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ИЗДАВАЧ: ГРАД БЕОГРАД – ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ
Милинко Величковић, заменик начелника ГУ града Београда, секретар
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА
Оливера Вучковић, директор
Коришћени су делови текстова и фотографија из архиве:
Завода за заштиту споменика културе града Београда (www.beogradskonasledje.rs), Дома народне скупштине РС,
Палате Србија, Владе РС, Музеја града Београда, Канцеларије Њ.К.В. Престолонаследника Александра,
Belgrade Waterfront и других организатора програма промоције наслеђа.

У Београду, као главном граду, највећем културном и туристичком центру, традиционално се током манифестације „Дани европске баштине” и по одобреној претходној
најави, отварају и градска здања, историјске куће, легати и други простори од којих
сви нису током године редовно доступни за публику и где се приређују посебни програми који доприносе промоцији драгоценог наслеђа.
„Дани европске баштине″ у Београду обележавају се у организацији града Београда
-Градске управе, Секретаријата за привреду, надлежног за послове туризма и Организационог одбора образованог решењем градоначелника и око стотину непосредних
организатора програма.
Отварање за посетиоце доприноси обогаћивању укупне културне и туристичке понуде, посебно понуде културног туризма.
Завод за заштиту споменика културе града Београда ставио је на располагање посетиоцима и свим заинтересованима преглед свих културних добара на целокупној
територији града (свих седамнаест градских општина), интерактивне мапе културних
добара, текстове у часопису „Наслеђе”, каталоге на српском и енглеском језику и
предузео низ активности коришћењем савремене технологије у циљу доступности
наслеђа свима, одрживом коришћењу и промоцији.
Сектор за туризам Секретаријата за привреду Градске управе града
Београда настоји да допринесе богатству и разноликости укупне понуде
и атрактивности Београда као туристичке дестинације.

Информације о свим програмима:
Туристичка организација Београда, www.tob.rs;
Туристичко-информативни центар,
Кнез Михаилова бр. 56, 011/2635-622, 011/2635-343 сваким даном од 9.00 до 19.00 часова
Заменик председника Организационог одбора манифестације „Дани европске баштине“ 2021. у Београду:
Оливера Вучковић, директор, Завод за заштиту споменика културе града Београда
Координатор манифестације „Дани европске баштине“ у Београду: Нада Р. Зец, 063 454 713
Начелник Сектора за туризам Секретаријата за привреду
Промоција:
Секретаријат за информисање, Туристичка организација Београда, Туристичка организација Србије
Корице: фотографије Јоланде Кораћ, Секретаријат за информисање града Београда
Припрема за штампу и штампа:
Секретаријат за привреду Градске управе града Београда, Прототип д.о.о.
Штампарија: Бирограф Комп доо

Београд 2021.

Биљана Мишић, Завод за заштиту споменика културе града Београда

ДОМ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Трг Николе Пашића 13
Каталог на српском и енглеском језику
- https://beogradskonasledje.rs/

“Дом Народне скупштине, једно од најмонументалнијих београдских здања, подигнут је на простору омеђеном Косовском улицом, Таковском, Тргом Николе Пашића и
Влајковићевом, у непосредној близини Старог и Новог двора и Дворске баште (данас
Пионирски парк), са којима чини јединствену архитектонско- функционалну целину.
Грађен је у временском раздобљу од 1907. до 1936. године. Историја његове градње, са бројним
прекидима и изменама пројекта и уз учешће најзначајнијих домаћих архитеката прве половине двадесетог века, симболично одражава и бурну историју српске, потом југословенске државе и њеног
парламентарног живота…
На одабир ове локације, која је изазивала велике полемике код ондашње јавности, утицала је близина места на којем је 1830. године одржана Велика народна скупштина Србије, у оквиру које је прочитан Хатишериф турског султана о правима српског народа и наслеђивању кнежевског престола…
Палата Народне скупштине завршена је и освећена 18. октобра 1936. године у присуству краља
Петра Другог Карађорђевића, двадесет девет година након почетка изградње. Прва седница у присуству свих чланова владе одржана је два дана касније, 20. октобра 1936, а до краја исте године
озваничени су распоред и намена свих просторија.
Скупштинско здање је замишљено и изведено као монументална, репрезентативна и слободностојећа
грађевина симетричне основе.
Саставни део амбијенталног уређења грађевине представљала је и декоративна ограда са стилским канделабрима, постављена 1937. године према Красновљевом пројекту. Део ограде представљале
су и две стражаре са стилизованим фењерима на врху. Ограда се на овом месту налазила до 1956. године, када је уклоњена приликом уређења Трга Маркса и Енгелса (данас Трг Николе Пашића). Уз монументални степенишни прилаз, 1939. године постављена је скулптурална група Играли се коњи врани, рад вајара Томе Росандића. (Уметничка ливница браће Јеремиић – www. livnica-jeremic.co.rs)
Програм унутрашњег уређења скупштинске зграде подразумевао је посебно опремање репрезентативних просторија, Велике и Мале сале, дворане за седнице и кабинета званичника. Свечаном
утиску централног вестибила надвишеног куполом, поред полихромно обрађених зидова са стубовима, пиластрима, нишама и лођама, доприноси и посебно декоративно обрађени мермерни под.
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Хералдичким симболима и скулптурама владара овом простору дат је и снажан симболички карактер.
Велики хол, познат и као „сала за разговоре“, представља централну скупштинску просторију, која је
украшена богатом штуко декорацијом и намештајем у дуборезу.
Велика скупштинска сала, смештена у десном крилу зграде, пројектована је првобитно за 200, а
потом, након прераде пројекта, за 400 посланика. У супротном, левом крилу зграде, пројектована је
Мала сала намењена раду Сената. У обе сале, као и у Сали Министарског савета, зидови су обложени
штуко декорацијом, док је целокупан мобилијар изведен од ораховине.
Зидове Скупштине краси и двадесет фресака, које су током 1937. године урадили истакнути југословенски уметници декоративног сликарства.
Изградња репрезентативног Дома Народне скупштине подстакла је процес европеизације и еманципације српске грађанске културе, приближавајући је најсавременијим светским токовима у области
јавне монументалне архитектуре. Поред значаја континуитета намене којој служи од подизања до
данас, Дом Народне скупштине издваја се и као сведочанство најзначајнијих догађаја политичког
живота у југословенској и српској историји.
Због својих архитектонских, историјских, културних и уметничких вредности, Дом
Народне скупштине утврђен је за споменик културе 1984. године (Одлука о утврђивању,
Службени лист града Београда бр. 23/84).“

Библиотека
Фотоархива Народне скупштине РС

Фотографије: Марија Вуковић
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Служба Народне скупштине Србије - Група за едукацију
и презентацију скупштинске баштине
На сајту www.parlament.gov.rs - виртуелна тура обиласка здања
Камен темељац за изграду новог дома Народне скупштине поставио је Краљ Петар 27. августа
1907. године. Изградња је у неколико наврата била прекидана, услед балканских ратова и аустроугарских напада на Србију. Завршетком првог светског рата и пропашћу аустро-угарске и отоманске
империје створени су услови за стварање нове државе. Првог децембра 1918. године проглашена је
Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца.
Смена на краљевском престолу (1921. год.) је утицала на наставак изградње самог здања.Трећег
септембра 1931. године краљ је донео устав, који се према времену његовог доношења назива септембарски, а према начину доношења октроисани. Овим уставом прокламовано је начело поделе
власти, али и по њему је било предвиђено да законодавну функцију, заједно са Народним представништвом, врши краљ, који је имао веома широка овлашћења. Избори по овом уставу су последњи пут
одржани децембра 1938. године.
Београдом су у то време кружиле приче како ће по завршетку здања млади краљ Александар Карађорђевић погинути. Верујући у такво пророчанство краљ је одлагао завршетак изградње парламента.
У Марсеју 1934. године приликом званичне посете Француској извршен је атентат на краља Александра.
Скупштинско здање коначно је отворено и освећено 19. октобра 1936. године. Прва седница
у скупштинском здању одржана је 20. октобра 1936. године, када је заседала Народна скупштина
Краљевине Југославије. Народна скупштина Краљевине Југославије је ово знаменитo здање користила свега 3 године. Израда ентеријера и скупштинског намештаја поверена је београдском архитекти,
руског порекла, Николи Краснову (Николај Петрович Краснов).
Избијање другог светског рата и политичке тензије онемогућиле су даљи развој скупштинског здања.
Априла 1941. године зграда је добила своју пренамену. У њој се налазила немачка команда задужена за
југоисточну Европу. Након ослобођења 1944. године зграда је враћена својој пређашњој намени.
Од 1945. године па све до данас зграда је била представнички дом различитих облика Југославије
(ДФНРЈ, ФНРЈ, СФРЈ, СРЈ, СЦГ).
Структура скупштине у периоду између 1946. године и 1992. године мењана је више пута доношењем устава, односно уставног закона и уставних амандмана (1953, 1963, 1967, 1968. и 1974.
године). У погледу организације власти, принцип скупштинске владавине остао је владајући све до
Устава из 1992. године.
Устав Републике Србије донет је 28. септембра 1990. године којим је предвиђено да Народна
скупштина Републике Србије има 250 народних посланика.
Од јануара 1991. године Народна скупштина Републике Србије поново је једнодома.
Први вишестраначки избори за Народну скупштину Републике Србије после Другог светског рата
одржани су 9. и 23. децембра 1990. године.
У октобарским догађајима 2000. године током демонстрација због непризнавања изборних резултата, здање парламента у коме је било средиште оспораване изборне комисије претрпело је велика
оштећења. Она је делимично обновљена на основу пројеката Николе Краснова из 1936. године.
Односи Србије и Црне Горе редефинисани су у Полазним основама за преуређење односа Србије
и Црне Горе од 14. марта 2002. године, а потом и Уставном повељом, усвојеном 4. фебруара 2003. године у савезном парламенту, пошто је претходно била усвојена у парламентима обе државе чланице.
И Уставна повеља је прихватила принцип поделе власти, по коме законодавну власт врши Скупштина
Србије и Црне Горе, која је конституисана 3. марта 2003. године.
Државну Заједницу Србија и Црна Гора (СЦГ) коју су чиниле државе Србија и Црна Гора, трајала
је од 4. фебруара 2003. до 21. маја 2006. када је Црна Гора на референдуму изгласала независност.
Исте године, 3. јуна Парламент Црне Горе је прогласио независност и од тада СЦГ више не постоји.
19. jула 2006. године зграда је прешла у надлежност Народне скупштине Републике Србије. На
седници Народне скупштине Републике Србије одржаној 8. новембра 2006.године, 104.године након
устава из 1903.године Република Србија је добила нови устав као самостална и независна држава.
Данас, Народна скупштина има 250 народних посланика који се бирају на непосредним изборима
тајним гласањем. Њихов мандат траје четири године. Народни посланик представља грађане изборне
јединице у којој је изабран.
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Положај и унутрашњи изглед
Основну композицију објекта чини централни део са два бочна крила. Из вестибила надвишеног
куполом, улази се у централни хол, чија висина захвата две етаже. У бочним крилима, централно
постављени, налазе се амфитеатри Велике и Мале пленарне сале. Објекат има четири симетрично
постављена атријума. У делу између централног хола и амфитеатара пленарних сала, у оси објекта, смештене су одборске сале, по две на приземљу и спрату. Простране хоризонталне комуникације-ходници у партеру повезују пленарне и одборске сале 1 и 2 са централним холом, кафе-клубом,
кабинетима званичника, салоном председника и свим другим пратећим садржајима у партеру. Комуникације-ходници на спрату повезују одборске сале 3 и 4 са Библиотеком, Дипломатским салоном,
просторијама посланичких група, прес центром и галеријама пленарних сала.
Уметничка збирка
Уметничка збирка у згради Дома народне Скупштине садржи 138 слика међу којима се убрајају
и графике најистакнутијих аутора уметничког стваралаштва средине и друге половине XX века из
свих крајева бивше Југославије (Стојан Аралица, Јован Бијелић, Сава Шумановић, Милан Коњовић,
Петар Лубарда, Урош Предић,Иван Тишов, Игњат Јоб, Зора Петровић ,Васа Поморишац, Ђорђе Андрејевић Кун и др.). Значајан елемент декорације скупштинског здања са симболичким значењем
су скулптуре.Четири монументалне статуе клесане од белог мермера које симболизују историју Југословена, односно ондашњих конститутивних народа Краљевине (кнез Коцељ, краљ Томислав , цар
Стефан Душан и Карађорђе) налазе се у нишама свечаног вестибила под централном куполом која
је подигнута у духу високе ренесансе.Пред монументалним улазом у зграду Скупштине, 1939. године
су симетрично постављене две скулптуралне композиције под називом ‘’Играли се коњи врани’’, рад
Томе Росандића. Дела ситне мермерне,односно бронзане пластике украшавају бочне ходнике здања
и у свом фонду броје 32 скулптуре најистакнутијих скулптора предратне и послератне Југославије (
Драгомир Арамбашић, Живојин Лукић, Иван Зајец, Лојзе Долинар , Иво Кердић, и др.). На зидовима
Дома народне скупштине налази се двадесет фресака које су ,током 1937.године,урадили мајстори
декоративног сликарства и угледни уметници способни да се ухвате у коштац са великим формама.
Најмонументалнија међу њима је Велика алегорија рада, сплитског сликара Мате Манагела Родића
која представља све привредне делатности Краљевине Југославије, као и три конфесије православну,
католичку и исламску. Она краси чеони зид Мале сале која је такође у својим највишим деловима
богато декорисана са 12 портрета у ношњама народа тадашње Југославије.
Салон кнеза Павла Карађорђевића
Једна од најлепших просторија у Дому Народне скупштине јесте управо Салон Кнеза Павла, некада обложен жутим свиленим тапетама,
минуциозно обрађеном таваницом и централном
розетом, белом дрвеном ламперијом и дрворезбареним вратима у којем се налази намештај у стилу
Луја XV и XVI. Управо у том салону је Кнез Павле
одржавао састанке са државним званичницима и
представницима краљевских дворова. Пошто је
било познато да је био велики љубитељ уметности, у салону је смештен један од најтежих лустера
у Европи , трећи по тежини, 205 килограма, у комбинацији бронзе и месинга са 36 светиљки , постављен 1936. године. За њега је посебно урађена
розета како би лустер добио још лепши изглед.
На зидовима салона некада су се налазили портети краљевске породице Карађорђевић, којима се
губи сваки траг од 1945. године , јер идеологији
тадашњег времена нису одговарале. Данас се у
салону налазе портрети две краљевске породице
Обреновић и Карађорђевић које су се смењивале
кроз српску историју, власништво Народног Музеја
у Београду. На полицама салона, смештени су поклони добијени приликом сусрета и састанака са
интернационалним делегацијама.
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Због значаја своје функције, везаности за историјске догађаје и архитектонских и уметничких
вредниости , зграда Дома Народне скупштине је од 1984. године под заштитом државе и проглашена
је као и салон културним добром.“
ДОМ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ - На сајту www.parlament.gov.rs - виртуелна тура обиласка здања
Народна скупштина Републике Србије, традиционално, од самог почетка одржавања манифестације „Дани европске баштине“ у Београду 2002.године, учествује у програмима који промовишу
културно и историјско наслеђе наше земље. Грађанима је омогућен бесплатан обилазак здања Дома
Народне скупштине са кустосима, који реализује Служба Народне скупштине – Група за едукацију и
презентацију скупштинске баштине.
„Дом Народне скупштине - кућа свих грађана“.
Посетиоце води Весна Дујмовић, историчар уметности, Група за едукацију и презентацију баштине. Програм обиласка обухвата: Вестибил, улазно предворје, где се посетиоци упознају са историјатом самог здања и почетком парламентаризма у Србији, укључујући све скулптуре, повеље и бисте;
Велику салу, где посетиоци имају прилику да седну на посланичка места и саслушају причу о самој
просторији, историјату и процесу доношења закона са занимљивостима из парламентарног живота
Југославије и Србије; Малу салу – где се упознају са најзначајнијим ликовним стваралаштвом и занимљивостима; ходнике – где се посетиоцима указује на витрине са протоколарним поклонима и
приче о њима; Библиотеку- где се упознају са фондом, историјатом, разгледањем најстаријих књига
и прича о Браниславу Нушићу, као једном од најзначајних библиотекара НС; Салон кнеза Павла- где
се упознају се са историјатом, уметничким вредностима и занимљивостима из живота краљева и
принчева у Краљевини Југославији; Централни хол или салу за разговоре, где се грађани могу и фотографисати испред места за обраћање народних посланика.
Информације и обавезно пријављивање за посету: ТИЦ Туристичке организације Београда, Кнез Михаилова 56, 011/2635-622, 011/2635-343, e-mail адреса: bginfo.knezmihailova@tob.rs са
подацима неопходним за идентификацију (име и презиме, матични број, број лк. или број пасоша).
Посетиоци треба да понесу важећи лични документ.
Контакт: edukacija@parlament.rs; Група за едукацију и презентацију баштине.

