек са (уме сто ста рог Кне же вог дво ра 
– Ста рог ко на ка), као до ми нант ног цен трал ног мо-
ти ва ака дем ски ком по но ва ног тро чла ног ур ба ног 
ан сам бла, са два боч на ни жа зда ња (кри ла), за ре-
пре зен та тив не про то ко лар не на ме не, са се ве ро за-
пад не стра не, и за но ву ре зи ден ци ју за пре сто ло на-
след ни ка, с ју го и сточ не стране52. Ме ђу тим ова иде ја 
ни је ре а ли зо ва на, осим згра де про то ко лар не на ме-
не, за јав не ску по ве и ди пло мат ске при је ме (на ме-
сту Ма лог двор ца), за по че те ја ну а ра 1881. и за вр-
ше не 1884. го ди не, ко ја је на зва на Но ви двор.53

Ма да ни је из ве де на ње го ва пот пу на тран сфор-
ма ци ја, Двор ски ком плекс је по ди за њем но вог мо-
ну мен тал ног зда ња до био урав но те же ни ју кла сич-
ну тро дел ну ком по зи ци ју, с три ре пре зен та тив на 
спрат на зда ња, ко ју је сво јим цр те жом за бе ле жио 
Фе ликс Ка ниц.54 Цр теж вер но од сли ка ва стил ски 

раз вој ар хи тек ту ре у Ср би ји од по зног кла си ци зма 
(Ста ри ко нак), че тр де се тих го ди на, пре ко ро ман-
ти зма (Дво рац за пре сто ло на след ни ка Ми ха и ла), 
пе де се тих и ше зде се тих го ди на, до зре лог ака де ми-
зма (Кра љев двор), осам де се тих го ди на 19. ве ка.55 

Већ је на по ме ну то да је Но ви двор по диг нут 
у ре пре зен та тив не свр хе, за зва нич не при је ме, све-
ча но сти и сме штај стра них го сти ју. На кон раз во-
да ма ја 1889. го ди не, кра љи ца На та ли ја је на ста ви-
ла да жи ви у Ста ром ко на ку с ма ло лет ним си ном. 
Краљ Алек сан дар је про гла шен за вла да ра 1/14. 
апри ла 1893. го ди не, у јед ној од са ла ко на ка.56 Фе-
ликс Ка ниц је за бе ле жио да је краљ Алек сан дар 
бо ра вио у ле вом кри лу згра де (гле да ју ћи од ула за 
ка ули ци), а кра љи ца На та ли ја у де сном. Де таљ ни-
је по дат ке о по ло жа ју, из гле ду и уну тра шњем рас-
по ре ду дво ра оста вио је ен гле ски но ви нар Хер берт 
Ви ви јен 1896. го ди не. Он ис ти че по ло жај зда ња на 
уз ви ше њу и ње го ву одво је ност од пу та по зла ће ном 
огра дом и уском ба штом, у ко јој је ле ти два пу та 
не дељ но сви ра ла вој на му зи ка. Опи су је је као ду-
гач ку, ни ску и жу ту гра ђе ви ну, са мно го про зо ра и 
бе лим ве не ци јан ским ро лет на ма. Та ко ђе бе ле жи да 

Сл. 7. Стари и нови краљев двор око 1900. године, разгледница 
(извор: Милош Јуришић)
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је двор на јед ном спра ту, гор њем, а да је цео ни жи 
спрат за оста ве и кан це ла ри је.57

Сва ка ко да је ре пре зен та тив ном из гле ду Двор-
ског ком плек са по све ће на по себ на па жња, те је кра-
јем 19. ве ка дуж глав не град ске са о бра ћај ни це (Ули-
це кра ља Ми ла на) из гра ђе на но ва ме тал на огра да 
са две де ко ра тив но об ли ко ва не ка пи је.58 Из тог вре-
ме на по ти чу и за пи си о двор ској ба шти иза стра-
жа ре (ка да на шњем Бу ле ва ру кра ља Алек сан дра), са 
две-три хо ланд ске ле је, жбу њем, трав ња ком за кри-
кет, па ви љо ном за му зи ку, се ди шти ма за гле да о це и 
сл.59 Двор ска ба шта се по сте пе но тран сфор ми са ла у 
ре пре зен та тив но уре ђен при ват ни парк са сад ни ца-
ма из Пан чи ће ве бо та нич ке ба ште, ка рак те ри стич-
ним за Кне же ви ну, а са три стра не (дуж да на шњих 
ули ца Д. Јо ва но ви ћа, Бу ле ва ра кра ља Алек сан дра 
и Кне за Ми ло ша) би ла је по диг ну та зи да на огра да 
ви со ка три ме тра.60 (сл. 7, 8)

