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ПРИКАЗ ИЗЛОЖБЕ: ВРЕМЕ И НАСЛЕЂЕ – САТОВИ НА ФАСАДАМА 
БЕОГРАДСКЕ АРХИТЕКТУРЕ 

Из ло жба Вре ме и на сле ђе – са то ви на фа са
да ма бе о град ске ар хи тек ту ре ор га ни зо ва
на је по во дом ју би ле ја – ше зде сет го ди на 

од осни ва ња За во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре 
гра да Бе о гра да. По став ка је при ре ђе на у про сто ри
ја ма За во да, а све ча но отва ра ње је одр жа но 16. сеп
тем бра 2020. го ди не, као део ма ни фе ста ци је Да ни 
европ ске ба шти не. Увод ну реч на отва ра њу су одр
жа ли Mарко Стој чић, глав ни ур ба ни ста града Бе о
гра да, и Оли ве ра Вуч ко вић, ди рек тор За во да за за
шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да. 

Ау тор ке из ло жбе не по став ке су исто ри чар 
умет но сти Љу би ца Ра до ва но вић и до ку мен та ри ста 
За во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о
гра да Сла ђа на Ми ло је вић. Ди зајн из ло жбе пот пи
су је Је фи ми ја Па ре жа нин, док ви зу ел ни ма те ри јал 
ко ри шћен за по тре бе из ло жбе по ти че из 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, Му зе ја гра да Бе о гра да, Збир ке за ар
хи тек ту ру и ур ба ни зам и Му зе ја ва зду хо плов ства, 
Бе о град. Ау то ри пред ста вље них фо то гра фи ја су 
Сне жа на Не го ва но вић и Љу би ца Ра до ва но вић. 
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Из ло жба Вре ме и на сле ђе – са то ви на фа са да
ма бе о град ске ар хи тек ту ре при ре ђе на је у на ме ри 
да се ука же на упо тре бу са та и сат ног ме ха ни зма 
као на вре дан и неодвоjив сег мент кул тур ног на сле
ђа Бе о гра да. Се лек то ва ни и при ка за ни објек ти су 
утвр ђе ни за спо ме ни ке кул ту ре у прет ход ним де
це ни ја ма због сво јих ар хи тек тон ских од ли ка, али и 
због из вор них де та ља фа сад ног об ли ков ног реч ни
ка ко ји су се очу ва ли до да на шњих да на. Бо гат ство 
вред но сти ко је де фи ни шу ове спо ме ни ке кул ту ре 
огле да се кроз при зму за шти те не по крет ног кул
тур ног на сле ђа ка ко би се ожи ве ло и раз ви ја ло њи
хо во ме сто у окви ру кул тур ног се ћа ња и пам ће ња.

Сим бо лич на при ме на са та у умет но сти ве зу је 
се за пе ри од 17. и 18. ве ка, од но сно мо тив ва ни тас 
у умет но сти и књи жев но сти, ко ји под се ћа на про
ла зност зе маљ ског жи во та и по зи ва на раз ми шља
ње о су штин ским вред но сти ма. Ме ђу тим, пра те ћи 
при ме ну са та у ар хи тек тон ској прак си јав них зда ња 
на на шем про сто ру – објек ти ма бол нич ке на ме не, 
по шта ма и ре пре зен та тив ним др жав ним објек ти
ма, ан то ло гиј ским де ли ма бе о град ске ар хи тек ту ре 

и зна чај ним ау тор ским оства ре њи ма, по пут згра де 
Бе о град ске за дру ге, На род ног му зе ја и Же ле знич ке 
ста ни це – као и об но ву и вра ћа ње сат них ме ха ни за
ма на глав не фа са де обје ка та, мо же мо за кљу чи ти да 
је њи хо ва ко му ни ка ци ја с про ла зни ци ма и по сма
тра чи ма ви ше од чи сто ути ли тар не при ро де.