Фотоархива Народне скупштине РС
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ПАЛАТА СРБИЈА
Палата Савезног извршног већа, Нови Београд
Управа заједничких послова републичких органа - Палата Србија Група за заштиту, очување и презентацију културних добара

„Идеја о подизању Палате Председништва владе Федеративне Народне републике Југославије
поклапа се с почетком формирања новог града на левој обали Саве који је требало да постане престоница нове социјалистичке државе. Историја изградње палате показује сву сложеност политичких,
друштвених, културних и уметничких околности у Југославији у временском раздобљу од 1947. године
до 1962. године.
Конкурс – Дана, 01. јануара 1947. године званично је расписан конкурс за зграду Председништва
владе ФНРЈ, а његова главна одредница лежала је у чињеници да је поступак вођења конкурса представљао потпуно нову праксу у односу на предратне опште државне јавне расписе. Право учествовања имали су сви грађани ФНРЈ без обзира на степен стручне спреме, као и све државне пројектне
организације. Прва награда на Конкурсу за зграду Председништва владе ФНРЈ додељена је загребачком пројектном бироу на челу са архитектом Владимиром Поточњаком и тимом (Златко Нојман,
Антон Урлих и Драгица Перак). Поточњаково решење представљало је композициону шему објекта
засновану на основи у облику слова ,,Н” коју су сачињавала два наглашено конкавна крила спојена
попречним са благо извијеним трактом. Године 1949. изгласана је Резолуција Информбироа, чије
ступање на снагу доводи до нарушавања односа између Југославије и СССР-а, а тиме и до блокаде
сваког дела друштвеног живота младе социјалистичке државе. Новонастале политичке околности, као
и смрт архитекте Владимира Поточњака 1952. године заустављају радове на палати у фази када су
већ изведене армирано бетонска скелетна конструкција бочних крила и делом конструкција централног дела палате. Године 1954. наставља се рад на изградњи палате, симболично означен Одлуком
Специјалне савезне комисије из 1954 на челу са новоизабраним архитектом Михаилом Јанковићем и
пројектним бироом ,,Стадион“.
Након извођења Јанковићевог пројекта, објекат је прерастао у прочишћену модерну варијанту,
чиме је показано добро познавање и овладавање речником високоинтернационалног стила. Измењени пројекат изазавао је дивљење домаће и стране публике али, нажалост, није добио ниједну престижну награду за архитектуру.
Простор око палате чине две парковске целине укупне површине 22 хектара. Парк је компонован
у слободном стилу и чине га групације цвећа, жбунова и крошњи различитих врста биљака. Осовину
главног парка с ниским растињем чини плато у чијем средишту је постављена фонтана, пројектована
по узору на сличне пројекте у европским престоницама, а механизам је израђен према наруџбини у
немачкој фирми ,,Сименс.
Ентеријер
Објекат садржи шест салона, који представљају микро музеје народа и народности Југославије и
симболично означавају федерални систем уређења државе, три сале на свечаном делу палате, тринаест конференцијских сала, 744 канцеларијска простора, а укупна површина објекта износи приближно
65.000 м². Простори у бочним крилима изведени су углавном према принципима функционализма,
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док је просторни концепт свечаног дела требало да одговори на све захтеве монументалног и репрезентативног уређења простора. Главна просторија око које се ниже шест салона је сала Југославија
највећа свечана сала за конференције и пријеме, површине 800м². Први званични гости ове сале били
су учесници Прве конференције несврстаних земаља у Београду 1961. године.
Улаз у салоне као и свечану салу могућ је из два пространа, репрезентативна фоајеа са полихромним стакленим таваницама. Фоајеи су у директној вези са централним холом истепеништем, из њих
је такође могућа комуникација са две сале за седнице Савезног извршног већа, салом ,,Београд“ и
салом ,,Мостар” .
На супротној страни хола, наспрам свечаних просторија, смештени су кабинети председника
(кабинет Јосипа Броза) и два потпредседника Већа (кабинет Едварда Кардеља и кабинет Александра
Ранковића), данас просторије Председника Републике Србије.
Уређење ентеријера требало је да изрази моћ, величину и стабилност нове Југославије.
Сваки комад намештаја у објекту носи ауторски потпис архитекте и његовог тима.
Посебну вредност објекта чини колекција дела југословенског сликарства и вајарства као и дела
примењене уметности XX века. Уређење салона посвећених свакој од савезних република, смештених
у централном делу палате, засновано је на наглашавању традиционалних народних мотива, карактеристичних за културно наслеђе сваке од федеративних јединица. На тај начин, у оквиру монументалног простора палате, формиране су посебне просторне целине као музеји народа и народности,
састављени од дела уметника и занатлија са простора целе тадашње Југославије.
Конкурсом су задате две теме: историјска (Сутјеска, мозаик аутора Мариј Прегеља) и идеолошка
(Стварање Нове Југославије, мозаик аутора Младена Србиновића).
Покрет несврстаних је један од кључних програма југословенске спољне политике, који је држави донео углед и високо место међу земљама света. Прва конференција несврстаних одржана је
у Београду у периоду од 1. до 6. септембра 1961. године. Био је то први велики политички догађај
који се у држави одржао после Другог светског рата, када је Југославија угостила велики број страних
делегација. Конференцији је присуствовало 25 земаља чланица, учествовало је низ земаља у статусу посматрача, а колики је био значај овог догађаја говори податак о присуству преко 800 страних
и домаћих новинара у Београду. За потребе одржавања свечаног дела Конференције несврстаних
земаља 1961. године одабрана је велика сала Југославија у палати Савезног извршног већа и за ову
прилику израђен је велики овални сто идентичан оном који се налазио у главној скупштинској сали.
За овалним столом у Сали Југославије седели су главни учесници скупа. Датум 1. септембар 1961.
године био је датум који је диктирао брзину изградње и опремање палате. Церемонијални део Конференције био је планиран за зграду Савезног извршног већа, а радни састанци су се одржавали на
другим локацијама по граду.
Мозаик „Сутјеска“ 1962. година, спрат степениште

Доминантну тачку уређења централног степеништа представља мозаик ,,Сутјеска,“ рад словеначког сликара Мариј Прегеља, грандиозних димензија од 90 м². Тема мозаика је једна од најзначајнијих
битака Другог светског рата на нашим просторима.
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За израду мозаика коришћен је углавном природан камен, а претпоставља се да је израда овогдела поверена италијанском уметнику Алфију Томбасу [Алфио Томбасо]. Као пандан монументалној
мозаичној представи, на супротној страни степеништа доминирају два позлаћена мозаична стуба израђена од каменчића пресвучених 24-каратном позлатом. Уовом делу степеништа смештени су ,,Титов кабинет” и кабинети два потпредседника Већа, данас просторије председника Републике Србије.
На зиду испред радне сале Београд, бочно од централног степеништа, налази се тањир са посветом
Првој конференцији несврстаних земаља у Београду од позлаћеног месинга.
Кабинет Јосипа Броза Тита (Централни салон)
Према сведочењима својих савременика Тито је волео да борави у свом кабинету у згради СИВ-а,
док је у свечаним салама и салонима дочекивао стране и домаће госте као и дипломате.
- 1962. године у СИВ-у је приређена свечана вечера у част Леонида Брежњева;
- 1963. године председник Тито угостио је Н.С Хрушчова и Нину Петровну а 1970. године Ричарда
Никсона; 1971. године поново је у посету стигао Леонид Брежњев и обављени су званични разговори
између Југославије и Совјетског Савеза; 1972. године у посети СИВ-у била је краљица Елизабета II и
принц Филип; 1975. године гост на званичној вечери са Титом био је председник САД Џералд Форд са
супругом; 1977. године председник Тито угостио је у СИВ-у дански краљевски пар, као и многе друге
важне светске личности тог времена.
Поред централног кабинета Јосипа Броза налази се просторија која данас служи за предају акредитивних писама новоименованих амбасадора. Фокус читаве просторије је на великој зидној композицији Петра Лубарде, једног од највећих стваралаца ликовне уметности наших простора. Слика је
рађена у техници уља на лесониту, настала је у атељеу великог сликара и накнадно је у деловима
пренета у кабинет СИВ-а. Дело представља сажету историју људске цивилизације кроз приказ разних
личности, од доба античке Грчке до савремених филозофа социјализма Маркса, Енгелса и Лењина. На
слици су приказани важни историјски проналасци ка ошто је цепелин, парна машина, развој културе,
уметности и друштва представљен је кроз јонске стубове, голуб мира, сцене античких борби, пирамиде и слично. У овом простору смештен је Глобус, израђен 1985. године, дипломатски поклон француског председника Франсоа Митерана. Поред Титовог кабинета плански су позиционирани кабинети
његова два најближа сарадника,потпредседника СИВ-а Едварда Кардеља и Александра Ранковића.

Источни фоаје

Оливера Гајовић “Шума“
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Фоајеи испред свечаних сала, западни и источни
Западни фоаје испред Македонског и Словеначког салона уноси осећање класичног реда, постигнуто наглашавањем низа мермерних пиластера са декоративним зидним лампама. Поред лампи,
сви лустери израђени су од кристалних елемената и представљају оригиналне предмете израђене
у бечкој фирми ,,Бакалович”, према нацртима атељеа Стадион. Под у западном фоајеу израђен од
гранитних плоча употпуњен је јединственим уметничким остварењем – подним мозаиком Мила Милуновића из 1962. године. Најјачи печат зидовима даје таписерија урађена у јаком експресионистичком
маниру великог сликара Милана Коњовића. Међу делима која красе зидове западног фоајеа посебно
се истиче слика Лазара Возаревића ,,Велика пијета“, једно од најважнијих остварења овог уметника.
Тема је мајчинска љубав инспирисана српском средњевековном уметношћу и фрескним сликарством.
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Источни фоаје смештен је испред Хрватског салона и салона Босне и Херцеговине. Поновљени
мотив низова масивних пиластера као и у западном фоајеу наглашен је уклапањем зидних таписерија,
од којих неке представљају посебно вреднована и награђивана дела. Таписерије судимензија 3x2,3
м и радови су реномираних уметника: Милице Зорић ,,Приношење жртве”, Лазара Вујаклије ,,Сунце”,
Оливере Галовић ,,Шума” и Бошка Петровића ,,Композиција”. На супротном зиду налазе се четири
дела сликара и графичара Ђорђа Андрејевића Куна, једног од најутицајнијих уметника овог раздобља.
Међу делима у овом фоајеу су слике Милана Коњовића, Оливере Кангрге, Игњата Јоба и Зоре Петровић. Као посебно уметнички значајно издваја се платно Јована Бијелића ,,Босански пејзаж”. Простор
је попуњен бројним скулптурама најеминентнијих југословенских вајара међу којимасу ,,Акт жене”
Ратомира Стојадиновића и ,,Развијање форме” Војина Бакића. Уникатни теписи у овом фоајеу, као и
у целом централном делу израђени су у ткаоницама Пирота и Гостивара а према нацртима сликара
Маринка Бензона, Бошка Петровића, Лазара Вујаклије и других.
Македонски салон (Црвени салон)
Његово уређење може се окарактерисати као најтрадиционалније. Изведено је према концепту који
је осмислио македонски архитекта Драган Бошнакоски током друге половине седамдесетих, а архитекта
Нико Този био је задужен за предложак по којем су израђени теписи у истом салону. Главни део намештаја састоји се из централног стола и низа полукружних гарнитура, софри и клупа за седење, инспирисаних традиционалним македонским покућством оријенталног порекла. Истом стилу припада и решење
таванице са јединственим концептом осветљења, касетираним пољима која носе сложену структуру
лустера са висећим деловима у дрвету и абажурима од жутог мутног стакла. Простором доминирају две
дрвене рељефне розете са мотивом у виду арабеске, рађене учувеној Дебарској резбарској школи, а
аутор је Славе Атанасовски Крстанче, који је извео преплет цвећа, биљака и птица. Слика ,,Македонски пејзаж”, Данче Ордева, уље на платну, показује природне лепоте Македоније, а скулптура Бориса
Николовског од белог мермера ,,Македонка”, потенцира националну посебност македонског фолклора.
Црногорски салон
Уређење ентеријера Црногорског салона изведено је по идејном решењу архитекте Војислава
Ђокића, а инспирисано је раздобљем црногорске историје прве половине XИX века. У питању је
време владавине Петра II Петровића Његоша, о чему сведоче делови намештаја, попут софри са
столицама – столоваче као и ручно ткани тепих са стилизованом представом Црногораца у народним ношњама, као и стуб у једном од углова салона изведен од црвеног морачког мермера. Црногорски салон је и својеврсна галерија вајарских дела, коју чине рељефно обрађена врата аутора
Небојше Митрића са осам мотива из црногорске прошлости, скулптура вајара Риста Стијовића
,,Лежећи женски акт“, скулптура од патинираног гипса Драга Ђуровића ,,Портрет Црногорца“ и Б.
Теофановића ,,Папагај ара“ од оникса. Аутор мозаика у Црногорском салону сматра се једним од
најрадикалнијих уметника који нису прихватили диктат социјалистичког реализма, Бранка Филиповића Фила. Он одлази много даље усвојој поетици и постаје један од најзначајнијих представника енформела и апстрактног експресионизма. Композиција мозаика смештеног у црногорском
салону је потпуно јединствена и прекинута је само масивним улазним вратима.
Словеначки салон (Плави салон)
Нацрт уређења Словеначког салона радио је словеначки архитекта Михајло Шолтез. Комади намештаја су рађени од пуног храстовог дрвета, а целокупни амбијент употпуњују детаљи као што је
тзв. мотив идријске чипке на столовима. Као важан део ентеријера издваја се тепих са мотивима лова,
ткан према нацрту уметника Маринка Бензона. Решење осветљења салона инспирисано је феолошким наслагама, сталактитима Постојинске јаме, природне реткости и симбола ове републике. Зидове
овог салона красе уметничка дела словеначких аутора попут Јанеза Берника, Јоже Циуха, Габријела
Ступице, Драго Тршара, Андреј Јемеца.
Српски салон
Српски салон уз велику салу Југославија представља највећу просторну јединицу, чија је
функција нарочито долазила до изражаја приликом великих свечаних пријема у Титово време.
Под овог салона прекривен је уникатним теписима са стилизованим представама традиционалних
српских мотива, према нацртима сликара Лазара Вујаклије. Сва три тепиха су осмишљена као
јединствена тематска целина. На два тепиха се препознају стилизоване представе домаћих животиња, градова и пејзажа Србије, а посебно је занимљив тепих са приказима мотива из српске
нововековне историје. Мотив на поменутом тепиху са дивљим свињама према којима су усмерена
копља, преузет је са српских историјских застава под којима је почетком XIX века вожд Карађорђе
повео српски народ у борбу за коначно ослобођење од Турака.
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Теписи су ручно израђени у пиротској ткаоници ћилима и садрже 40.000 чворова по метру
квадратном. Сличне историјске теме које обухватају раздобље од Првог српског устанка 1804.
године до Другог светског рата 1941. године приказане су на два бронзана стуба из 1961. године
аутора Ратомира Стојадиновића. Стубови су смештени у средишњем делу салона, а поређане
сцене на стубовима хронолошки приказују догађаје из ратова (попут оних на Трајановом стубу
у Риму). Обложени су плочама бакарног лима у плитком рељефу изведени техником ковања. У
салону се налазе и два зидна рељефа изведена према идеји вајара Небојше Митрића. На једном је приказано освајање Београда од стране Турака 1806.године, а на другом зидном рељефу
представљена је сцена из лова. Недвосмислено се прави аналогија на приказе из уметности Месопотамије и Египта преведене у наше историјске нарације и легенде. Два велика платна сликара
Предрага Пеђе Милосављевића ,,Дубровник” са мотивима приморског града Дубровника и ,,Конак
кнеза Милоша” са градским мотивима српске престонице, говоре о уметнику који је са разлогом
постављен за једног од чланова Специјалне уметничке комисије, коју је основало Савезно извршно веће 1961. године да врши одабир дела ликовне и примењене уметности за опремање
целокупног ентеријера палате.
Салон Босне и Херцеговине (Браон салон)
Концепт салона израдио је босански архитекта Златко Угљен. За уређење овог простора употребљени су искључиво материјали карактеристични за Босну и Херцеговину, употпуњени декоративним елементима и намештајем чија стилска решења носе печат традиције и наслеђа ове републике.
Све зидне површине прекривене су оплатом од јаворовог дрвета, најраспрострањеније биљне врсте
босанског поднебља. Облик и положај светиљки од бакра на зидовима праве атмосферу која појачава
утисак топлине коју производи природни материјал. У овом салону на средишњем истуреном зиду налази се највећа таписерија ,,Шума“ од 56 м²изведена у сарајевској ,,Ћилимари“, према идеји сликара
Бранка Суботића, Воје Димитријевића и Мирка Остоје. Припремајући материјал за таписерију, уметници прилагођавају картоне извођачким могућностима ткаља сарајевске „Ћилимаре“: поједностављују
композиције, а избор боја своде на минимум. Уметници веома заинтересовано прате процес ткања и
увиђају како се њихове визуелне идеје, забележене на картону, постепено материјализују. Тако настаје таписерија фино избалансираних форми која даје најјачи печат овом простору. Плафон салона је
некада красио лустер осмишљен као висећа структура, коју је према нацрту архитекте Златка Угљена
реализовао сликар и вајар Зоран Петровић. Лустер је изведен техником ковања у бакру. Лустер се у
салону налазио до почетка деведесетих година прошлог века, када је замењен једноставним неонским
плафонским осветљењем.
Хрватски салон (Кристални салон)
У Хрватском салону у палати Савезног извршног већа, који је пројектовао поред Михаила Мике
Jанковића и пројектног атељеа Стадион и архитекта и вајар Вјенцеслав Рихтер, протеже се целом
дужином западног зида салона дело које задивљује снагом и ликовношћу, али и једноставношћу концептуалног решења, названо Громаче. Уметник чији је рад обележен наградом Авној-а која је била
важан критеријум за одабир ликовних уметника за рад у згради Сив-а, Отон Глиха, класик савремене
хрватске и југословенске уметности извео је Громаче као аутентични знак пејзажа, поднебља одакле
је потекао и претворио у оригинални знак свог стваралаштва.
У Хрватски салон накнадно је донета слика рађена у техници уља на лесониту ,,Сутјеска” за коју је
сликар Лазар Возаревић награђен откупом на конкурсу за уређење објекта 1961. године
Сала Југославија
Представља највећу и уједно најрепрезентативнију просторију палате, а изведена је у потпуности
према пројекту Михаила Мике Јанковића.
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За време свечаних пријема могла је да угости ипреко хиљаду и по посетилаца. Особеност декорације овог раскошног простора представљају монументалне зидне композиције: ,,Лет у космос” из
1962. године, дело сликара Петра Лубарде – приказ античке митолошке сцене Хелијевих кочија,
којим је аутор нагласио тежњу људског бића да покуша да разуме духовне сфере и да се суочи без
страха са непознатим.