По чет ком но вог ве ка, на кон Мај ског пре вра та 
1903. го ди не и уби ства кра ља Алек сан дра и кра љи-
це Дра ге,61 Ста ри ко нак је по стао не по же љан све-
док тра гич ног до га ђа ја ко ји је осу ди ла це ла европ-
ска јав ност. Ње гов га ба рит је још увек уцр тан на 

пла ну Бе о гра да из 1903. године62, а ве ро ват но је 
по ру шен кра јем те године63 или наредне64. Ти ме је 
це ло ви тост тро чла не ком по зи ци је дво ро ва оста ла 
окр ње на, без цен трал ног мо ти ва, са мо са згра дом 
стра же ду бо ко у по за ди ни. На пла ну пре сто ни це 
Кра ље ви не Ср би је из 1910. го ди не,65 де таљ но су 
при ка за не све гра ђе ви не ко је су још увек по сто ја ле 
у окви ру Двор ског ком плек са, као и уре ђе ње вр то-
ва. Из ста рог Двор ца за пре сто ло на след ни ка Ми ха-
и ла, ко ји је та ко ђе био све док вла сти прет ход не ди-
на сти је, исе ље на су ми ни стар ства и ста вљен је на 
рас по ла га ње но вој кра љев ској по ро ди ци.66 

Ме ђу тим, Ка ра ђор ђе ви ћи ни су би ли за до-
вољ ни ста рим двор ским згра да ма Обре но ви ћа, те 
је већ 1906. по кре ну та иде ја о из ра ди пла но ва Но-
вог кра ље вог дво ра на ме сту Двор ца за пре сто ло-
на след ни ка Ми ха и ла, пу тем јав ног кон кур са.67 У 
днев ној штам пи су се то ком зи ме 1910–1911. го-
ди не по ја ви ли члан ци о при пре ма ма за из град њу 
бу ду ће ре зи ден ци је пре сто ло на след ни ка Алек сан-
дра, а за про јек тан та је име но ван ар хи тек та Ми ни-
стар ства гра ђе ви на Сто јан Ти тел бах. Ста ра згра да 
је по ру ше на 1911. го ди не, исте го ди не је по ста вљен 

Сл. 8  Двориште и улаз у Стари дворац почетком 20. века  
(извор: Милош Јуришић)
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Сл. 9. Приказ урбаног развоја и изгледа дворског комплекса 1845–1952.  
(аутор: И. Николић, 2020; на основу Марловић 2005: 202, 206–207)
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ка мен те ме љац но ве згра де, а гра ђе вин ски ра до ви 
су за вр ше ни до 1914. го ди не.68 

Из град њом згра де Но вог дво ра ус по ста вље на 
је ком по зи ци о на рав но те жа из ме ђу ње га и Ста рог 
дво ра, јер су оба зда ња има ла на гла ше не уга о не ри-
за ли те с ку по ла ма, али је но ва згра да ипак би ла до-
ми нант ни ја јер је има ла ета жу ви ше. Не у јед на че-
ност је де ли мич но ума ње на ка да је цен трал ни део 

ком по зи ци је на гла шен над зи ђи ва њем згра де стра-
же 1930. го ди не, пре ма про јек ту ар хи тек те Мо ми ра 
Ко ру но ви ћа. Сре ди шњи део је до био три но ве ета-
же, а боч на за о бље на кри ла јед ну.69 Згра да је по ру-
ше на на кон Дру гог свет ског ра та, чи ме је Двор ски 
ком плекс из гу био цен трал ни мо тив ком по зи ци је, 
ко ји је на гла ша вао сре ди шњу осу и да вао мо ну мен-
тал ни за о кру же ни из глед це ли ни.70 (сл. 9–10)

Сл. 10. Изометријски приказ генезе Дворског комплекса (аутор: И. Николић, 2020)
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Ар хи тек ту ра Кне же вог двор ца  
– Ста рог ко на ка

Прет по ста вља се да је Си ми ће во зда ње по диг-
ну то 1839–1842. го ди не као го спод ска ку ћа, ре пре-
зен та тив на ре зи ден ци ја бо га тог гра ђа ни на и да је 
има ла ком пакт ни пра во у га о ни об лик, а да је на кон 
ку по ви не за кне жев двор ње на по вр ши на знат но 