По ла зе ћи од основ не пре ми се про жи ма ња ар
хи тек тон ског об ли ко ва ња гра ђе ви не и им пле мен
та ци је сат них ме ха ни за ма на фа са да ма, ау то ри су 
из ло жбу кон ци пи ра ли на на чин при јем чив ши рој 
по пу ла ци ји. По је ди нач не пред ста ве су пре зен то
ва не кроз се лек ци ју нај ре пре зен та тив ни јих фо то
гра фи ја, тех нич ких цр те жа и де та ља фа са да, као 
и са мих са то ва и сат них ме ха ни за ма, а све у ци љу 
што ми ну ци о зни је ре пре зен та ци је са та као спе ци
фич ног ар хи тек тон ског де та ља и ујед но не из о став
не ути ли тар не по тре бе у вре ме ни ма ка да руч ни ча
сов ни ци и мо бил ни те ле фо ни ни су би ли са став ни 
жи вот ни ак се со ар. 

Из ло жбе на по став ка је струк ту ри са на кроз 
раз ли чи те сег мен те, при мар но по де ље не сход но 
функ ци ја ма обје ка та. Нај о бим ни ји сег мент чи не 
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цр кве ни објек ти, од ко јих су пре зен то ва не сле де
ће са крал не гра ђе ви не: Са бор на цр ква, Кне за Си ме 
Мар ко ви ћа 3; Цр ква Све тог Ан ту на Па до ван ског, 
Бре гал нич ка 14; Бо го ро ди чи на цр ква у Зе му ну, Ра
ја чи ће ва 4; Цр ква Све тих ар хан ђе ла Ми ха и ла и Га
ври ла у Ба тај ни ци, Пу ков ни ка Ми лен ка Па вло ви
ћа 2; Ни ко ла јев ска цр ква у Зе му ну, Ње го ше ва 43; 
Цр ква Све тог Ге ор ги ја у Бе жа ни ји, Вој во ђан ска 70; 
Цр ква Све те Тро ји це у Зе му ну, угао До ба но вач ке 
72 и Све то тро ји чи не; Цр ква Све тог Ду ха у Обре
нов цу, Кра ља Пе тра Пр вог 2; Цр ква Све тог Ни ко
ле у До ба нов ци ма, Зе мун ска 1; Цр ква Све те Па ра
ске ве у Бо љев ци ма, Бо љев ци и Цр ква Све те Пет ке 
у Сур чи ну. У свим да тим при ме ри ма сат ни ме ха
ни зам је по ста вљен у нај ви шим зо на ма цр кве них 
зво ни ка, као ка рак те ри сти чан еле мент ба рок не ар
хи тек ту ре, при ме њи ван на са крал ним објек ти ма 
по диг ну тим у 18. и 19. ве ку, а чи ја је уло га нај че шће 
би ла да по зи ва ју вер ни ке на мо ли тву. 

Дру ги исто та ко ва жан сег мент фо ку си ран 
је на пре зен та ци ју ад ми ни стра тив ноуправ них и 
обје ка та јав не на ме не: Згра да Ми ни стар ства са

о бра ћа ја, Не ма њи на 6; Зе мун ска по шта, Глав на 8; 
Па ла та Глав не по ште у Бе о гра ду, угао Та ков ске 2 
и Бу ле ва ра кра ља Алек сан дра 15; На род ни му зеј, 
Трг Ре пу бли ке 1; Бе о град ска за дру га, Ка ра ђор ђе
ва 48 и Же ле знич ка ста ни ца, Сав ски трг 1. У окви
ру ове гру пе при ка за ни су и здрав стве ни објек
ти: Пр ва ва ро шка бол ни ца, Џор џа Ва шинг то на 19, 
и Вој на бол ни ца на Вра ча ру, Па сте ро ва 2. У овај 
сег мент јав них обје ка та мо гу се свр ста ти и: Згра
да пред став ни штва Пр вог ду нав ског па ро бро дар
ског дру штва у Бе о гра ду, угао Го спо дар Је вре мо ве 
33 и Ка пе тан Ми ши не 6а; Згра да Кла сне лу три је у 
Бе о гра ду, Ва се Ча ра пи ћа 20, и Рат нич ки дом, Бра ће 
Ју го ви ћа 19. По ред уло ге у ар хи тек тон ској кон цеп
ци ји фа сад них по вр ши на, као зна ча јан де ко ра тив
ни мо тив, функ ци ја сат них ме ха ни за ма на јав ним 
објек ти ма би ла је пр вен стве но осми шље на у ути
ли тар ном ци љу, да ва ња гра ђан ству ин фор ма ци је о 
тач ном вре ме ну. 