,,Свечано – Путевима нове Југославије” дело Лазара Вујаклије рађено у периоду 1962-1977.
године – као пандан Лубардиној мисаоној композицији на супротном зиду сале смештена је Вујаклијина
велика композиција. Сликар својим стилизованим симболима проналази нови правац нове Југославије,
негде између истока и запада, млада социјалистичка држава бира пут несврстаних. Главни мотиви његове композиције су шума, кућа, птица и људски ликови који симболично представљају Југословена
миротворца са голубом у руци и Југословена ратника са мачем у руци, увек спремног да крене у бој за
властити народ. Слика носи снажну поруку љубави и вере у снагу државе и њену будућност.
,,Стварање нове Југославије“ – триптих мозаик, рад Младена Србиновића величине 150 м²,добио је трећу награду на конкурсу радова за палату. Мозаик се састоји од три дела, леви део мозаика
представља окупљање тј. сабирање народа око нове идеје југословенства, уз присуство Сунца које је
представљено као сама идеја. Средишњи део мозаика је и највећи, јер свечано објављује настанак и
просперитет нове државе уз певање хора, музицирање. Треће, десно поље мозаика може се назвати
љубав и изградња. Свако ко посматра мозаик са лакоћом може кроз Србиновићеву симболику схватити
да је реч о узлету нове државе кроз идеју југословенства приказану као Сунце. Тематски слој сликарства сале Југославија требало је да искаже идеју о вери у будућност младе социјалистичке државе.
Лустер у Сали Југославија
Свечани карактер просторије посебно је истакнут кристалним лустером који садржи око
2.600 сијалица. Смештен је испод стаклене куполе чиме је омогућено да простор импозантних
размера буде квалитетно осветљен како вештачком тако и дневном светлошћу.
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Фантастични лустер у облику кристалне розете са челичним крацима који се сусрећу у средишњем позлаћеном прстену, свакако је једно од најупечатљивијих остварења у целом објекту.
У време када је направљен, био је то највећи лустер на свету. Са тежином од преко девет тона
и са пречникомод 18 метара и даље никога не оставља равнодушним.
Свечани део отворен је 29. августа 1961. године и великим делом је био спреман за велику
конференцију Несврстаних земаља. Радови на палати су настављени и коначно су завршени у
јуну 1962. године. У завршној фази пројектовања свечаног дела објекта, пројектни биро Стадион израдио је макету палате у размери 1:50, како би своје решење приказао инвеститорима
и председнику Титу. Презентација макете изведена је пар месеци пре заказане Конференције
несврстаних у Београду и читав врх државе на челу са Титом дошао је у обилазак.
ОБИЛАЗАК ПАЛАТЕ СРБИЈА СА КУСТОСИМА
Обилазак дела здања са кустосима - Сандра Весић Тесла и Бранислав Михајлов - организује
се током манифестације „Дани европске баштине“ у Београду и по одобреној претходној најави.
Посетиоце воде историчари уметности - запослени у Управи за заједничке послове републичких органа -Група за заштиту, очување и презентацију културних добара
Информације и обавезно пријављивање за посету: ТИЦ Туристичке организације Београда,
e-mail адреса:
bginfo.knezmihailova@tob.rs
са подацима неопходним за
идентификацију
(име и презиме, за грађане РС
број лк. или број пасоша).
Посетиоци треба да понесу
важећи лични документ.
Контакт:
sandra.vesic@uzzpro.gov.rs,
Група за заштиту, очување и
презентацију културних добара.

мозаик Бранка Филиповића Фила у Црногорском салону

* Информације о могућности обиласка ПАРКА ПРИЈАТЕЉСТВА – и подсећање на 60
година од одржавања прве конференције ПОКРЕТА НЕСВРСТАНИХ у Београду:
Удружење туристичких водича Србије, udruzenje vodica <guides.serbia@gmail.com>
и ТИЦ Туристичке организације Београда, e-mail адреса: bginfo.knezmihailova@tob.rs.
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ЗДАЊЕ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Немањина 11- културно добро

„Палата Министарства финансија (данас зграда Владе Републике Србије), која је смештена на
углу улица Немањине и Кнеза Милоша, представља прво јавно здање подигнуто у Београду за потребе државне управе новоформиране Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. Првобитно, на овој
локацији 1908. године било је предвиђено подизање зграде Управе монопола, али се због избијања
Првог светског рата од ове намере одустало. Почетком треће деценије двадесетог века поново се
јавила идеја о изградњи здања једне важне јавне институције, овог пута Министарства трговине и
индустрије, али је у току изградње функција промењена и 1928. године ту се уселило Министарство
финансија, које се овде налазило све до избијања Другог светског рата.
Ово здање има бурну историју као и времена у коме је саграђена. Почетком 1941. године у зграду
се усељава немачка команда а после њеног напуштања она је први пут бомбардована. Зграда је у
послератном периоду поново променила намену. У њу је после рата смештено Извршно веће Републике Србије, данас Влада Републике Србије. Објекат је страдао и током НАТО бомбардовања, почетком
маја 1999. године, када је срушен већи део крила грађевине према улици Кнеза Милоша
Палата Министарства финансија смештена је на углу две централне београдске улице, чији је
значај препознао још кнез Милош у време формирања Београда као престонице и тако јој одредио
место жиле куцавице ондашње кнежевине.
Према његовој замисли, дуж некадашњег Топчидерског друма, а данас улице која носи кнежево
име, изграђен је административни, државни и војни центар српског Београда. Уз улицу је засађена
алеја јабланова, саграђен је двор кнеза Милоша (1836-1837), зграда Државног совјета (1835) и уз
Саборну цркву, у том тренутку једини православни храм у престоници Вазнесењска црква (1868).
На месту данашње зграде Владе Републике Србије средином деветнаестог века саграђена је артиљеријка касарна, у коју је за време друге владавине кнеза Милоша (1859-1862) смештена Главна
управа грађевина. На супротним угловима раскрснице налазила се зграда Велике касарне (1834-1836),
а знатно касније ова скупина грађевина употпуњена је подизањем Министарства војног ( око 1895).
На прелазу из деветнаестог у двадесети век, интензивирање изградње на овом простору започето је
увођењем трамвајске линије према Топчидеру. Грађење репрезантативних здања државних институ13 ТУРИСТИЧКА АТРАКТИВНОСТ БЕОГРАДА

ција, која треба да потврде моћ и стабилност државе, битно је утицало на изглед Београда почетком
двадесетог века. Изглед улице Кнеза Милоша у међуратном периоду у највећој мери одређен је присуством великих јавних здања, међу којима посебно место припада згради Министарству финансија.
Концепт који је започео кнез Милош подижући државна и дворска здања у близини раскрснице „ код
Лондона“ настављен је груписњем здања сличне намене на раскрсници улица Немањине и Кнеза Милоша. Међутим, тек с подизањем комплекса Савезног министарства одбране и Генералштаба Војске
Југославије (1956-1963) на два наспрамна угла паскрснице овај амбијент добио је нову врсту просторности с атрибутима савременог градског пејзажа.
Зграда Министарства финансија саграђена је према пројекту руског архитекте Николе Краснова
између 1926. и 1928. године. Архитекта је планове изградио према већ утврђеном програму и конкурсном решењу. Краснов је у Југославију стигао са плејадом руских уметника, архитеката, глумаца,
балетских педагога. Пре Октобарске револуције био је царски архитекта Романових. Свој таленат који
је био на врхунцу поклања земљи и граду који га је несебично прихватио.
Период од 1925. до 1928. године, у којем је Краснов пројектовао и реализовао зграду Министарства
финансија и низ других значајних јавних грађевина, попут Министарства шума и руда, пољопривреде и
вода ( данас зграда Министарства спољних послова) и зграде Државног архива ( данас зграда Архива
Србије), био је од пресудног значаја за каснију афирмацију овог архитекте у новој средини. Овим пројектима потврђена је опредељеност државне власти за академски монументализам руског класицистичког
израза као званичан стил у архитектури јавних здања. Сукоб између заступника наднационалне академске архитектуре и заговорника српско-византијског стила очигледан је на примеру грађења зграде
Министарства финансија, где је после неколико конкурсних решења и промене плана од стране наручиоца у два наврата победу однео руски академизам. О важности полемике која је тих година вођена у
архитектонским и државним круговима сведочи чињеница да се Краснов на идејним скицама за зграду
Министарства финансија потписао „ Пројектовао Никола Краснов архитект-академичар“
Красновљев пројекат за зграду Министарства финансија био је условљен постојећим програмом
и конкурсним решењем за зграду Управе монопола из 1908. године, али је у спољашњој обради архитекта исказао потпуну слободу. По општој композицији и диспозицији просторија овај пројекат је
близак другонаграђеном раду архитеката Драгутина Ђорђевића и Николе Несторовића са конкурса
из 1908. године. Нaпустивши идеју о примени српских средњовековних архитектонских мотива, Краснов се определио за решење у строго академском класицистичком маниру, које се одликује згуснутијом формом, мањим бројем етажа и пропорционалнијим корпусом грађевине, чиме је истакнут њен
јавни карактер и садржај. Архитекта Краснов је детаљно исцртавао своје замисли, тако да касније
дораде готово да нису биле потребне. Прве скице за зграду Министарства финансија скоро да садрже
дефинитивни изглед зграде, а у разради пројекта веома мало се одступило од првобитне замисли,
комшозиције и спољне обраде објекта. На свим овим плановима до пуног изражаја долазе сигурност
и мајсторство извођења, формална перфекција и композициона чистина, као и филигранска обрада
фасадне декорације, карактеристични за целокупно стваралаштво архитекте Краснова.
Зграда Министарства финансија саграђена је као монументална палата намењена за смештај државне администрације. Конципирана је у виду затвореног квадратног блока, неправилног облика, са
унутрашњим двориштем и репрезентативним академски обликованим фасадама.
Специфичност просторног решења палате представља средишњи троспратни дијагонални тракт
у унутрашњем дворишту, с великим салама на све три етаже. Намена ових етажа пројектом је била
предвиђена за индустријски и трговачки музеј и свечану салу. Зграда је замишљена као двоспратна
грађевина са сутереном, који је због великог пада терена удвостручен на крилу ка Немањиниј улици.
Композиционо решење засновано је на класичним, уравнотеженим односима свих сегмената волумена грађевине. Оданост академској стилској традицији видљива је не само у симетричном компоновању зграде него и у чврстини и монолитном утиску њене спољашњости.
Особеност Красновљеног градитељског стила, формираног још током школовања и тридесетогодишње праксе у царској Русији, дошла је до пуног изражаја у спољашњој обради палате. Изведене у
вештачкоом камену, уличне фасаде оживљене су применом другостепене пластике и декоративним
решењем бочних ризалита. Репрезентативни изглед грађевине остварен је посебиним истицањем угаоног заобљеног дела надвишеног куполом, од којег се према улицама развијају монументално решене
фасаде, с јаким испадима истурених венаца оквира око прозора и стубова ојачаних прстеновима.
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Увучени и истурени сегменти фасаде стварају контраст светлости и дубоке сенке, што потцртава пластичност фасаде и доприноси општем свечаном утиску грађевине. У морфолошком смислу, на грађевини преовлађују елементи неокласицизма допуњени необарокним стилизацијама декоративних мотива. Рустична обрада слободних фасадних површина контрастира с разноврсно обрађеним отворима
етажа, доприносећи на тај начин динамичнијем ефекту целине. Различитост у третману површина,
карактеристичана за Красновљев академски метод, приметна је у усклађеном ритму удубљених и
истурених сегмената и контрастима вертикалних и хоризонталних маса, чији је сукоб помирен на
заобљено решеном угаоном делу грађевине. Спољна обрада фасаде, изведена у техници вештачког
камена, која је у том тренуткујош представљала техничку новину, успешно је имитирала скупе камене
фасаде европских јавних здања. Обиљем прислоњених елемената, пре свега стубова и пиластера, као
и скулптуралним украсом зграда Министарства финансија представљала је потпуно ново решење у
београдској средини.

Свој првобитни изглед нова зграда Министарства финансија задржала је непуну деценију. По
завршетку радова на грађевини и усељењу Министарства у њене просторије, убрзо се показало да
постојећа зграда не задовољава потребе великог државног апарата. Већ 1937. године почеле су припреме за преуређење трећег спрата и доградњу још једне етаже изнад кровног венца. Реализација
овог посла, поверена аутору оригиналног дела зграде архитекти Краснову, представља његогово последње значајно архитектонско остварење у години пред смрт.
Краснов је пројектну документацију завршио до фебруара 1938. године, а радови су почели средином исте године. Замишљена као преуређени и потпуно нов завршетак целокупног здања а не као
наставак постојећег волумена палате, ова доградња сматра се једном од најбољих решења ове врсте
у српској архитектури.
Иако грађена за потребе најважнијег министарства Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, зграда
у првобитном решењу није имала упадљивих хералдичких симбола, осим карактеристичних завршетака лезена на тамбуру куполе, обликованих у виду крунисаних двоглавих орлова с декоративним
венцем на грудима. Изостанак уобичајених државних знамења надокнађен је постављањем симболичне бронзане фигуре на врх куполе, рад вајара Ђорђа Јовановића. Статуа представља персонификацију Србије, приказане у виду девојке с венцем на глаци, која у десној руци држи високо подигнуту
бакљу, а левом придржава штит на које је, у плитком рељефу, приказан српски грб (крст са оцилима).
Ово дело представља увећану и нешто измењену верзију скулптуре „ Велика Србија“ коју је Јовановић
изградио још 1901. године. Чињеница да је на прво значајније јавно здање новоформиране југословенске државе постављено симболично знамење Србије као стожера уједињења, имала је и одређене
политичке конотације. Данас на својим личним картама сваки грађанин има холограм ове статуе у
десном доњем углу. Према Красновљеним нацртима из 1926. године, изнад прозора првог спрата постављено је четрнаест идентичних маски с Меркуровим ликом. Маске, изведене у вештачком камену,
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распоређене су на све четири фасаде грађевине, а на бочним ризалитима главних фасада смештене
су у тимпане, који надвисују прозорске оквире. Према замисли вајара Јовановића, израђене су у пуној
пластици статуе Плодности, Занатства, Индустрије и Трговине, које су постављене на кружни угаони
ризалит зграде, између прозора трећег спрата. Ове четири симболичне фигуре изведене у вештачком
камену, у директној су вези с наменом објекта и својим значењем упућују на просперитет и плодну
будућност новоустановљене државе.