уве ћа на, од но сно удво стру че на, до град њом два ју 
боч них кри ла, у пе ри о ду 1845–1847. го ди не.71 Кне-
жев ски дом се на ла зио на спра ту, гле да ју ћи с ули-
це, а ула зи ло се са зад ње, дво ри шне стра не, ода кле 
се згра да са гле да ва ла као при зем на, јер је те рен био 
у па ду од Сме де рев ског (Ца ри град ског) дру ма, дуж 
бе о град ске гре де ка Кра гу је вач ком дру му. Ка ко је 
згра да има ла двој ну на ме ну, при ват ну као дом кне-

Сл. 11. Схематски приказ основе Кнежевог двора (Старог конака) с наменом просторија и обележеним местима  
снимања старих фотографија – 1. трпезарија, 2. краљев радни кабинет, 3. спаваћа соба и 4. источњачки салон  

(аутор: И. Николић, 2020; на основу ЂирићЗамоло 1991: 115)
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жев ске, ка сни је кра љев ске по ро ди це, и ре пре зен та-
тив ну као вла дар ска ре зи ден ци ја у ко јој су при ма не 
зва нич не по се те, она је са др жа ла број не про сто ри је 
јав ног, др жав ног и ин тим ног, при ват ног ка рак те ра. 
Про сто ри је су би ле ве о ма про стра не и стил ски рас-
ко шно уре ђе не, што је за бе ле же но на ста рим фо то-
гра фи ја ма из вре ме на Обре но ви ћа.72 Та да шњи двор 
је 1896. го ди не по се тио ен гле ски но ви нар Хер берт 
Ви ви јен и оста вио све до чан ство о ње го вом уну тра-
шњем уре ђе њу из вре ме на ка да су у ње му жи ве ли 
краљ Алек сан дар и кра љи ца На та ли ја. Цен трал ни 
при ступ ни део ко на ка за у зи мао је при ступ ни ула-
зни ве сти бил – хол из ко јег се с ле ве стра не (гле да-
ју ћи од ула за) при сту па ло кра ље вим про сто ри ја ма, 
у ко ји ма је оба вљао др жав нич ке по сло ве и ста но-
вао. У до гра ђе ном ле вом кри лу је ка дво ри шту био 
кра љев ка би нет, ка ули ци спа ва ћа со ба, а из ме ђу 
гар де ро ба с ка дом. На Ви ви је на је по се бан ути сак 
оста ви ла пер сиј ска со ба, са оста ци ма ис точ њач ке 
ко лек ци је кра ља Ми ла на, ко ја је по ве зи ва ла кра-
ље ву спа ва ћу со бу и цен трал ну дво ра ну за при је ме, 
са бал ко ном ка ули ци, при јат ну и удоб ну, уре ђе ну у 
мо дер ном сти лу. Из ње се ула зи ло у тр пе за ри ју, тре-
ћу со бу у ни зу у трак ту ка ули ци. Све те про сто ри-
је су би ле јав ног ре пре зен та тив ног ка рак те ра, као 
и со ба за би ли јар и ма че ва ње са де сне стра не ула-
зног хо ла (ори јен ти са на ка дво ри шту), и за у зи ма ле 
су цен трал ну зо ну ко на ка. При ват не ода је кра љи-
це На та ли је би ле су у де сном до гра ђе ном кри лу, а 
Ви ви јен је ви део две со бе ори јен ти са не ка ули ци, за 
днев ни бо ра вак и спа ва ње.73 

О уну тра шњој струк ту ри и рас по ре ду про сто-
ри ја ста рог кра љев ског дво ра Обре но ви ћа (Ста рог 
ко на ка, Ста рог двор ца), мо же се го во ри ти на осно-
ву пла на по ру ше ног ста рог дво ра, ко ји је об ја вљен 
1925. го ди не.74 Тај план, ком би но ван са ста рим ли-
ков ним при ка зи ма и фо то гра фи ја ма, омо гу ћа ва да 
се ре кон стру и ше план гор ње ета же згра де, као и на-
ме на про сто ри ја у вре ме атен та та 1903. го ди не (у 
пла ну је обе ле же но ме сто уби ства кра ља и кра љи це 
– уска про сто ри ја с про зо ри ма, из ба че на ка ули ци, 
у де сном кри лу, сл. 11, обе ле же на бро јем 17). Ко нак 
је имао раз ви је ни ком пакт ни об лик осно ве, ка рак-
те ри сти чан за ре пре зен та тив на зда ња то га доба75. 