Не ко ли ко обје ка та при ка за но је као по се бан 
сег мент јер се сво јим од ли ка ма из два ја ју. Са хат ку
ла на Бе о град ској твр ђа ви пред ста вља нај ста ри ји 
обје кат по диг нут са спе ци фич ном на ме ном и им
племeнтираним сат ним ме ха ни змом. По се бан ку
ри о зи тет из ло жбе не по став ке је сте део ори ги нал
ног сат ног ме ха ни зма из Са хат ку ле ко ји се чу ва у 
фон ду За во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да 
Бе о гра да. Та ко ђе је пред ста вље на и Згра да Ар хи ва 
Ју го сла ви је у Бе о гра ду, Ва се Пе ла ги ћа 33, на ко јој је 
очу ван је ди ни ори ги нал ни ме ха ни зам ко ји је и да
ље у функ ци ји. Из ло жбом је ис так ну та уло га ко ју 
је има ла не ка да шња бра вар ска ра ди о ни ца и лив ни
ца „Пан те лић“ у Зе му ну, из Ла гум ске ули це број 15, 
ко ја се у 19. ве ку раз ви ла у је дин стве но и спе ци јал
но пред у зе ће за ли ве ње зво на и из ра ду то рањ ских 
са то ва. Лив ни ца „Пан те лић“ је по ста ла у тој про
из вод ној обла сти јед на од нај чу ве ни јих, а из ве стан 
број сат них ме ха ни за ма, при ка за них у окви ру из
ло жбе, по ти че из ове ра ди о ни це. 

По ред на ве де ног ни за обје ка та ко ји са др же 
ме ха нич ке сат не ме ха ни зме пред ста вље ни су сун
ча ни са то ви при ме ње ни у бе о град ској ар хи тек ту
ри. Бе о град ској јав но сти нај по зна ти ји је ча сов ник 
из 1828. го ди не, ко ји се на ла зи на фа са ди Ку ће са 

Сл. 1. Сахат кула, Београдска тврђава,  
оригинални сатни механизам
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сун ча ним са том у Глав ној ули ци 23 у Зе му ну, а при
ка зан је и сун ча ни сат у Астро ном ској оп сер ва то
ри ји, у Вол ги ној ули ци 7 на Зве зда ри. 

Из ло жба Вре ме и на сле ђе – са то ви на фа са
да ма бе о град ске ар хи тек ту ре ор га ни зо ва на је као 
све ча ност ко ја је отво ри ла ма ни фе ста ци ју Да ни 
европ ске ба шти не 2020. го ди не под на зи вом На
сле ђе и обра зо ва ње. Те мат ски укло пље на у ову ма
ни фе ста ци ју, из ло жба је се би за циљ по ста ви ла 
не ма ли за да так пре зен то ва ти и што ши рој јав
но сти при бли жи ти спе ци фич ни ар хи тек тон ски 
мо тив као што је сат, али исто та ко и бо гат ство 
на сле ђа не по крет них кул тур них до ба ра на те ри
то ри ји гра да Бе о гра да, од но сно ка ко је у увод ној 
ре чи на отва ра њу из ло жбе на ве ла ди рек тор ка ове 
ин сти ту ци је Оли ве ра Вуч ко вић: Усме ри ти па
жњу на објек те по ред ко јих сва ко днев но про ла зи
мо и ко је ко ри сти мо да би смо ука за ли на на чи не 

вред но ва ња и чу ва ња кул тур ног на сле ђа. За да так 
је успе шно ре а ли зо ван бри жљи вим ода би ром 
пред ста вље них обје ка та, као и се лек ци јом ре пре
зен та тив ног илу стра тив ног до ку мен та ци о ног ма
те ри ја ла ко ји је ис ко ри шћен за ову атрак тив ну из
ло жбе ну по став ку. 

Осми шље на и кон ци пи ра на као из ло жбе на 
по став ка по пу лар ног ка рак те ра, по ред бо гат ства 
илу стра тив ног ма те ри ја ла и ту ма че ња спе ци фич
ног ар хи тек тон ског де та ља, оста ви ла је мо гућ ност 
да љег раз ма тра ња и са гле да ва ња од но са са то ва и 
ар хи тек ту ре као и од но са љу ди и про то ка вре ме на.
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Сл. 2. Земунска пошта, Главна бр. 8 у Земуну 
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