Данас је ово еминентно здање извршне власти где се одржавају важни међународни сусрети.
Председници Влада у салонима ове зграде воде билетералне, протоколарне и пленарне састанке.
Једно време у дворишту ове зграде приређивани су и свечани дочеци других државника са гардом и
црвеним тепихом.
На степеницама улаза из дворишта убијен је први демократски изабран председник Владе др Зоран
Ђинђић и када посете ову зграду, страни државници постављају венац испред његове спомен плоче.
Сваког септембра када и све институције Европе отварају своја врата за грађане и
Влада Републике Србије отворена је за све који су заинтересовани. У згради се налази и
соба за поклоне коју једино има ова институција, оформљену као мали музеј где су смештени сви поклони које су премијери добили од мандата Војислава Коштунице.
У згради се налази и пространа сала за одржавање новинарских конференција где се скоро свакодневно обраћају чланови Владе. Зграда је кружно конципирана са раскошним холовима и степеништима где су се пре пандемије одржавали пријеми поводом различитих празника.
Добро дошли! - Протокол Владе РС
ОБИЛАЗАК СА ВОДИЧЕМ
Обилазак дела здања са водичем организује се током манифестације „Дани европске баштине“ у
Београду и по одобреној претходној најави.
Информације и обавезно пријављивање за организовани обилазак са водичем: ТИЦ
Туристичке организације Београда, Кнез Михаилова 56, 011/2635-622, 011/2635-343, e-mail адреса: bginfo.knezmihailova@tob.rs са подацима неопходним за идентификацију (име и презиме, за грађане РС број лк. или број пасоша). Посетиоци треба да понесу важећи лични документ.
Информације о свим програмима: Туристичка организација Београда, www.tob.rs;
Туристичко-информативни центар, Кнез Михаилова бр. 56, 011/2635-622, 011/2635-343
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Александар Божовић,
Завод за заштиту споменика културе града Београда

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

Краља Петра број 12
Каталог на српском и енглеском језику
- https://beogradskonasledje.rs/

Ђорђе Вајферт
Оснивање Привилеговане Народне банке Краљевине Србије представљало је дуготрајан
процес који је проистекао из развоја привреде, новца и других банкарских институција, као и из
потребе економске и политичке еманципације Краљевине Србије. Формални чин почетка рада
Банке уследио је након доношење Закона о Народној банци, 30. децембра 1882. године, који
ступа на снагу потврђивањем од стране краља Милана Обреновића 6. јануара 1883. године. По
овом закону Банка је основана као привилегована институција (за наредних 25 година у виду
акционарског друштва), с почетним капиталом од 20 милиона динара, а предвиђено је да се
њен рад одвија под контролом државе. Званично, Банка почиње с радом 1. јуна 1884. године.
Тог датума под закуп узима простор у Улици кнеза Михаила бр. 38 (данашњи бр. 50), у кући
Христине Кумануди.
С обзиром на то да је рад Банке захтевао већи простор од оног који је пружало привремено
решење, за потребе изградње нове зграде 1886. године купљен је плац на углу улица Дубровачке и Цара Лазара. Године 1887. усвојена је скица плана нове зграде, чији су аутори били
двојица архитеката запослених у Министарству грађевина. Ипак, Управни одбор Банке одлучује
да израду пројекта повери Константину Јовановићу, тада већ афирмисаном архитекти и сину
литографа Анастаса Јовановића. Пројекат Банке био је уједно и његов први ауторски рад у
Београду. Послови извођења објекта дати су предузимачима Јирасеку и Краусу из Сегедина
„са изузетком каменарских и вештачко браварских послова, централног огрева, осветљења,
водовода и моловања“. Током 1889. и 1890. године трајали су радови, да би Банка коначно била
усељена 15. марта 1890. године. Колики је значај у очима савременика имала ова зграда сведочи и податак да је Константин А. Јовановић 1890. године одликован орденом Светог Саве III
реда. У извештају Банке за 1890. годину стоји да Банка: „...има кућу, којом се може дичити и она
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сама и престоница наша, којој она служи на украс“. Даље се истиче улога аутора: „...у великом
је заслуга архитекте Г. Косте Јовановића који је израдио планове и под чијим је надзором и само
грађење са свим пословима извршено“.
Након I светског рата, Привилегована Народна банка Краљевине Србије прераста у Народну банку Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, a због функционалних потреба, у периоду од
1922 – 25. године, зграда Банке бива проширена надовезујући се на постојеће здање дуж улица
Краља Петра I, Грачаничке, Спасићеве (тада Творничке) и у делу Улице цара Лазара, заузимајући тако целокупну површину урбанистичког блока у облику неправилне петоугаоне основе.
За аутора пројекта доградње Банке поново је ангажован Костантин Јовановић који је, држећи
се стилских принципа примењених на старијем делу зграде, успешно реализовао и овај задатак.
У оваквој форми затвореног блока с унутрашњим атријумским двориштем, управно-административна палата Банке до данас је очувана. Иако скрајнута и без урбанистички доминантне
позиције, која дозвољава пуно сагледавање објекта, палата Банке је реализована складно и
хармонично и одише монументалношћу и репрезентативношћу.
Стилска и обликовна основа која је послужила Јовановићу као узор лежи у архитектури
позноренесансних палата Италије XVI века, као и у видљивом утицају Јовановићевог професора
и истакнутог бечког архитекте Готфрида Земпера. Појединачни објекти на чије се стилске вредности Јовановић надовезује представљају две палате: Палата Фарнезе (Palazzo Farnese) у Риму,
аутора Антонија Сангала Млађег и Микеланђела (грађена 1513. и 1534 – 1546. године) и Палата
Опенхајм у Дрездену (Palate Oppenheim), из средине XIX века, аутора Готфрида Земпера.

Као најзначајније дело у опусу архитекте Константина Јовановића, овај објекат на најбољи
начин презентује примарну карактеристику аутора, да у конципирању фасадних површина
варира тему ренесансне архитектуре са еклектичким приступом који се очитава у употреби
појединачних елемената архитектонске пластике преузетих из барока. И управо тај начин конципирања архитектонског дела на изванредан начин је демонстриран на здању палате Народне банке, што је ставља у позицију најзначајнијег Јовановићевог остварења, као и у ред
најзначајнијих остварења академистичке архитектуре у Србији. Елевација фасада је изведена у
стандардном академском маниру у виду троделне хоризонталне поделе. Јасно диференцирање
зона почива на контрасту између ниже рустичне и виших мирних фасадних површина, које су
међусобно раздељене дубоким подеоним венцем. Зону приземља и подрума карактерише тешка
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и монолитна рустична обрада, олакшана правилно ритмованим низом лучних прозорских отвора. Архитектонска естетика ове зоне носи јасну асоцијацију на фирентинске палате XV века.
Монотонија приземља разбијена је свечано обрађеним порталима смештеним према улицама
Краља Петра I и Цара Лазара. У формулацији виших зона Јовановић себи допушта више слободе. У зони првог спрата, на равним зидним површинама, строга хијерархија композиције је
динамизована наизменичном алтернацијом различито профилисаних прозора, а читав естетски
утисак је акцентован репрезентативним прозорима смештеним изнад свечаних портала. Зона
другог спрата је симплификована низом прозорских отвора једноставније профилације, изнад
које је као завршни мотив изведен дубоки кровни венац с балустрадом.
Уређењу ентеријера посвећена је велика пажња, тако да репрезентативност унутрашње обраде
објеката не заостаје за решењем фасадa. Уметнички богата обрада унутрашњих просторија садржи
велики број функционалних и украсних предмета који спадају у домен примењене уметности и занатства и представљају нераздвојну целину са архитектуром зграде. Нарочито је акцентована обрада
функционалних чворишта, вестибила у старом делу објекта и шалтер-сала у новом делу. Као део
зграде доступан јавности ове просторије богато су декорисане у духу неоренесансе. Њихова композициона шема почива на контрастирању пуних и празних површина, мирних једнобојних и полихромних
детаља, као и богатом применом флоралне орнаментике и алтернацији разнородних материјала.

Општем утиску богатства и монументалности ентеријера нарочито доприноси ансамбл сликане
декорације који данас представља једну од најочуванијих и најрепрезентативнијих декоративних целина с почетка XX века. Сликана декорација овог дела зграде прати европске токове тога времена
и у потпуности је подређена архитектури. У најбољем маниру академског стила овде је доследно
спроведен принцип уређења ентеријера репрезентативног објекта као што је палата Народне банке.
Оваква врста декоративног сликарства наравно не носи ауторски печат, већ је рађена по унапред
осмишљеној декоративној шеми која највероватније потиче из Средње Европе. У осликавању дела
објекта из 1925. године поновљени су истоветна шема, иконографија и стилски израз из старијег дела
Банке. Иконографски избор мотива подразумева један компилаторски корпус базиран на слободном
преузимању цитата из различитих митологија и ликовних традиција. Општа симболика декорације,
кроз приказе рогова изобиља, сфинги, грифона и као најважнијeг симболичког мотива представе
Меркура, јасно указује на функцију објекта, односно на идеју успеха, богатства и благостања. Од
вредних уметничких остварења у овом простору треба издвојити бисту „Србија“ првобитно изведену
за потребе Споменика косовским јунацима у Крушевцу. Ова биста, постављена у вестибилу старијег
дела објекта, нарочито наглашава национални карактер институције и дело је вајара Ђорђа Јовановића. До II светског рата простор Банке красили су и портрети свих дотадашњих гувернера, уља на
платну аутора Уроша Предића.
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Зграда Народне банке на најбољи начин репрезентује савремена европска стремљења у домену архитектуре академизма, а архитекту Константина Јовановића репрезентује као најбољег познаваоца академске архитектуре кога је српска средина имала. Јединство ауторског израза и значаја
институције Народне банке чине овај објекат изузетним материјалним сведочанством друштвених
стремљења, економских и архитектонских достигнућа Краљевине Србије и Краљевине Срба, Хрвата и
Словенаца. Утврђена је за културно добро од великог значаја 1979. године.
НАРОДНA БАНКА СРБИЈЕ , Краља Петра бр. 12 ***
Центар за посетиоце Народне банке Србије
Народна банка Србије je традиционално отворена за посетиоце за обилазак са водичима током
манифестације Дани европске баштине и по одобреној претходној најави. Изложбени простор је доступан посетиоцима и туристима радним даном у току радног времена, уз лична документа. Посетиоци
могу сазнати више о историјату новца, хиперинфлацији, фалсификату новца, ковању металног новца,
проверити шта је теже полуга од злата или од олова, погледати филм о Ковници новца у Топчидеру
и на крају посете добити реплику новчанице са својим ликом

Информације: izlozba@nbs.rs и на wеб страници www.centar za posetioce.nbs.rs.
Туристичка организација Београда, www.tob.rs
Посетиоци путем линка www.centarzaposetioce.nbs.rs, на сајту Народне банке Србије, могу да погледају
два тематска видео-садржаја о новцу из периода Кнежевине и Краљевине Србије и Краљевине Југославије.
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Биљана Мишић, Завод за заштиту споменика културе града Београда

ЗДАЊЕ ГРАДА БЕОГРАДА –СТАРИ ДВОР
Драгослава Јовановића 2
Каталог на српском и енглеском језику
- https://beogradskonasledje.rs/

фотографија Јоланде Кораћ, Секретаријат за информисање града Београда

Стари двор, једно од најрепрезентативнијих здања Београда, заједно са зградом Новог двора данас представља сведочанство првог дворског комплекса у Србији и симбол владавине две династије,
Обреновић и Карађорђевић.
Историја првог дворског комплекса у Београду сеже све до четрдесетих година 19. века, када је
имање које је обухватало простор данашњег Пионирског парка, заједно с Девојачким парком, између
улица Краља Милана и Краљице Наталије, купио Стојан Симић, један од најутицајнијих људи Кнежевине Србије, вођа уставобранитељског режима и председник Државног савета. Симић је исушио
мочваре, насуо и изравнао терен, и на непарној страни данашње Улице краља Милана подигао кућу
у периоду од 1840-1842. године, која је касније добила назив Стари конак. Откуп овог здања са околном баштом за потребе смештања двора кнеза Александра Карађорђевића 1842/43. године означио
је настајање првог дворског комплекса у Београду. Зграда је за потребе кнежевског двора детаљно
преуређена и знатно проширена, око баште је подигнута ограда а остатак мочваре је исушен и башта
изнова уређена. Претварању у репрезентативније уређен „вернакуларни врт“ посветила је пажњу
још кнегиња Персида Карађорђевић. Дворска башта била је подељена на „врт“, окренут ка Улици
краља Милана који је чинио репрезентативни део дворске целине и на „парк“ у задњем делу ограђен
зиданом оградом. У средишњем делу парка налазио се базен са скулптуром девојке с крчагом у руци,
израђеном у Бечу. Од средине 19. века око Старог конака, као стожера будућег комплекса, подигнут
је читав низ грађевина: Мали дворац, двор престолонаследника (зграда Министарства иностраних и
унутрашњих послова), зграда дворске страже и неколико помоћних објеката према Дворској (данас
Улица Драгослава Јовановића) и улицама Кнеза Милоша и Крунској. Ниједна од наведених грађевина
није сачувана до данас.
Идеја о претварању дворског комплекса у репрезентативну владарску резиденцију јавила се у
време стицања државне и територијалне самосталности након Берлинског конгреса 1878. године,
а додатно је била подстакнута и припремама за проглашење Србије за краљевину 1882. године.
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Почетком осамдесетих година 19. века према замисли архитекте Александра Бугарског, једног од
најзначајнијих представника српског градитељства с краја 19. и почетка 20. века, будући двор замишљен је као трочлана композиција, чији је централни део, намењен боравку владара, предвиђен
на месту Старог конака. С десне стране Старог конака планирана је изградња крила намењеног за
Двор престолонаследника, док је лево крило требало да служи за одржавање свечаних пријема и
дипломатских посета. Од целокупне замисли реализовано је једино лево крило комплекса – Стари
двор, док је изградња десног крила изведена тек три деценије касније подизањем Новог двора
према потпуно новом пројекту.
Стари двор је саграђен
у периоду од 1881. до 1884.
године на месту накадашњег
Малог дворца кнеза Михаила
на углу улица Краља Милана
и Дворске. Реализован је према пројекту архитекте Александра Бугарског, а на основу
замисли и према упутствима
самог краља Милана Обреновића. О унутрашњој декорацији Старог двора бринула се
комисија коју су поред архитекте Бугарског чинили професор Велике школе Михаило
Валтровић и сликар Доменико
д’Андреа. Целокупан декоративни украс и намештај двора набављени су у бечким уметничким радионицама. Складним
односом између симетричне форме и академски обликованих фасада с богатом декорацијом
античког, ренесансног и барокног порекла, Стари двор одражава владајуће академске стилске
и архитектонске концепције и представља најраскошнију владарску резиденцију до тада подигнуту у Србији.
Идеја о формирању сложенијег дворског комплекса утицала је на то да значење главне
фасаде Старог двора добије фасада оријентисана према дворском врту и планираном десном
крилу комплекса, двору престолонаследника. Ова фасада је, као и фасада према Улици краља
Милана, била знатно раскошније украшена у односу на преостала два фасадна платна. Њена
симетричност истакнута је трочланом хоризонталном и вертикалном поделом и складним распоредом архитектонских елемената – балкона, стубова с јонским и коринтским капителима,
парова каријатида, декоративне фасадне пластике и двема куполама украшеним краљевским
крунама. У средишту великог фронтона тимпанона над каријатидама фасаде према Краља Милана улици, постављен је нови грб Краљевине Србије, који се сматра првим и најстаријим грбом
Краљевине истакнутим на јавном здању. Угаони део објекта према улицама Краља Милана и
Драгослава Јовановића решен је тако да подесећа на кулу која се завршава куполом с високим
шиљком и двоглавим орлом на врху. Постављање овог симбола указује на директне везе између
грађења двора и проглашења Краљевине Србије. Скромније обрађеном фасадом према башти
доминирао је бочни ризалит са тространом апсидом дворске капеле на спрату.
Облик и решење основе, као и чињеница да је објекат првобитно намењен за смештај гостију краљевске породице и за одржавање свечаних пријема, у значајној мери одредили су и
распоред просторија, чије је уређење било предмет посебне пажње архитекте Бугарског. Најупечатљивији елемент ентеријера била је његова централна просторија - зимска башта, окружена холовима из којих је био омогућен приступ у све остале одаје приземља и спрата. Просторија
се истицала стакленим кровом, богатом позлаћеном декоративном пластиком на зидовима, а
централни мотив представљало је двокрако храстово степениште. Све репрезентативне просторије двора имале су богато уређење: свечана сала, салон с клавиром, жути салон, црвени салон,
турска соба, трпезарија, лила салон, библиотека, дворска капела.
Након династичке смене на владарском престолу Србије 1903. године, Стари конак је порушен, а Стари двор је постао званична резиденција династије Карађорђевић. Због страдања
објекта у бомбардовању током Првог светског рата, 1921. године отпочели су радови на рестаурацији здања. Комисију која је водила ове радове чинили су представници министарстава
грађевина и финансија, управник двора и сликар Урош Предић. До априла 1922. завршена је
Двор краља Милана из 1882, цртеж Стојана Тителбаха
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већина радова, обновљени су позлаћени гипсани радови на зидовима зимске баште и у свечаној
сали, а све просторије опремљене су новим намештајем, набављеним у Лиону и Бечу. Када је
1922. године Нови двор отворен као званична краљевска резиденција, Стари двор је добио своју
првобитну, јавну намену, предвиђену још пројектом Александра Бугарског из 1881. године.