(сл. 11) На пра во у га о ној осно ви је с пред ње улич-
не стра не (ка глав ној ули ци) био плит ки цен трал-
ни ри за лит са из ба че ним тре мом и бал ко ном, као 
и два боч на сна жно из ба че на кри ла, пре ло мље ног 
тро дел ног об ли ка (сва ки са три про зо ра ка ули ци 
и два боч на). На дво ри шној фа са ди је био из ба чен 
цен трал ни ула зни део (са глав ним и спо ред ним ула-
зом и про сто ри јом за ађу тан та) и два сна жно из ба-
че на боч на кри ла. Уну тра шња про стор на струк ту ра 
је би ла сло же на – на цен трал ни пра во у га о ни кор-
пус (пр во бит ни део), ко ји при па да ти пу дво тракт-
ног по ду жног пла на – са сре ди шњим ход ни ком и 
два ни за про сто ри ја – до да та су два управ на трак та 
(до гра ђе ни део) са че ти ри про сто ри је. Фор ми ра на 
је функ ци о нал на уну тра шња струк ту ра с ни зо ви ма 
про сто ри ја (ен фи ла да, en fi la de), по ве за них вра ти ма 
(обич но на сре ди ни зи да из ме ђу две со бе), та ко да 
је од ула зног хо ла би ло омо гу ће но кру жно кре та ње 
кроз све про сто ри је. Та ко ђе, про сто ри је су има ле 
при ступ из хо ла и по ду жног ход ни ка. У сре ди шњој 
зо ни згра де (дво тракт ном кор пу су с ход ни ком), из 
при до да тог ула зног ве сти би ла, на прав цу по преч-
не осе згра де, ула зи ло се у про стра ни хол и са лу 
за при је ме са бал ко ном, у сре ди ни улич ног трак та. 
Са боч них стра на са ле су би ли ис точ њач ки са лон 
и кра љи чи не ода је. У трак ту ка дво ри шту, де сно од 
ула зног хо ла је би ла ве ли ка тр пе за ри ја (ра ни је со-
ба за би ли јар), а ле во про сто ри ја за де жур ног и со-
ба у ко јој је Алек сан дар про гла шен за кра ља. Ле во 
кри ло (до гра ђе ни по преч ни тракт с ле ве стра не од 
ула за) би ло је на ме ње но кра ље вим др жав нич ким 
ода ја ма – ка ули ци је би ла са ла за ми ни стар ска за-
се да ња, са из ба че ном про сто ри јом ка ули ци (ко ја је 
са три стра не има ла про зо ре), ка дво ри шту је био 
кра љев рад ни ка би нет, а из ме ђу гар де ро ба и то а-
лет. Де сно кри ло (до гра ђе ни по преч ни тракт са де-
сне стра не од ула за) би ло је на ме ње но при ват ним 
про сто ри ја ма кра ља и кра љи це – ка ули ци је би ла 
спа ва ћа со ба, са уском про сто ри јом ка ули ци (где 
су уби је ни), ко ја је има ла са све три стра не про зо-
ре, док је ка ба шти би ла ве о ма про стра на кра љи-
чи на гар де ро ба, у ко ју се ула зи ло кроз ку па ти ло. У 
том трак ту је био и ма ли ход ник у ко ји се ула зи ло 
ди рект но из ба ште, а ве ро ват но је слу жио по слу зи, 
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ко ја је њи ме из дво ри шта при сту па ла тр пе за ри ји и 
кра љи чи ној гар де ро би. 

О об ли ко ва њу спо ља шњег из гле да Кне же вог 
двор ца – Ста рог ко на ка мо же мо го во ри ти на осно-
ву об ја вље ног цр те жа из 1856. го ди не и фо то гра-
фи ја сни мље них 1865, 1876. и око 1900. го ди не, на 
ко ји ма се уо ча ва ју од ре ђе не раз ли ке (у од но су на 
отво ре у при зем ном де лу са ули це, а по себ но код 
ати ке из над цен трал ног ри за ли та, ко ја је до би ла 
нов де ко ра тив ни мо тив са гр бом) (сл. 2, 4, 7 и 12). 
Мо ну мен тал но сти струк ту ре и ње ној екс пре сив но-
сти до при но сио је из у зет но ви со ки че тво ро вод ни 
кров и бо га та раш чла ње ност улич не и дво ри шне 
фа са де. У ком по зи ци ји фа са да је при ме њен кла си-
ци стич ки прин цип на гла ша ва ња сре ди шњег и два 
боч на мо ти ва, у ви ду кри ла или ри за ли та. Улич-
на и дво ри шна фа са да су си ме трич не и пе то чла не 
(са по три отво ра у сва ком по љу), с тим што улич-
на има две хо ри зон тал не зо не (ета же), а дво ри шна 
јед ну.76 Улич ним про че љем до ми ни ра ју три вер-
ти кал на по ља, с при зе мљем и спра том, на гла ше на 
ати ка ма из над кров ног вен ца. Хо ри зон тал на по де-
ла рав но мал те ри са них по вр ши на фа са да на при зе-
мље и спрат је не на ме тљи ва, у дру гом пла ну, јер ме-
ђу спрат ни и кров ни ве нац ни су на гла ше ни бо га том 

про фи ла ци јом. Цен трал ни плит ки ри за лит је ис-
так нут ис ту ре ним тре мом са бал ко ном, а два боч на 
кри ла има ју пре ло мље ну тро дел ну по вр ши ну, чи ме 
је уне та ди на ми ка у сми ре ну кла сич ну ком по зи ци-
ју. По ред то га, вер ти кал не по вр ши не цен трал ног 
ри за ли та и боч них кри ла су на гла ше не дуж иви ца 
вер ти кал ним ли зе на ма, као и ква драт ним по љи-
ма с фло рал ним мо ти ви ма у фри зу кров ног вен ца. 
До дат но, про зо ри на спра ту цен трал ног ри за ли та 
и боч них кри ла има ју знат но бо га ти је ре не сан сно 
об ли ко ва ње – сва ки про зор има по лу кру жни лук, 
ар хи вол ту, и об ли ко ван је као еди ку ла, има па ра-
пет с по ста мен ти ма ко ји но се пи ла стре с вер ти кал-
ним кон зо ли ца ма и хо ри зон тал ним нат про зор ним 
вен цем. По вр ши на из над лу ка про зо ра је ис пу ње на 
фло рал ном де ко ра тив ном пла сти ком. И дво ри шна 
фа са да има иден тич но об ли ко ва не еле мен те, отво-
ре и кров ни ве нац, а ис ти че се тро дел ни мо тив ис-
ту ре ног ула зног кри ла, с ула зним пор та лом и два 
боч на про зо ра, над ви ше на лу ко ви ма и по ве за на 
сте пе на стим тро дел ним вен цем. (сл. 8)

Мо же се за кљу чи ти да се у ком по зи ци ји и об-
ли ко ва њу ар хи тек тон ских и де ко ра тив них еле ме-
на та фа са да Кне же вог дво ра (Ста рог ко на ка, Ста-
рог двор ца), ве ро ват но на ста лих то ком адап та ци је 