Степениште у атријуму двора, око 1911,

Свечана сала , 1904.

Наредна темељна обнова Старог двора уследила је током 1930. и 1931. под надзором архитекте управе двора Драгомира Тадића. Све фасаде и декоративна пластика објекта, оригинално
изведени у малтеру, замењени су ликорезачким и украсним радовима у вештачком камену,
који су рађени под надзором архитекте Светомира Лазића. Стари двор је тешко оштећен у
бомбардовању Београда 6. априла 1941. године. После ослобођења и друштвених промена које
су потом наступиле, старо дворско здање добило је нову намену. Изменама насталим током реконструкције 1947-1949. године, грађевина је добила не само нову функцију већ и потпуно ново
решење улазне партије и фасаде према Булевару краља Александра, према пројекту архитекте
Драгише Брашована. Приликом ове реконструкције уклоњене су и две мање куполе са краљевским крунама, а на обновљене делове фасада нису враћена некадашња краљевска знамења.
Реконструкција и уређење ентеријера изведени су према пројекту архитекте Александра Ђорђевића. Посебна пажња посвећена је уређењу свечане сале која је украшена новим државним и
републичким симболима, као и витражима са темама из народноослободилачке борбе. Осим
Брашована и Ђорђевића у реконструкцији здања учествовали су и други домаћи архитекти, између осталих Братислав Стојановић, Милан Минић, Слободан Михаиловић и Момчило Белобрк.
После Другог светског рата у згради Старог двора налазио се Президијум народне скупштине, Влада ФНРЈ и Савезно извршно веће.
Од 1961. у Старом двору смештена је Скупштина града Београда. Зграда Старог
двора је 1983. године проглашена за споменик културе („Службени лист града Београда“ бр. 4/83).
Стари двор, разгледница
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Орден Легије части
додељен Београду

Факсимил најстаријег познатог записа у коме се спомиње
Словенско име Београда, 16. април 878. године е

Фотографије Марије Вуковић, Секретаријат за привреду
Атрактивности Београда као туристичке дестинације свакако доприноси украсно осветљење Старог двора и свих градских здања, ласерске пројекције на фасади Старог двора и установљена пракса да се највећи успеси наших спортиста организовано прослављају на платоу испред здања града
Београда а суграђане и госте Београда најуспешнији спортисти поздрављају и са чувеног балкона
Скупштине града Београда.

Дочек одбојкаша и одбојкашица - прво место на Европском првенству 2019. године
Обилазак са водичем – по одобреној претходној најави и током Дана европске баштине
Током обиласка са водичем посетиоци имају прилику да виде хол, жути и црвени салон и свечану
салу, поставку Музеја града Београда , повремене изложбе, Орден легије части додељен Београду,
неке од поклона и др.
Информације и обавезно пријављивање за организовани обилазак са водичем:
ТИЦ Туристичке организације Београда, Кнез Михаилова 56, 011/2635-622, 011/2635-343, e-mail адреса: bginfo.knezmihailova@tob.rs са подацима неопходним за идентификацију (име и презиме, за грађане РС број лк. или број пасоша). Посетиоци треба да понесу важећи лични документ.
Информације о свим програмима (концертима, промоцијама књига и др):
Туристичка организација Београда, www.tob.rs. Туристичко информативни центар.
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Саша Михајлов, Завод за заштиту споменика културе града Београда

ЗДАЊЕ ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
– НОВИ ДВОР
Андрићев венац 1
Каталог на српском и енглеском језику
- https://beogradskonasledje.rs/

Нови двор, грађен као нова резиденција династије Карађорђевић и последње подигнуто здање дворског комплекса на Теразијама, заједно са суседном палатом Старог двора, којој уједно представља архитектонско-ликовни пандан, и Народном скупштином,
чини ансамбл најзначајних јавних грађевина Београда и Србије. По првобитној замисли
архитекте Александра Бугарског из осамдесетих година 19. века, Нови двор за престолонаследника
је требало да представља једно крило амбициозно замишљеног дворског комплекса. Према том просторном решењу централни део комплекса заузимао би краљев двор, који је требало да буде изграђен
на месту Старог конака (некадашњег Симићевог здања). Лево крило комплекса чинио би Стари двор
подигнут 1884. године, док би десно крило представљало дворац престолонаследника подигнут на
месту на којем се још од средине седме деценије 19. века налазио дворац Михаила Обреновић. Иако
се сматра да је пројекат дворца кнеза Михаила у духу романтизма израдио архитекта Коста Шрепловић, поједини извори наводе да је он водио надзор при завршним радовима на подизању зграде, а да
су планове највероватније израдили Јован Френцл и Јосиф Касано, најпознатији архитекти у Главној
управи грађевина. Изградњом овог објекта већ се уочавала идеја да се простор дворског комплекса
организује као трочлана композиција. Међутим, кнез Михаило никада није становао у овој згради, већ
се уселио у Стари конак, а у ново здање је сместио Министарство иностраних и унутрашњих послова.
Идеја о изградњи Новог двора иницирана је након мајских догађаја 1903, и рушења Старог
конака наредне године, где се до тада налазила владарска резиденција. Краљ Петар I Карађорђевић, по доласку на власт, боравио је у Старом двору Обреновића, који у претходном раздобљу
није коришћен за становање, већ за репрезентативне потребе владара. Како је простор Старог
двора био неподесан за стални боравак краљевске породице, наметала се потреба да се решење
потражи у изградњи нове резиденције.
Подизању Новог двора за престолонаследника Александра I Карађорђевића приступило се 1911.
године, према пројекту Стојана Тителбаха (1877-1916), истакнутог српског градитеља с почетка 20.
века. Данас Нови двор представља једино његово познато дело које је радио као архитекта Министарства грађевина. Изградња двора је завршена 1914. године, али је већ током Првог светског рата
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зграда била значајно оштећена. Темељна обнова уследила је у периоду 1919-1922. године, под надзором посебно оформљене Комисије, која је истовремено радила и на обнови Старог двора. У Комисији,
која се бринула о комплетном уређењу будућег краљевог дома и седишта Маршалата двора, између
осталих, били су сликар Урош Предић и архитекте Министарства грађевина Петар Поповић и Момир
Коруновић. Јуна 1922, када се у здање уселио краљ Александар I Карађорђевић с краљицом Маријом,
Нови двор постао је званична владарска резиденција.

Архитектура Новог двора подражавала је идеју историјског заокруживања дворског комплекса,
тако што је сама грађевина обликована као својеврсни пандан Старом двору. На тај начин истакнута је
потреба да се просторно и симболички заокружи целина која конотира саму идеју државе. Двоспратно
здање обликовано је у стилу академизма, са стилским елементима преузетим углавном из ренесансне
и барокне архитектуре. Најрепрезентативнија фасада окренута је према врту, а угаони ризалит обликован је у виду куле с куполом, слично решењу примењеном на згради Старог двора. На тај начин
остварена је складност дворског комплекса и симетрија у силуети целине. У систему рашчлањавања
фасада централну композицију представљају приземље и први спрат решени као јединствена целина,
сутерен је обликован рустично, док је други спрат третиран независно, с ненаметљивим системом
поделе фасадних површина и мање упадљивом архитектонском пластиком. Разуђеност главне фасаде
постигнута је истицањем бочних и средишњег ризалита, у чијем је средишту позициониран главни
улаз, истакнут овалним тремом. Сходно намени здања, посебно место у декоративној обради фасада
дато је хералдичким симболима. У лунети средишњег ризалита налазио се монументално обликован
потпуни грб краљевске династије Карађорђевић. Највиши и уједно најдоминантнији део Новог двора - кула с куполом и шиљком на чијем врху се налазила бронзана фигура двоглавог орла у полету,
представља главни архитектонски елемент који спаја фасаде према улицама Краља Милана и Андрићев венац. Поред хералдичких знамења, посебно је значајна композиција која је била постављена
на сам завршетак угаоног ризалита, испод куполе, две истоветне, симетрично постављене представе
штитова с крстом и четири оцила, то јест део грба Краљевине Србије и касније интегрални сегмент
грба Краљевине Југославије. Централни мотив фасадне композиције према Улици Андрићев венац
представља лучни ризалит над чијом се атиком налазила монументална декоративна композиција с
грбом у средишту.
Просторна организација зграде Новог двора одређена је пројектом из 1911. године у складу с
наменом здања. У приземљу се налазила дворана за пријеме и трпезарија, а део ка Улици краља
Милана био је резервисан за боравак високих гостију, док су први и други спрат намењени становању краљевске породице. Пројектом Новог двора није била предвиђена просторија за кухињу,
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већ је за ту намену служила оближња шумадијска кућа, повезана тунелом са сутереном двора.
Целокупно репрезентативно унутрашње уређење и опремање дворских просторија скупоценим
намештајем извела је француска фирма Безије. Посебна пажња била је посвећена уређењу вестибила, дворане за пријеме, трпезарије, босанске собе, јапанског и енглеског салона и одаја
намењених становању краља и краљице.

Саставни део дворског комплекса и елемент који је повезивао старо и ново дворско здање била је
ограда с капијама и стражарским местима, који су дворове и дворску башту одвајали од Улице краља
Милана. Сличну функцију добила је и зграда дворске страже, чију је доградњу и прераду фасада
1919/1920. године извео архитект Момир Коруновић тако да она допринесе стилском и урбанистичком
повезивању дворских палата. Капије тријумфалног изгледа с истакнутом пластичном декорацијом и
хералдичким знамењем, лучна зграда дворске страже, као и партерно уређен дворски врт с фонтаном
између дворова читавом ансамблу давали су репрезентативан и свечан изглед.
Нови двор био је званична владарска резиденција од 1922. до 1934. године, када је, након пресељења краљевске породице у новосаграђени двор на Дедињу, по жељи краља Александра уступљен
за Краљевски музеј, касније назван Музеј кнеза Павла. Музеј је био једна од најзначајнијих институција
културе у Краљевини, а према мишљењу савременика спадао је у ред најсавременијих европских музеја. Најважнији феноменолошки аспект
Музеја кнеза Павла била је сама поставка. У приземљу су били изложени предмети материјалне културе из преисторије, антике и средњег века; први спрат
био је резервисан за споменике националне историје и југословенску уметност
19. века; на другом спрату налазила се
збирка савремене европске уметности,
у којој су важно место заузимала дела
домаћих уметника. Музеј кнеза Павла
остао је у здању Новог двора све до
1948. године када је оно у новом државном уређењу добило другачију улогу.
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Дворски комплекс 1934

Нови двор - Музеј кнеза Павла - Круна

Након Другог светског рата, реконструкција Старог и Новог двора и њихова нова намена биле
су повезане с једним ширим захватом претварања некадашњег дворског комплекса у управно средиште државе и републике. У циљу повезивања некадашњег дворског комплекса са зградом Народне
скупштине уклоњена је ограда, срушена зграда дворске страже а сама дворска башта преуређена у
данашњи Пионирски парк. У периоду од 1948-1953. године, према пројекту архитекте Милана Минића
изведени су и радови на реконструкцији и доградњи зграде бившег Новог двора, за потребе Председништва владе НРС. Извршено је проширење објекта доградњом велике свечане сале с приступним
вестибилом. Фасада према Старом двору добила је потпуно ново архитектонско решење истакнуто
колонадом јонских стубова, док су ивични фронтови и линије оригиналног решења задржани према
улицама Краља Милана и Андрићевом венцу. У складу с изменама на Старом двору, нови прилаз
згради Новог двора обликован је на источној страни, према Пионирском парку, док су хералдичке
представе замењене амблемима новог државног уређења. У унутрашњем уређењу посебна пажња
посвећена је ентеријеру дограђеног дела, који је оплемењен делима најзначајнијих југословенских
уметника - Томе Росандића, Петра Лубарде, Мила Милуновића, Милице Зорић и других.
Здање Новог двора од 1953. године до данас намењено је смештају највиших републичких органа. У њему се налазило Извршно веће НРС, Скупштина НРС, Председништво
СРС а најдуже је седиште председника Републике Србије.
Данас Нови двор заједно са споменичким здањима која га окружују представља
део једног од највреднијих амбијената историјског језгра Београда. Због својих историјских, културолошких, друштвених и архитектонско-урбанистичких вредности утврђен је за споменик културе 1983. године („Службени лист града Београда“ бр. 4/83).

Информације о обиласцима са туристичким водичем - тематска тура о Старом и Новом двору и Дворској башти -Пионирском парку и другим атрактивностима - удружење туристичких водича guides.serbia@gmail.com
Информације о свим програмима: Туристичка организација Београда, www.tob.rs;
Туристичко-информативни центар, Кнез Михаилова бр. 56, 011/2635-622, 011/2635-343
bginfo.knezmihailova@tob.rs.
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Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра Карађорђевића

ДВОРСКИ КОМПЛЕКС
КРАЉЕВСКИ И БЕЛИ ДВОР

„Као велики љубитељ архитектуре и уметности, Његово Величанство Краљ Александар I изградио
је, својим личним средствима, Дворски комплекс, драгуљ историјског наслеђа Србије, који чине два
стилски и идејно различита дворска здања – Краљевски и Бели двор, као и дворски парк – ремек-дело
пејзажне архитектуре.
Краљевски двор као најдоминантнији објекат на простору дворског комплекса био је дом
краљевске породице од 1929. године када је градња приведена крају. Замисао о подизању новог
владарског дома и његовом измештању из средишта града у мирније и присније окружење потекла
је од Краља Александра I Карађорђевића лично, непосредно уочи његовог венчања с румунском
Принцезом Маријом, 1922. године. За локацију своје породичне куће, краљ је одабрао највиши брег
Дедиња, који је истовремено и изолован, али и доминантан у широј визури Београда. Краљевски
двор обједињује елементе српско-византијске архитектуре, балканске варошке куће и европске аристократске виле. Главни архитекта био је Живојин Николић, који се знатно ослањао на своје колеге
– Николаја Краснова и Виктора Лукомског – емигранте из Русије који су после Октобарске револуције,
уз благослов краља Александра I, у Србији нашли сигурно уточиште.
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Као велики поштовалац уметности и као човек који је подржавао уметнике, Краљ Александар се
брижно бавио стварањем дворске
уметничке колекције за коју је од
личних средстава куповао дела домаћих аутора и старих европских
мајстора. Данас се у дворском
комплексу могу витети дела Паје
Јовановића, Томе Росандића, Ивана Мештровића, Јована Бијелића,
Палме Векија, Ивана Ајвазовског,
Жана Батиста Карпоа, Антониа Каналета, Николе Пусена, Себастијана Бурдона и многих других.
Дворска капела посвећена је Светом Андреју Првозваном, светитељу заштитнику краљевске
породице Карађорђевић, њиховој крсној слави. Изградња капеле започета је исте године када и
Краљевски двор и с њим је повезана ходником са колонадом, која посетиоцима пружа прекрасан
панорамски поглед на северни, западни и јужни део Београда, те на неговане ружичњаке испод терасе. Дворска капела је изграђена по узору на средњовековну Краљеву цркву манастира Студеница,
задужбине краља Милутина, и на Цркву Св. Андреја на реци Треска у Македонији, спомен-црквy сина
краља Вукашина. Дворску капелу осликали су руски мајстори, који су претходно пропутовали Србијом
како би се упознали са врхунским примерима нашег средњовековног фрескосликарства и пренели у
Дворску капелу неке од најпознатијих и најлепших фресака.
Испред главног улаза у Краљев двор пружа се леп поглед на павиљон који је прављен као архитектонски оквир за чувену скулптуру Ивана Мештровића „Повијест Хрвата“, која се налази у центру
овог павиљoна. То је скулптура коју је Краљ сопственим средствима откупио од Мештровића за износ
који је, у то време, био прилично значајан. Био је то његов допринос идеји о троименом народу, визуелизација његове жеље уједињења Јужних Словена у Краљевину Срба, Хрвата и Словенаца. Базен који
се налази испред тог белведера, није прављен као базен за купање, већ као рефлектујућа површина,
као глатко водено огледало у коме ће се видети одраз овог објекта.
Пут према Краљевском двору води поред такозване Сламнате куће која је направљена по узору на
сеоске куће Тополе, одакле потиче родоначелник династије – вожд Карађорђе Петровић. То је први
објекат који је подигнут у овом комплексу из које је Краљ Александар I лично надгледао изградњу.
Након завршетка градње Краљевског довра ову кућу је користила Краљица Марија, која је у њој неко
време имала свој уметнички атеље, док је касније Сламната кућа служила као учионица за краљева
три сина, Престолонаследника Петра и Краљевиће Томислава и Андреја.
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Највећи део непрегледног дворског парка прекривају пажљиво пројектоване парковске целине
енглеског стила пејзажне архитектуре, по којима дрвеће, шибље и цвеће расте што више налик на
природу. Контраст овом концепту пружају цветне леје, ружичњаци и травњаци који окружују дворове
уређени у француском стилу који одликује строга, симетрична форма. Заслуга за ово лепо лице Дворског комплекса припада Ренеу Едуарду Андреу, који је, заједно са својим оцем био задужен за вртну
архитектуру чувеног Версаја и неке од главних градских паркова Париза.
За разлику од Краљевског двора,
који је уздигнут на највишем врху брега и видљив из околине, Бели двор,
који се налази у јужном делу Дворског
комплекса, ушушкан је и добро сакривен од погледа. Краљ Александар I
желео је да га сагради као резиденцију за своја три сина, Престолонаследника Петра (будућег Краља Петра
II) и Краљевиће Томислава и Андреја,
а званични конкурс за изградњу расписан је у пролеће 1934. године. На
конкурсу је, са својим пројектом у неокласичном стилу, победио београдски
архитекта Александар Ђорђевић. Међутим, само два месеца након што је изградња Белог двора започета, краљ Александар I је током званичне посете Француској, 9. октобра 1934. године, убијен у
атентату у Марсељу. Изградња је, ипак, настављена и Бели двор je завршен 1937. године.
Здање Белог двора задивљује посетиоце својом једноставношћу, племенитом елеганцијом,
равнотежом и симетричном прецизношћу дизајна. Његови унутрашњи зидови богато су украшени
ремек-делима ликовне уметности европске декорације. Од уласка у хол, па преко централне сале,
дворске трпезарије, Златног салона, па све до Малог салона и библиотеке, посетиоци се упознају са
деловима намештаја и других елемената ентеријера у стилу Луја XV и Луја XVI.
Њ.К.В. Престолонаследник Александар трајно се вратио у своју домовину, после скоро 60 година
живота у изгнанству, на свој рођендан, 17. јула 2001. године, заједно са својом супругом, Њ.К.В. Принцезом Катарином и његова три сина Принчевима Петром, Филипом и Александром.
Након повратка Престолонаследника Александра и Принцезе Катарине у Србију у Дворском
комплексу организовани су бројни хуманитарни и културни догађаји: Божићни и Ускршњи пријеми
за децу без родитељског старања, Конференцијe српске медицинске дијаспоре, пријеми за најбоље
ученике средњих школа из Србије и Републике Српске, као и многи уметнички и културни догађаји.
Једна од првих одлука Престолонаследника Александра након повратка у отаџбину била је да отвори Дворски комплекс за јавност и да омогући посетиоцима да уживају у овом драгуљу српске историје.
Њихова Краљевска Височанства настоје да
поздраве сваку групу посетилаца која долази
у обилазак, јер уживају у сусрету са људима
из целог света, с којима причају о српској култури, лепоти Србије и њеним дивним људима.
Дворски комплекс посетили су многе познате личности из земље и иностранства, као
што су: Принц Чарлс, Краљ Карл Густав и
Краљица Силвија од Шведске, Велики Војвода
Луксембурга, Принц Алберт од Монака, Краљ
Константин и Краљица Ана Марија од Грчке,
Краљ Михаило од Румуније, Краљ Симеон од
Бугарске, Патријарх Павле, Патријарх Иринеј,
Патријарх Порфирије и многи други.“
Информације о могућностима посете и обиласка Дворског комплекс-а – (Краљевски и
Бели двор) Булевар Кнеза Александра Карађорђевића 96, са водичем уз обавезну одобрену претходну најаву посетилаца: 'kancelarija@dvor.rs', i.vukovic@dvor.rs, dvorskikompleks@tob.rs
Информације о свим програмима: Туристичка организација Београда, www.tob.rs;
Туристичко-информативни центар, Кнез Михаилова бр. 56, 011/2635-622, 011/2635-343,
bginfo.knezmihailova@tob.rs.
Посетиоци су обавезни да понесу са собом важећи лични документ и поштују правила за обилазак!
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Биљана Мишић, Завод за заштиту споменика културе града Београда

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ

Француска 1-3,
Каталог на српском и енглеском језику
- https://beogradskonasledje.rs/

„Једна од најраскошнијих и највећих београдских палата из друге половине деветнаестог века
– Народно позориште – смештена је на углу Васине и Француске улице. Подизањем овог објекта и
реализацијом Јосимовићевог Плана регулације вароши у шанцу из 1867. године створени су услови
за формирање данас главног београдског трга, Трга републике. Подигнуто још давне 1868. године,
Народно позориште је, пратећи судбину сопственог народа и државе, пролазило кроз различите фазе
градитељског и уметничког развоја, опстајући као симбол српске културе, традиције и духовности. Данас под његовим кровом раде три уметничка ансамбла – Опера, Драма и Балет. Прва идеја о оснивању
сталног позоришта у Београду јавила се 1851. године. До тада није било професионалних глумачких
друштава нити одговарајућих позоришних зграда за извођење представа. Први комади изводили су
се у адаптираним грађевинама и просторима, попут некадашње Царинарнице (Ђумрукана), хотела
„Код јелена“, Велике пивнице, хотела „Српска круна“ или кафане „Код енглеске краљице“. Залагањем
Одбора Љубитеља народне просвете и Позоришног одбора организовано је прикупљање добротворних прилога: кнез Александар Карађорђевић приложио је 1.000, а капетан Миша Анастасијевић 500
дуката, док је Влада Кнежевине Србије поклонила земљиште на Зеленом венцу и новчани износ од
2.000 дуката. Иако је позоришно здање на Зеленом венцу започето 1852. године, према пројекту
италијанског архитекте Јосифа Касана, од ове намере се одустало због подводне природе тла. Овај
градитељски неуспех одложио је успостављање првог српског позоришта за готово две деценије.
Ангажовањем Позоришног савета и самог кнеза Михаила Обреновића дошло је до званичног
оснивања Народног позоришта, које је од самог почетка имало професионални ансамбл, образоване управитеље (попут Јована Ђорђевића и Бранислава Нушића) и разноврстан репертоар. Коначно,
1868. године донета је одлука о новој локацији за подизање позоришне зграде. Изабран је терен око
некадашње Стамбол капије, која је била симбол вишевековне турске власти над српским народом.
Истовремено са постављањем првог камена у темеље будуће зграде позоришта, одржана је и прва
представа новооснованог Народног позоришта извођењем комада из националног репертоара Ђурађ
Бранковић на сцени кафане „Код енглеске краљице“.
Нажалост, кнез Михаило Обреновић, чијим је личним залагањем и материјалним средствима идеја
о националном театру постала стварност, није поживео довољно дуго да буде сведок почетка изградње
палате. Ипак, захвални Београђани одужили су се поштованом владару представом Ђорђа Малетића Посмртна слава кнеза Михаила, која је прва одиграна у новоподигнутом позоришту 30. октобра 1869. године.
Монументално позоришно здање подигнуто је за свега годину дана, према замисли Александра
Бугарског, једног од најзначајнијих српских архитеката тога доба, који је претходно израдио и пројекат адаптације сале „Код енглеске краљице“. У време грађења то је била, уз Капетан Мишино здање,
највећа и најрепрезентативнија палата Београда и Србије. Посебна симболика одабира локације за
њено подизање додатно је наглашена уграђивањем делова порушене Стамбол капије у темеље позоришног здања. О значају који је подизање овог објекта имало у свести српског народа говори и то да
је читав трг испред грађевине добио име Позоришни трг, преузимајући од некадашње Велике пијаце
(данас Студентског трга) значење главног београдског трга.
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Народно позориште замишљено је и реализовано као репрезентативна грађевина на којој је аутор
показао високо познавање принципа тада владајућег академизма. Односом маса, хоризонталном и
вертикалном поделом фасада, као и одабиром грађевинских и декоративних елемената, општи изглед
здања упућивао је на сличности са чувеним миланским позориштем La Scala, које је саграђено двадесетак година раније. Нарочиту пажњу архитекта Бугарски посветио је обликовању фасаде оријентисане према тргу. Средишњи ризалит главне фасаде завршен је троугаоним тимпаноном у зони крова,
док је хоризонтална подела остварена истакнутим подеоним венцима. У приземљу се истицао трем,
изнад којег је, у висини првог спрата, била тераса са декоративно решеном оградом.
Решење ентеријера првог здања било је остварено на основу посредно прихваћених италијанских
модела, који су у први план истицали уређење и удобност гледалишта. Нарочита пажња била је указана украшавању краљевске ложе драперијама, круном и престолом набављеним у бечким уметничким
радионицама. Таванице и парапети ложа били су обложени раскошним гипсаним украсом са позлатом, док је свечаној атмосфери самог гледалишта доприносила светлост „лустера са стотину свећа“.
Посебан сегмент позоришног декора представљале су сликане сценске завесе, израђене према нацртима најзначајнијих домаћих сликара, које су саме по себи представљале својеврсна уметничка
дела. Осветљење позорнице и читавог позоришта обезбеђивала је гасна станица – гасара, смештена
у напуштеној Кара-џамији на углу Доситејеве улице и Браће Југовића.
Стална потреба за улепшавањем најпопуларнијег београдског здања тога доба реализована је
кроз бројне преправке и дораде првобитног ентеријера. Тако је већ 1905. године изведено и ново
декоративно сликарство на сцени, гледалишту и у фоајеу. Према нацртима Драгутина Инкиострија
Медењака, првог српског декоративног сликара који је својим умећем украсио бројне београдске палате, израђене су декорације инспирисане мотивима из народне уметности, орнаментике и традиције.

Међутим, недовољно велики простор позорнице, као и низ техничких потешкоћа, допринели су
да је већ 1912. године отпочела реконструкција објекта, која је због избијања Првог светског рата
трајала све до 1921. године. Према замисли архитекте Јосифа Букавца, прочишћеност и хармоничност
првобитне зграде замењена је наглашено необарокним изгледом фасада, чију улазну партију истичу
две угаоне куле за степеништа. Том приликом, ентеријер здања додатно је украшен декоративним и
гипсаним радовима на зидовима гледалишта и улазног хола, као и сликаним декорацијама које је на
таваницама извео руски сликар Стјепан Фјодорович Колесников. Занимљиво је да се уметник, иако
васпитан у традицији руског академског реализма, определио за композицију засновану на принципима барокне декоративне уметности. Богатим колоритом и изразитом минуциозношћу у изради, Колесников је таваницу гледалишта осликао класичним античким темама – Талија на квадриги и Баханал,
митолошке фантазије, које славе позориште као храм уметности.
Наредна реконструкција позоришне зграде уследила је 1940. године, али је због рушења гледалишта
и позорнице у априлском бомбардовању Београда 1941. до реализације дошло тек крајем те године. Према замисли архитеката Гојка Тодића и Драгана Гудовића, грађевина је у потпуности изменила изглед. Изузев профилисаног кровног венца, са главног прочеља је скинута сва дотадашња декоративна пластика.
Овакав изглед позориште је задржало и током наредне реконструкције 1965. године, када су преуређени
и улазни хол, гледалиште и оркестарски простор под руководством архитекте Николе Шерцера.
Свакако најзанимљивија и најзначајнија реконструкција зграде националног театра, реализована
у периоду од 1986. до 1989. године, отворила је полемику међу стручном и широм јавности о питању
да ли згради треба вратити изворни изглед или обрисе из 1922. године. Ипак, обновљен је изглед
објекта из времена његове прве реконструкције и дограђен застакљени технички анекс у задњем делу
грађевине према пројекту архитеката Слободана Дрињаковића и Љубомира Здравковића. Приликом
ових радова, према замисли архитекте Милана Палишашког, обновљен је у потпуности веродостојан
амбијент унутрашњости са циљем да се потврде визуелне и симболичне вредности старог театра. У
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вестибилу је постављена биста кнеза Михаила, рад Енрика Пација из 1872. године, а сликана композиција Колесникова на таваници реконструисана је на основу сачуваних оригиналних нацрта.
Одолевајући бурним историјским догађајима, који су обележили српску историју деценијама уназад, Народно позориште је опстало као сведочанство очувања српске културе и традиције, али и као
стварни светионик српске духовности у будућности. Због својих културних, историјских, архитектонских, урбанистичких, уметничких и естетских вредности, Народно позориште у Београду утврђено је
за културно добро од великог значаја 1983. године.“