Сл. 12. Претпостављени изглед фасада куће С. Симића (Старог конака),  
пре и након доградње и пренамене у двор (аутор: И. Николић, 2020) 
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кра јем пе те де це ни је 19. ве ка, ја сно уо ча ва на пре-
дак ар хи тек ту ре у Ср би ји, на стао као по сле ди ца 
ве ћег ан га жо ва ња струч ња ка шко ло ва них у ино-
стран ству за из град њу или адап та ци ју др жав них 
зда ња. Они су бо ље по зна ва ли кла сич не прин ци пе 
об ли ко ва ња и еле мен те стил ске ар хи тек ту ре, што 
је до при не ло мно го бо га ти јем и ре пре зен та тив ни-
јем из ра зу ар хи тек ту ре Кне же вог дво ра, те је она, у 
од но су на ра ни је по ди за не гра ђе ви не, би ла бли жа 
кла сич ном ре не сан сном из ра зу.77 Ка рак те ри сти-
ка на сту па ју ће ро ман ти чар ске епо хе, ко ја се ви ше 
осла ња ла на сред њо ве ков не ком по зи ци о не прин-
ци пе и стил ске об ли ке, уо ча ва се у до њем ни воу 
улич не фа са де, где су на отво ри ма при ме ње ни сег-
мент ни лу ци. Код цен трал ног ри за ли та, сег мент ни 
лу ци су из ме ђу сту ба ца тре ма, као и на отво ри ма 
боч них кри ла, док су на ме ђу по љи ма отво ри пра во-
у га о ни, а про фи ли са ни оквир око њих има та ко ђе 
сег мент ни лук. Из тог раз ло га су по је ди ни ау то ри 
сма тра ли да Ста ри ко нак при па да епо хи ро ман ти-
зма, али уз огра ду да су европ ски стил ски прав ци у 
раз во ју на ше ар хи тек ту ре XIX ве ка у стал ном за
ка шње њу те се ме ша ју и преплићу78, од но сно да су 
се, као и у Евро пи, и код нас кла си ци зам и ро ман-
ти зам из ве сно вре ме раз ви ја ли па ра лел но. Сма тра 
се да су на Кне же вом двор цу у од но су на про фи ла-
ци ју при хва ће ни основ ни еле мен ти ре не сан се, али 
ро ман ски у од но су на при ме ну ар хи вол ти и де ко-
ра ци је.79 Чи ње ни ца је да број не гра ђе ви не на ста ле 
у срп ској пре сто ни ци пе де се тих и ше зде се тих го-
ди на 19. ве ка има ју еле мен те ко је уо ча ва мо на фа-
са да ма Двор ца (Ста рог ко на ка). Ста ри хо тел „Срп-
ска кру на“ (Узун Мир ко ва 1), ко ји је 1846. го ди не 
по ди гао кнез Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић, имао је 
сег мент не лу ко ве на отво ри ма у при зе мљу и кла-
сич но об ли ко ван спрат, а но ви хо тел „Срп ска кру-
на“ (Кнез Ми ха и ло ва 54), по диг нут 1867. (ко ји је 
та ко ђе сни мио Гро ман 1876), имао је сег мент не лу-
ко ве на отво ри ма у при зе мљу и ве о ма слич но об-
ли ко ва не отво ре с по лу кру жним ар хи вол та ма и де-
ко ра тив ном об ра дом (као код Кне же вог двор ца) на 
спрату80, што по твр ђу је да су кла сич ни ре не сан сни 
и сред њо ве ков ни мо ти ви при ме њи ва ни јед но вре-
ме но то ком пе те, ше сте и сед ме де це ни је 19. ве ка.

Ар хи тек ту ра Двор ца за  
пре сто ло на след ни ка Ми ха и ла

Струк ту ра Двор ца је би ла ве о ма слич на оној 
код Ста рог ко на ка, јер је и он имао раз ви је ни об-
лик ком пакт не осно ве са два сна жно из ба че на кри-
ла са пред ње и зад ње стра не пра во у га о ног кор пу-
са, као и тре мом са бал ко ном у сре ди ни улич не 
стра не.81 Та ко ђе је и ком по зи ци ја ма са и улич ног 
про че ља би ла кла сич на пе то дел на, са три на гла ше-
на вер ти кал на мо ти ва – цен трал ним ри за ли том и 
два боч на кри ла. Цен трал ни ри за лит је над ви си-
вао оста ле де ло ве и био ис так нут ула зним тре мом 
са ступ ци ма и бал ко ном, што је за бе ле же но на цр-
те жу об ја вље ном 1876. го ди не и на ста рим фо то-
гра фи ја ма. (сл. 3 и 13)82 Ме ђу тим, стил ска об ра да 
ар хи тек тон ских и де ко ра тив них еле ме на та је у пот-
пу но сти би ла у ду ху сред њо е вроп ског ро ман ти зма, 
с ро ма но-гот ским еле мен ти ма – по себ но из ра же-
ним у об ли ко ва њу ула зног тре ма и про зо ра при-
зе мља и спра та; као и осмо у га о ним вер ти кал ним 
ли зе на ма дуж иви ца ри за ли та и кри ла, ко је су се 
за вр ша ва ле ку ли ца ма с ви со ким зуп ча стим кру ни-
штем.83 Сви про зо ри у при зе мљу, као и спрат ни на 
боч ним кри ли ма, има ли су сег мент не лу ко ве, док 
су отво ри из ме ђу ква драт них сту ба ца тре ма ве-
ро ват но би ли лу ко ви ча сти (пре ма по ме ну том цр-
те жу). Та ко ђе, об ли ком се из два ја ју три отво ра на 
спра ту цен трал ног ри за ли та, ко ји су по ве за ни за-
јед нич ким про фи ли са ним окви ром у је дин стве ни 
мо тив. Отво ри су се за вр ша ва ли тро у га о но, с пре-
ло мље ним гор њим де лом, а сре ди шњи је био нај ви-
ши и ти ме на гла ша вао цен трал ну осу ком по зи ци-
је про че ља. Гор ња иви ца за јед нич ког окви ра би ла 
је сте пе на ста, с тро дел ним нат про зор ним вен цем, 
што је би ло ка рак те ри стич но за сред њо ве ков ну го-
тич ку про фа ну ар хи тек ту ру. Огра де бал ко на и ати-
ке би ле су зи да не и на зу бље не, као на сред њо ве ков-
ним утвр ђе њи ма и зам ко ви ма. Гле да но у це ли ни, 
ком по зи ци ја про че ља Двор ца би ла је за сно ва на на 
кла сич ним прин ци пи ма, али с не што бо га ти је раз-
у ђе ним ма са ма. Оства ре на је урав но те же на ком-
по зи ци ја це ли не, ко ја је у исто вре ме би ла и ве о ма 
жи во пи сна и ди на мич на, због сво је раз у ђе но сти. 
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Ди на мич ност ком по зи ци је би ла је од раз ро ман ти-
чар ског ду ха, ко ји је још ви ше био из ра жен спо јем 
об ли ка и де ко ра тив не об ра де ин спи ри са них ро ма-
но-го тич ким на сле ђем сред ње Евро пе и ори јен тал-
ном ар хи тек ту ром.84