МУЗЕЈ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У БЕОГРАДУ
Доситејева 2, 011/328 44 73, www.narodnopozoriste.rs,
muzej@ narodnopozoriste.rs
Музеј Народног позоришта отворен је 22.11.2010. на иницијативу Божидара Ђуровића, управника Народног позоришта.
Музеј је отворила Мира Ступица, првакиња Народног позоришта –
„глумица века“.
Специфичност позоришних музеја, за разлику од већине других музејских институција, је у томе што они имају посебан излагачки приступ, јер
приказују првенствено документе о театарском уметничком стваралаштву
а не непосредно уметничка дела. Реч је о позоришним плакатима, фотографијама са представа, како групним тако и портретима појединих уметника,
књиге и позоришна дела из којих су учили улоге, меморијални предмети из
живота глумаца и других позоришних стваралаца. Када је у питању Музеј
Народног позоришта, изложбена поставка се троструко увећава, с обзиром
да се обухвата делатност три извођачка ансамбла: Драме, Опере и Балета.
Тематске целине или уметници чији се живот и рад презентује на изложбама, лакше и богатије се могу дочарати емитовањем аудио и видео записа
са појединих представа. Тиме се неким посетиоцима оживљавају успомене
на значајне уметничке доживљаје које су имали гледајући представе на позоришним сценама, а онима који нису били сведоци тих догађаја могу створити утиске о њиховој уметничкој вредности и значају. - Рашко Јовановић
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СЛИКАРНИЦА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА
Пролазећи кроз многа искушења, крајем 19. и почетком 20. века, сценографија крчи себи пут
према модерним замислима позоришног спектакла. Све до почетка Првог светског рата Народно
позориште је и само користило услуге познатих бечких специјализованих позоришних радионица.
Народно позориште је све до рата још увек позајмљивало или куповало готове сликане декоре
у познатим бечким радионицама Карла Бриошија, изведених од стране сјајних сликара Јохана Јана
Кауцког, Хермана Бургхарта или нешто млађег Франца Ангела Ротонаре. То се исто догађало и са
костимом. Преко Кауцког и других набављан је костим који је већ, обично, био коришћен, употребљаван. Ретко се шио нов, а креатори тих костима остајали су анонимни. О њима се није писало,
али су они у друштву били признати и врло цењени. Сматрало се да позоришни сликар (декоратер)
мора бити свестрано образован, пре свега добар сликар, цртач, да познаје историју уметности, да
познаје стилове архитектуре и орнаментике. И поред тога што је Народно позориште углавном зависило од увоза готових декорација из иностранства, позоришни људи, управници, редитељи, писци
и др. желели су да међу нашим људима талентованим живописцима широког образовања пронађу
сликаре који би поред идејних решења и сами изводили замишљено и тако изведеном дали већи
значај и вредност. Сликана позорница Руског балета била је путоказ скоро кроз цео век и пример
Сликарници Народног позоришта, која ће бити основана и убрзо године 1923. и отворена. Признање
за овај велики допринос оживотворењу Сликарнице Народног позоришта припада Јовану Бијелићу,
али пре свега познатим руским сликарима који су били чланови ансамбла Руског балета или радили
за друга европска позоришта.
После Првог светског рата зграда Народног позоришта је била порушена и у лошем стању.
Уништена је и пропала сва декорација и костимски фундус. Морало се поново све набављати у иностранству јер за израду тога није било ни простора ни људи изучених за то.
Седмог јануара 1920. почиње рад на представама у обновљеном и за то припремљеном Мањежу. Исте године поред Михаила Исаиловића редитеља, ангажован је за редитеља руски емигрант
Јурије Љвович Ракитин (1882-1952), истакнути сарадник Станиславског и Мајерхолда. Релативно
млад, оран за рад, инвентиван, Ракитин је редитељ нових занимљивих концепција и смелих сценских решења.
Исте године, 6. фебруара ангажован је и постављен за сликара I класе академски образован
сликар Јован Бијелић (1884-1964). Прва Бијелићева сценографија у позоришту била је Пучинијева
Мадам Батерфлај у режији Војислава Туринског, дириговао је Станислав Бинички.
У позоришним годишњацима име и назив Сликарница Народног позоришта први пут се помиње
1924. године.
Леонид Михајловић Брајловски, сликар и архитекта (рођен у Харкову 1868. умро у Риму 1937)
ангажован је за шефа сликара, сценографа и костимографа у Народном позоришту 1921. године.
На позив Брајловског за првог вајара-каширера долази Владимир Павлович Загородњук. Добар
скулптор, познавалац стилова и сценске архитектуре, сцену је решавао скулпторски и све својом руком изводио. Био је прецизан и педантан. Приликом извођења тражио је перфекцију како занатску
тако и уметничку. Године 1924. постављен је за директора (шефа) сликарске радионице.
Владимир Жедрински је извео преко 150 сценографија за драму, оперу и балет Народног позоришта и вешто руску сликарско-позоришну школу преточио у школу модерне сценско-ликовне
стилизације.
После Другог светског рата кроз сликарницу Народног позоришта прошла су бројна али врло
значајна имена позоришних ликовних уметника: Милица Бабић, Иван Лучев, Јован Крижек, Миомир
Денић, Милица Бешевић, Младен Јосић, Бојан Ступица, Божа Обрадовић вајар-каширер, Јосип Петауер, Васа Плавшић као и повремено Сава Рајковић, Павле Васић, Иван Радовић и други.
Радионица Народног позоришта налази се у Улици Гундулићев венац 50, где се налазила и
1923-24, када се први пут спомиње. У згради магацинског типа дрвене конструкције смештене су
бројне радионице потребне за израду позоришне декорације. Ту је пре свега велика просторија
за сликање сликарница, затим вајарско-каширерска, столарска, машинско-столарска, браварска,
кројачко-тапетарска и друге, већ према потреби радионице. Поред сценографа, ту су, пре свих,
сликари, сликарски помоћници, вајари, каширери, молери, фарбари, столари, бравари, кројачи,
тапетари, технички цртачи и други, сви они који су потребни за израду маштовитих, замишљених,
измишљених, стварних и имагинарних позоришних слика и простора. - Владимир Маренић
Информације о изложбама, концертима и обиласку здања - www.narodnopozoriste.rs
Отворена врата: „ТАЈНА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА” - организована посета здању Народног позоришта уз претходну најаву, где посетиоци уз стручно вођење могу видети и места недоступна публици где се ствара магија позоришног чина (радионице, пробне сале, шминкерница...)
Модератор је Драган Стевовић, директор Музеја Народног позоришта.
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НАРОДНИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ

Каталог на српском и енглеском језику
- https://beogradskonasledje.rs/

Народни музеј
Галерија фресака,
Цара Уроша 20

Музеј Вука и Доситеја, Господар Јевремова 21

Шетња „Три здања Народног музеја”
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Више од сто година пре него што је усељен у раскошну зграду на данашњем Тргу Републике,
указом министра просвете Јована Стерије Поповића, 10. маја 1844. године, основан је Народни музеј.
Под називом Музеум сербски, од самог почетка имао је једнако значајну научноистраживачку и заштитно-конзерваторску улогу.
Константно повећавајући фонд, али и користећи туђе просторије и селећи се из зграде у зграду,
музеј никада није добио посебно подигнут објекат за своје потребе. У периоду између два светска рата
за потребе музеја закупљена је приватна зграда у улици Кнеза Милоша, где су збирке биле смештене
до 1935. године. Тада се музеј уселио у просторије Новог двора које је користио до избијања Другог
светског рата (Музеј Кнеза Павла 1935-1949). Овде је одговарајући простор омогућио и веома модерну концепцију поставке. Када је 1948. године зграда Новог двора адаптирана за потребе Скупштине
Србије, Народни музеј је пресељен у зграду некадашње Берзе на Студентском тргу и једним делом,
у конак Кнегиње Љубице. Расписан је конкурс 1949. године за нову зграду Музеја на Ташмајдану,
између цркве Светог Марка с једне и зграде Правног факултета са друге стране. Пројекат је изградио
архитекта Миладин Прљевић, али се од градње одустало. Музеју је привремено додељена зграда
Државне инвестиционе банке (некадашње Хипотекарне банке односно оригинално зграде Управе
фондова) на Тргу Републике крајем 1950. године. У овој згради Музеј је и данас смештен.
Зграда је подигнута 1902–1903. године према, на конкурсу првонаграђеном пројекту архитеката
Николе Несторовића и Андре Стевановића. Објекат се нашао на терену који је некада заузимала
кафана Дарданели, у непосредној близини некадашње Стамбол капије (срушене 1866. године), са
главним фронтом према Тргу Републике. Био је то строги центар Београда са већ подигнутом зградом
Народног позоришта и спомеником кнезу Михаилу. Масивни корпус добио је куполе над централним
и бочним ризалитима. Академски декор се ослањао на стил неоренесанса са елементима барокног
порекла, попут наведених купола. Украсе на фасадама, као и унутрашње декоративне штукатурске
радове изводио је Фрањо Валдман, грађевински ликорезац.
У ентеријеру, десно од монументалног централно постављеног степеништа, у приземљу објекта
нашла се шалтер сала са гвозденим стубовима. Само на основу историјске фотографије ентеријера
данас можемо да закључујемо о њеном скупоценом и раскошном уређењу.

Захваљујући развоју банке и њеним све већим пословима, у међуратном периоду појавила се
потреба за проширењем и реконструкцијом објекта. Откупљено је земљиште које је припадало породици Крсмановић, до новопросечене Улице Лазе Пачуа. Архитекта Војин Петровић, службеник Хипотекарне банке 1933. године урадио је доградњу држећи се у свему првобитног изгледа старијег
дела. Волумен здања тако је постао масивнији са квадратном основом. У ентеријеру се, из улице Васе
Чарапића, појавило још једно свечано степениште и са десне стране још једна шалтер сала, сада са
стакленим кровом. У ликовном погледу екстеријера, објекат је формиран као интегрална целина.
Током Другог светског рата зграда је бомбардована. Централни део са куполом према Тргу Републике је тада порушен. Године 1946. пренамена из Хипотекарне у Државну инвестициону банку
подразумевала је мању санацију објекта према пројекту архитекте Војислава Марковића, као
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и недоследну реконструкцију порушеног дела. На враћање централне куполе чекаће се још
готово две деценије.
Крајем 1950. године, када је објекат привремено уступљен Народном музеју, одлучено је да се у
складу са вредностима објекта, на овој згради не смеју вршити никакве веће измене. Девет одељења:
преисторијско, античко, средњовековно, нумизматичко-епиграфско, одељење новије југословенске
уметности, страна галерија, рестаураторско- конерваторско-препараторска радионица, библиотека и
управа са администрацијом смештени су у постојеће просторије. За потребе функционисања музеја
и усклађивања са захтевима излагања, нешто већи радови су ипак изведени у приземљу. Стилски
обрађена унутрашњост старе-шалтер сале с конзоластим венцем који држе гвоздени канелирани стубови, пресвучена је модерним једноставним линијама које ће одговарати савременој скулптури која се
овде излаже. У новој шалтер-сали, шалтери су претворени у витрине. Уведене су лаке покретне преграде за потребе излагања. Привремено су заклоњени алегоријски бронзани медаљони Владимира
Загородњука и велика фреска Младена Јосића на степеништу, који садржајем банкарско-привредног
карактера нису одговарали музеју ове врсте. Шарена стакла великог светларника замењена су белим,
мат-млечним стаклом која су правилно пропуштала светлост и целој просторији повећала изложбени
карактер. Матирана су сва унутрашња прозорска стакла. На овај начин осигурано је правилно и мирно
посматрање изложбених предмета. Адаптација је завршена и музеј отворен 24. маја 1952. године.
Приликом послератне обнове купола није враћена, већ је то учињено тек реконструкцијом из
1964/65. године. Тада су пројекат израдиле архитекте Александар Дероко и Петар Анагности у
циљу даљег прилагођавања објекта сложеним захтевима и задацима музеја, односно превазилажења свих функционалних недостатака. Надзиђивање средишњег тракта млађег дела објекта за
две етаже, споља је остало невидљиво. Етаже првог и другог спрата постале су искључиво изложбени простори са континуираним системом разгледања изложбених дворана. Изнад шалтер сале,

тзв. атријума, добијена је велика дворана од 407м2. У скопу дворишног светларника формирана је
зимска башта – бифе. И данас се у бифеу користе столице које је пројектовао Александар Дероко,
са препознатљивим мотивом птичица из Мирослављевог јеванђеља на наслону. Народни музеј је
свечано отворен 5. јула 1966. године.
Следећих неколико деценија музеј је функционисао у овој згради која је, међутим, постепено губила корак са музеолошким стандардима јер у објекат деценијама није улагано. Због лоших
микроклиматских и безбедностих услова, стална поставка музеја повучена је 2003. године. Повремене и гостујуће изложбе привлачиле су бројну публику. Ипак, најважнији споменик српске
писмености Мирослављево јеванђеље, слике Паје Јовановића, Саве Шумановића, Надежде Петровић, скулптуре Ивана Мештровића и дела других великана српске, југословенске и светске уметности, попут Пита Мондријана, петнаест година остали су готово сакривени од очију
јавности. Последња реконструкција најпре фасаде према пројекту Катарине Лисавац и Марине
Павловић, а потом и читавог објекта, реализована је у периоду 2014–2018. године. Ради комплетне санације и рестаурације обављени су обимни грађевински и занатски радови. Како би
се достигли најсавременији музеолошки стандарди уведени су и нови савремени функционални
безбедносни системи. Идејно решење је урадио музејски архитекта Зоран Јовановић. Пројекат
је израдио „Машинопројект копринг” са Љиљаном Радловачки као одговорним пројектантом.
Музеј је, на велику радост Београђана и остале публике, још једном свечано отворен
28. јуна 2018. године.
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Вредности зграде Народног музеја данас проистичу
из њене дугогодишње функције, архитектонских особина, урбанистичког положаја и места које овај објекат
има у укупном опусу његових аутора, архитеката Николе
Несторовића и Андре Стевановића, који спадају у ред
највећих градитеља свог времена. Као објекат посебних
вредности зграда је проглашена за споменик културе од
великог значаја. „
У Народном музеју налази се Мирослављево
Јеванђеље које је на УНЕСКО-вој листи „Memory
of the World” - „Памћење света”.
Информације: НАРОДНИ МУЗЕЈ У БЕОГРАД www.narodnimuzej.rs
Последњих деценија, богата изложбена и издавачка делатност, као и разноврсни програми за
публику током читаве године, у којима нове технологије имају посебно место, потврдили су да је
Народни музеј важан центар комуникације и извор сазнања, отворен, динамичан и приступачан музеј
за домаће и стране посетиоце“.
Мумију свештеника Несмина купио је у
Београдска мумија
Египту 1888. године Хаџи Павле Риђички - „Не за себе већ за Српски народ” и
поклонио Народном музеју.
Град Београд - Секретаријат за
привреду је финансирао набавку витрине за потребе излагања Београдске мумије, као и витрине за излагање старих
драгоцених књига и рукописа у Народној библиотеци Србије а за потребе развоја туризма и обогаћивање туристичке
понуде Београда и Србије.
Музејски театар - У Музеју Вука и Доситеја у понуди за посетиоце су две монодраме које у форми
музејског театра у оригиналном музејском окружењу осветљавају живот и дело Доситеја Обрадовића
и Вука Стефановића Караџића.
„Досије Доситеј“ представља Доситеја Обрадовића (1739/42 – 1811),
просветитеља, књижевника и филозофа, директора
свих школа у устаничкој
Србији и првог српског
министра просвете.
Лик Доситеја оживљава
глумац Владимир Цвејић
чија интерпретација у првом лицу посетиоце упознаје са његовим животом,
путовањима,
учењима,
епохом у којој је Доситеј
живео, личностима с којима се сусретао и атмосфером у којој се рађала
српска независност током
„Mој отац Вук Караџић“ осветљава
Првог српског устанка.
живот Вука Стефановића Караџића
Музеј Вука и Доситеја је обухваћен и туристичким про(1787 - 1864), књижевника, српског
филолога, реформатора језика и писца грамом „Београд – стопама Доситеја“
првог српског речника из угла њего- Задужбине Доситеј Обрадовић.
ве кћерке Вилхелмине Мине Караџић у
извођењу глумице Љиљане Јакшић.
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Палата Српске академије наука и уметности једна је од лепших и репрезентативнијих
зграда у целом Београду.
Саграђена је 1923–1924. године, према
пројекту познатих српских архитеката Драгутина Ђорђевића и Андре Стевановића из 1912.
године. Извођач радова била је радионица архитекте Матије Блеха из Прага, а декоративну
пластику израдило је предузеће „Југман и Сунко” из Загреба.
Краљевско-српска академија је основана законским актом 1. новембра 1886. године
на традицијама Друштва српске словесности (1841–1864) и Српског ученог друштва
(1864–1892). Године 1892. јој је промењен
назив у Српска краљевска академија (СКА), а
после Другог светког рата добија данашње име
Српска академија наука и уметности. На почетку су се у саставу Краљевско-српске академије налазиле
четири стручне академије: Академија наука природних, Академија наука филозофских, Академија наука друштвених и Академија уметности. Под окриљем Академије су обављани многи значајни научни
задаци и реализован је велики број пројеката од изузетног значаја за унапређивање научне мисли
код Срба, а у њеним редовима су била многа истакнута имена српске, југословенске и светске научне
мисли и уметничког стваралаштва. Међу члановима Академије били су и Димитриј Мендељејев, Иља
Рјепин, Лав Толстој, Антонин Дворжак, Бенџамин Бритн, Хенри Мур...
Зграда је замишљена као монументални објекат са фасадама на три улице, великом површином
основе и са четири нивоа, с обзиром на то да је мезанин накнадно унет у пројекат после рата. Стилски
је решена у духу еклектицизма са елементима необарока и сецесије. Изразито репрезентативан облик
дат је и свим декоративним елементима који украшавају фасаду.
Поклоном кнеза Михаила Обреновића, још 1886. године, Академији је уступљено земљиште за
подизање сопствене зграде, али на остварење ове идеје се чекало још неко време. Крајем XIX века
образован је фонд за подизање зграде за Српску краљевску академију.
Први пројекат израдио је архитекта Константин А. Јовановић 1900. године, али он није изведен због великих предрачунских трошкова, јер је првобитно зграда требало да буде заједничка са
Музејом српске земље и Народном библиотеком. Ни други предлог истог архитекте из 1908. године
није прихваћен, са прилично грубим образложењем дописног члана Академије професора архитекте
Андре Стевановића да је сувише монотон, шаблонски и застарео и да је по хиљадити пут поновљен
„тип једног повећег бечког хотела”. Архитекта Јовановић је сматрао да је мишљење које је добио о
пројекту увредљиво и прекинуо сарадњу са Академијом. Израда скица и планова је затим поверена
архитекти Драгутину Ђорђевићу, ванредном професору Универзитета, који је урадио решење основе,
у споразуму са архитектом Андром Стевановићем, који је пројектовао фасаде и компоновао и конструисао главно кубе, а сарађивао је и архитекта Милан Минић. Пројекат је био готов 1912. године, али су
ратови омели изградњу палате те је завршена тек 1924. У пројекат су унете неке измене – уметнут је
један спрат изнад мезанина, а у таванском простору су предвиђени станови.
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У свом писму Суду општине Београд од 14. априла 1930. године, секретар Академије Александар
Белић наводи да је зграда изграђена од најбољег материјала и потпуно сигурна против пожара. Темељи су јој од бетона, прве три етаже су озидане најбољом циглом у малтеру од портлан цемента, а
даље етаже циглом у обичном кречном малтеру. Све међуспратне таванице и сва премошћавања, као
и венци и кровна конструкција израђени су од ар мираног бетона, а мањи кровови и кубе од гвожђа.
И спољна и унутрашња обрада зграде је урађена уз употребу луксузних и квалитетних материјала
– вештачког камена, гипса, бронзе, гвожђа и стакла у боји. Зграда је имала за своје време све најсавременије инсталације као што су топла и хладна вода, парно грајање, домаћа телеграфија, лифтове,
вакуум апарате, телефоне и своју електричну централу.
Раскошне фасаде Српске академије
наука и уметности су симетричне, са троделном поделом и у основи изведене по
академским постулатима, али извесна
модернизација се ишчитава у заобљеним
угловима и полукружним еркерима. На
главној фасади, која под утицајем сецесије има велике стаклене површине – вишеделне прозоре од којих су највећа три
– у висини два горња спрата, богато декорисана, доминира средишњи ризалит са
главним улазом. Секундарна пластика, из
репертоара сецесије и необарока, креће
се од флоралне орнаментике, гирланди и
сецесијских маски до скулпторалних персонификација појединих научних области.
Средишњи мотив атике главне фасаде
представља скулптурална група Богиња Ника која овенчава трговину и индустрију. У угловима централног ризалита су скулптуралне групе Жена са децом, које се једна од друге разликују по томе што
једна женска фигура држи у руци луч, а друга голуба, а изнад углова зграде и дуж бочних фасада
постављено је шест истих група дечјих фигура. Масивно кубе крунише целу зграду. И бочне фасаде
су декорисане на сличан, али нешто суздржанији начин.
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Свечана сала Академије је једна од значајнијих просторија у згради. Аутор пројекта ентеријера ове сале, као и других унутрашњих делова зграде, био је истакнути архитекта Григорије
Самојлов, руски емигрант који је двадесетих година XX века својим плодоносним стваралаштвом
допринео разради националног стила у нашој земљи у сарадњи са архитектом Ђорђем Смиљанићем. Радови на измени првобитног ентеријера зграде започети 1947, трајали су све до 1952.
године, када jе формиран и садашњи изглед свечане сале. Сала се састоји од партера, бине и
галерије која је заједно са ложом за председника направљена касније. Целокупан третман сале:
седишта, ламперије дуж зидова које су израђене од ораховине и стилизоване интарзијом, штуко
декорација на осталим слободним зидним површинама, детаљи као што су светиљке у виду грбова Краљевине, и ликовна остварења у лучним нишама „Наука” Петра Лубарде и „Уметност” Мила
Милуновића, чине јединствену стилски обликовану целину и данас представљају један од ретких
оригинално сачуваних ентеријера из послератног времена.
У улазном ходнику су 2000. године изведени витражи према нацртима Бранка Миљуша, а према
нацртима академика Младена Србиновића изведени су 2005. године витражи на прозорима у свечаној
сали и у фоајеу испред сале. Испред сале налази се пространо предворје са масивним мермерним
стубовима, декоративном таваницом, уникатним намештајем, скулптуралним и ликовним делима, који
заједно са Свечаном салом, али и другим сличним просторијама, ходницима, и фоајеима у згради
САНУ представљају ентеријер високих естетских вредности.
У саставу САНУ, поред неколико
одељења и института, делују и три
установе од посебног културног значаја: Библиотека САНУ, Архив САНУ и
Галерија САНУ.
Палата САНУ је утврђена за културно добро (Одлука о проглашењу,
„Сл. лист града Београда” бр. 26/92).
Налази се у оквиру просторне културно-историјске целине од изузетног значаја „ Подручје Кнез Михаилове улице”
(Одлука, „Сл.гласник СРС” бр.14/79).
Изложбе у Галерији САНУ и
Галерији науке и технике су доступне најширем кругу посетилаца (сајт: https://www.sanu.ac.rs/ фејсбук: Srpska akademija nauka i umetnosti – SANU инстаграм:
sanu_beograd). Радно време Изложбеног салона Галерије САНУ је сваког дана осим понедељка, од
10.00 до 21.00 час, четвртком од 10.00 до 16.00 часова, улаз је слободан, контакт тел. 011 20 27 244.
Обилазак са водичем - обилазак дела здања Палате САНУ, са водичем организује се током
манифестације „Дани европске баштине“ у Београду и по одобреној претходној најави.
Информације о свим програмима: Туристичка организација Београда, www.tob.rs;
Туристичко-информативни центар, Кнез Михаилова бр. 56, 011/2635-622, 011/2635-343,
bginfo.knezmihailova@tob.rs.
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Александар Божовић
Завод за заштиту споменика културе града Београда