За кључ на раз ма тра ња

За сни ва ње Двор ског ком плек са сре ди ном 
19. ве ка на до та да не из гра ђе ном про сто ру из ме-
ђу За пад ног Вра ча ра и Те ра зи ја би ло је од ве ли-
ког зна ча ја за раз вој Бе о гра да као но ве пре сто ни-
це об но вље не Кне же ви не Ср би је. Же ља за ве ћом 
мо ну мен тал но шћу и ре пре зен та тив но шћу вла дар-
ског до ма би ла је ис ка за на у хар мо нич ној кла сич-
ној ар хи тек ту ри Кне же вог двор ца – Ста рог ко на-
ка, и уре ђе њу окол ног про сто ра, вр та и пар ка ко ји 
су га окру жи ва ли. Да љем раз во ју Двор ског ком-

плек са и ус по ста вља њу ака дем ске тро пар тит не 
ком по зи ци је, гле да но са јед не од та да глав них ва-
ро шких ули ца, ко ја је по ве зи ва ла но ви евро пеј ски 
устро јен управ ни цен тар у Са ва ма ли с Те ра зи ја ма 
и ста ром ори јен тал ном још увек утвр ђе ном Ва ро-
ши, до при не ла је из град ња Двор ца за пре сто ло-
на след ни ка Ми ха и ла по чет ком сед ме де це ни је 19. 
ве ка, у ду ху та да шње ро ман ти чар ске ар хи тек ту ре. 
По ред то га што су дво ро ве у окви ру ком плек са по-
ди гли и у њи ма жи ве ли Ка ра ђор ђе ви ћи и Обре но-
ви ћи, уте ме љи ва чи са вре ме не срп ске др жа ве, из у-
зе тан исто риј ски и кул тур ни зна чај ових зда ња за 
са вре ме но до ба ле жи и у чи ње ни ци да она ви ше 
не по сто је. Из тог раз ло га је ве о ма ва жно да њи-
хо ву ар хи тек ту ру ис тра жу ју сту ден ти, по себ но 
ар хи тек ти, ка ко би се мла де ге не ра ци је бу ду ћих 
гра ди те ља упо зна ле са ур ба ним про це си ма и ар-
хи тек тон ским то ко ви ма ко ји су фор ми ра ли срп-

Сл. 13. Краљев двор и Дворац за престолонаследника Михаила почетком 20. века  
(Министарство спољних и унутрашњих дела), разгледница (извор: Mилош Јуришић)
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ску пре сто ни цу сре ди ном 19. ве ка, а за ко је не ма 
до вољ но са чу ва них ма те ри јал них све до чан ста ва, 
од но сно са мих гра ђе ви на. Је дан од ци ље ва ис тра-
жи ва ња је био и да се бо ље упо зна ју с усло ви ма 
ста но ва ња и струк ту ром ре пре зен та тив них ре-
зи ден ци јал них гра ђе ви на, с њи хо вом спе ци фич-
ном јав ном и при ват ном на ме ном. За сту ден те је 
по се бан иза зов био да на осно ву исто риј ске гра-
ђе, об ја вље них ра до ва и при ка за дру гих ау то ра ре-
кон стру и шу тран сфор ма ци ју про сто ра Двор ског 
ком плек са на Те ра зи ја ма и са вре ме ним сред стви-
ма, кроз ком пју тер ску об ра ду, при ка жу ње го ву 
из гра ђе ност у по је ди ним пе ри о ди ма и ар хи тек ту-
ру гра ђе ви на, по себ но Кне же вог двор ца – Ста рог 
ко на ка и Двор ца за пре сто ло на след ни ка Ми ха и-
ла, ко је су ка сни је по ру ше не. Кроз свој рад они су 
да ли и лич ни до при нос об но ви се ћа ња на ова ва-
жна исто риј ска зда ња, као и очу ва њу све сти о њи-

хо вом исто риј ском и кул тур ном зна ча ју у пре лом-
ним тре ну ци ма на стан ка мо дер не срп ске др жа ве и 
гра ђан ског дру штва.
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The introduction to this paper establishes its thematic framework, 
namely, a complex of palaces created from the middle of the 19th 
century to the beginning of the 1920s in the hitherto uninhabited area 
of Terazije, Belgrade, with the period from the 1840s to the 1880s and 
the buildings of the Prince’s Court (Knežev dvorac, also known as the 
Stari konak) and the Court of Crown Prince Mihailo – which were both 
demolished at the beginning of the 20th century – being defined as the 
central focus of the research. In the introduction to the paper, it is stated 
that a group of students from the Faculty of Architecture, University 
of Belgrade, in their studies for the subject Residential Architecture 
in Serbia during the 19th and early 20th centuries during the winter 
semester of the 2019/20 academic year, studied the specific housing 
conditions and structure of these representative residential buildings, 
especially the court complex itself. Based on this, a visualization of the 
presumed appearance of the Stari konak and the Court of Crown Prince 
Mihailo is given. 
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The second section, “Origin and development of the complex”, 
discusses the urbanization of Terazije through old plans of Belgrade. It 
is shown that the first elements of what would become the regulatory 
plan can be seen in the excerpt of Franz Janke’s plan from 1842, while 
later, in the plan of engineer Stevan Zarić from 1878, blocks, parcelling 
and the outline of the Mali dvorac (Small Court; a single-storey building 
to the left of the Konak), Knežev dvorac (Stari konak) and the buildings 
of the Ministries of Foreign and Internal Affairs (Court of Crown Prince 
Mihailo) are clearly defined. This section presents the various phases of 
the transformation of the former Simić residence (1840-1842) and its 
surroundings into the Court of Knez (Prince) Aleksandar Karađorđević 
(the Stari konak – demolished in 1903 or 1904), as well as the presumed 
appearance of the complex after the construction of the Court of 
Crown Prince Mihailo (1860-1869), built by Miloš Obrenović after the 
overthrow of the Karađorđević dynasty. While it never had the function 
of a royal court, for almost half a century it housed the Ministry of the 
Interior on the ground floor, and the Ministry of Foreign Affairs on 
the first floor. An important aspect of this work is the fact that, over 
time, the complex was largely redesigned, with neither of these historic 
buildings any longer existing. The reconstructed layout relies on existing 
sources, primarily on old plans, visual displays and photographs, but 
also on pre-existing research and available materials. 

The third and fourth sections provide a more detailed description 
of the architecture of the Knežev dvorac (Stari konak) and the Court 
of Crown Prince Mihailo, outlining the transition from a Classicist to 
a Romantic syntax. The Stari konak, which was located in the central 
zone of the complex, received a significant expansion to the supposed 
rectangular shape of Simić’s building, after its purchase for the needs 
of the Knez’s court, through the addition of two side buildings. It 
was designed in the Classical Renaissance spirit, but with features of 
Romantic architecture visible upon the lower level of the street-facing 
facade, where segmental arches were applied at the openings. The 
Court of Crown Prince Mihailo, on the right side of the complex, was, 
similar to the Stari konak, a free-standing single-storey building, of a 
compact rectangular shape. Architecturally speaking, it was a direct 
reflection of the Romantic era, with formative elements and decorative 
finishes inspired by the Romano-Gothic Central European heritage and 
Orientalist spirit.

Finally, the conclusion emphasizes the intention of the paper 
to shed light on important aspects of the urban and architectural 
transformation of the court complex in terms of its layout, appearance, 
and situational and isometric representations. The aim of this paper is 
to highlight the importance of architecture, especially stately residences, 
as a means of expressing a new political and cultural concept in the 
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process of constructing the idea of a modern Serbian state, which was 
in its infancy at the time. In this way, through a continuous process of 
transferring knowledge about the historical and cultural significance of 
these buildings, students of architecture can increase their awareness of 
the complexity and importance of dealing with the issue of architectural 
heritage and its cultural dimension.
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