РАТНИЧКИ ДОМ – ДОМ ВОЈСКЕ

Браће Југовића 19
Каталог на српском и енглеском језику - https://beogradskonasledje.rs/
Ратнички дом, данас Дом војске
Србије, састоји се из два тракта, један
изграђен између 1929. и 1932. године,
према улици Браће Југовића, и други,
дограђен 1939. према Симиној, Француској и Улици Емилијана Јосимовића.
Подигнут је на плацу некадашњег Велосипедског клуба, који је београдска
Општина поклонила бившим ратницима. Дом је подигнут на основу конкурсног пројекта архитеката Живка
Пиперског и Јована Јовановића, чије
је ово најзначајније дело.
Почетком 1929. године, донета је
одлука да се у Београду подигне Ратнички дом, као централно културно
средиште војске и резервних официра.
Конкурсни рад Пиперског и Јовановића конципиран је у духу академизма, као монументална палата са истакнутим венцем и колонадом пиластара, која својим изгледом подсећа на нешто раније
завршену зграду Генералштаба, архитекте Вилхелма фон Баумгартена. За разлику од њих, фасада
конкурсног пројекта Несторовића и Шнајдера окарактерисана је као византијско-романска и, управо
због синтетичности која асоцира на прожимање културних традиција, оваква врста стилске формулације сматрана је пожељним моделом националног стила и била је популарна током двадесетих и
тридесетих година XX века.
Финални пројекат по којем је зграда Ратничког дома изведена донео је значајне промене у односу
на другонаграђене конкурсне пројекте. Уместо богате, еклектичке пластичне декорације примењен
је модернистички, сведен концепт. Упадљива је безорнаментална прочишћеност прочеља зграде,
нарочито у зони од првог до трећег спрата, перфорирана вертикалним низовима прозора. У зони
приземља акцентован је благо избачени аркадни низ, који почива на масивним стубовима, у форми
портала, са широким степеништем испред. У формулацији фасада посебно је истакнута угаона кула,
ка Француској улици, разбијајући донекле монотон ритам прочеља, али уједно наглашавајући експресивну монументалност здања и његов војнички карактер. Идеја је била да се на овај начин додатно
истакне визура објекта, док је на симболичкој равни кула функционисала као визуелна потврда војне
функције објекта, а као непосредан извор су преузете форме средњовековних и ренесансних узора. Симболику оваквог архитектонског програма најбоље илуструју речи Милутина Борисављевића у
часопису Правда од 24. маја 1929. године: Ратнички дом је требало схватити војнички, у виду неког
кастела, средњовековног замка са турелама и донжонима, са можда мало бруталним формама тј.
карактером мушкости, јунаштва итд. Архитектура је симболична уметност: спољашност једне зграде
треба да изражава њену намену.
Симболику објекта, иако никада нису изведене, додатно је требало да наглашавају и скулптуре
предвиђене на прочељу, изнад стубова аркаде. Иконографски скулптурални програм Ратничког дома
директно је указивао на функцију објекта и састојао се од осам појединачних фигуралних представа.
Како преноси тадашња штампа, на првом стубу је било предвиђено постављање оклопника из доба
Немањића, на другом оклопник из Душановог доба, на трећем косовски борац, четвртом гуслар, петом Карађорђев устаник, на шестом војник из 1876. године, седмом из Балканског рата 1912. године и
осмом југословенски војник из 1918. године. Овакав иконографски концепт и историјски низ требало
је да сведочи о континуитету борбе за ослобођење и уједињење свих Југословена, у контексту актуелне идеологије југословенства.
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Оснивачи Дома су имали идеју да ова зграда постане седиште више националних културних и
хуманитарних удружења, по угледу на народне домове у Чехословачкој, Пољској и другим државама.
Тако су у оквиру здања своје место, поред Удружења резервних официра и ратника, нашли и други – Јадранска стража, Удружење добровољаца, Соколска матица, Друштво пријатеља Француске,
Стрељачки савез, Ловачки савез, Клуб мачевалаца и Фонд удружења глумаца. Дом се састојао од
просторија намењених раду бројних удружења, две велике сале за пријеме и ресторана, док су трећи
и четврти спрат били у функцији хотела и намењени смештају гостију. Хотелски карактер Ратнички
дом је у већој мери задобио доградњом дела према Симиној улици, 1939. године.
Изградња палате Ратничког дома је започета током октобра 1930. године, а завршена је 29. маја
1932, када је извршено њено свечано освећење. Доградњом из 1939. године, задржана је идентична
стилска формулација првобитног објекта, а палата је заузела простор целокупног урбанистичког блока између улица Браће Југовића, Француске, Симине и Емилијана Јосимовића.
За време Другог светског рата овај објекат су користиле немачке војне власти. Августа 1941. у
зграду се усељавају официри Вермахта, а Ратнички дом постаје седиште команде Гестапоа за јужни
Балкан. После ослобођења Београда, званично је установљен Дом ЈНА, на прву годишњицу Дана
победе над фашизмом, 9. маја 1946.
Посебан значај Ратничког дома представља дуга и богата традиција излагачке делатности, утемељена још 1945. године, на иницијативу Бранка Шотре, првог послератног руководиоца те установе,
познатог ликовног ствараоца и оснивача Факултета примењене уметности у Београду. У Галерији је
до сада организовано више од петсто изложби еминентних домаћих и страних ликовних стваралаца.
Од 1953. године изложбе се организују у галеријском простору који је данас познат
као Велика галерија, а 2011. године уређена је и Мала галерија, у којој се реализују пратећи програми.
Уметничка збирка Галерије Дома Војске Србије данас располаже са више од 1.500 дела
ликовних стваралаца свих генерација с подручја некадашње Југославије. Колекцију углавном чине
својевремено откупљена дела и поклони уметника који су некада излагали у Дому Војске, или учествовали у ликовним колонијама у организацији ове установе. У збирци се налази неколико значајних
остварења насталих током прве половине 20. века, као што су слике Влаха Буковца, Љубе Ивановића,
Саве Шумановића и Марина Тартаље. Ипак, окосницу њених вредности представљају дела српских
и југословенских уметника настала после Другог светског рата, па све до распада Југославије. Међу
њима се истичу дела Мила Милуновића, Јована Бијелића, Љубе Бабића, Косте Хакмана, Петра Лубарде, Зоре Петровић, Милана Коњовића, Крсте Хегедушића, Пеђе Милосављевића, Миће Поповића,
Љубице – Цуце Сокић, Сретена Стојановића и других великана ликовне уметности.
Због значајних културно-историјских и архитектонско-урбанистичких вредности, 1984. године
Ратнички дом у Улици Браће Југовића 19 у Београду утврђен је за културно добро (Одлука о проглашењу, Сл. лист града Београда, бр. 23/84).
ОБИЛАЗАК СА ВОДИЧЕМ - обилазак дела здања Дома војске са водичем организује се
током манифестације „Дани европске баштине“ у Београду и по одобреној претходној најави.
Историјат, виртуелна тура, информације о свим програмима, изложбама, промоцијама књига, концертима и другим догађајима на www.odbrana.mod.gov.rs
Садржај ЗД тура изложби одржаних у Галерији Дома Војске Србије „Београд” може се погледати
на линку: http://www.odbrana.mod.gov.rs/
Информације о свим програмима: www.tob.rs; Туристичко-информативни центар
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Биљана Мишић, Завод за заштиту споменика културе града Београда

КАПЕТАН МИШИНО ЗДАЊЕ
– БЕОГРАДСКИ УНИВЕРЗИТЕТ

Споменик културе од изузетног значаја , Студентски трг бр. 1
Каталог на српском и енглеском језику
- https://beogradskonasledje.rs/

Натпис „Миша Анастасијевић свом отечеству“, исписан крупним златним словима изнад
портала, казује да је један српски родољуб, који се обогатио, поклонио ову палату држави у образовне
сврхе и да ју је потпуно опремио о свом трошку.
Г. Раш, Светионик истока, Праг, 1873.
Једна од најрепрезентативнијих београдских палата деветнаестог века, Капетан Мишино здање,
саграђена је у периоду од 1857. до 1863. године. У време настанка, здање је, попут праве градитељске
и архитектонске знаменитости, као једна од најраскошнијих и највиших грађевина у Београду било
предмет дивљења суграђана. Саграђена је уз некадашњи хотел „Империјал“ с којим је чинила низ јавних објеката уз главни београдски трг - Велику пијацу. Изградња овог објекта у непосредној близини
Кнез Михаилове улице, која је тек била у процесу регулације, означила је преокрет у начину градње
и архитектонском мишљењу који су владали градитељством Београда тог периода. Архитектура овог
здања представља сведочанство трансформације Београда из оријенталне варошице у европску престоницу модерне урбане структуре и репрезентативних здања.
Своје популарно име палата је добила по градитељу, капетану Миши Анастасијевићу, чувеном београдском трговцу сољу и бродовласнику. Титулу „дунавског капетана“
Анастасијевић је добио од кнеза Милоша Обреновића, у знак њихове сарадње и пријатељства.
Палата је саграђена према плановима чешког архитекте Јана Неволе, који је у тренутку зидања
обављао дужност главног инжењера Попечитељства внутрених дела. Радове на изградњи објекта
изводио је грађевинар Јосиф Штајнлехнер. Првобитна намера Капетан-Мише била је да зграду
подигне за двор несуђеног владарског пара – своје кћери Саре и Ђорђа Карађорђевића. Међутим,
како је Светоандрејска скупштина 1859. године одлучила да врати кнеза Милоша на владарски престо у Србији, изгубљене све наде о доласку на власт Карађорђевића. Тако је још током
изградње, зграда завештана „отечеству“ за смештај више културних и просветних установа тадашње Кнежевине Србије: у њу се одмах након изградње уселила Велика школа, затим Гимназија, Министарство просвете, Реалка, Народна библиотека, Народни музеј и друге. Поред тога,
свечана сала ове палате била је позорница важних историјских догађаја: у њој је 1864. године
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заседала скупштина; 1868. у њој је одржана оснивачка скупштина првог инжењерског удружења
у Србији; у њеној свечаној сали је 1875. постављена и прва изложба архитектонских снимака и
копија фресака са српских средњовековних манастира коју су приредили Михаило Валтровић и
Драгутин Милутиновић. Богатство декоративних елемената на фасадама, чије се порекло може
тражити у византијским, готичким и раноренесансним архитектонским изворима, одушевљавало
је Београђане, који су зграду називали „венецијанском палатом“. Основа здања је првобитно имала симетричну правилну форму, са два посебна дела одвојена улазним простором (вестибилом)
у приземљу и свечаном салом на другом спрату. Романтичном тону обликовања фасада посебно
је допринело контрастно супротстављање златножутих равних површина и прозорских оквира и
детаља изведених у теракоти. Симетричност грађевине подвучена је троделном поделом фасаде
са средишњим делом (ризалитом), наглашеним кровним венцем и осматрачницом на врху, и са
нешто нижим бочним ризалитима. На средишњем, најрепрезентативнијем делу фасаде, одвојеном плитким полустубовима (лизенама) које се завршавају кулицама на кровном венцу, издвајају
се прозори (бифоре) решени по узору на полукружни, сегментни венецијански лук.
Декоративни репертоар фасаде, поред фриза слепих аркада и украсне атике у највишој зони,
чине две пуне скулптуре у нишама, симетрично постављене са обе стране главног улаза у висини
првог спрата. Скулптуре „Аполон са лиром“ и „Минерва са копљем и штитом“ својим тематским
и симболичним значењем алудирају на уметничку, образовну и научну намену којој је грађевина
била намењена још током зидања. Скулптуре, као и медаљони са мотивима анђела изнад улаза,
дело су непознатог аутора. Особеност пластичног украса на главној фасади здања представља и
један од ретко сачуваних грбова Кнежевине Србије, смештен у медаљону изнад прозора другог
спрата, као и два бочна медаљона са ознаком године завршетка изградње, изведена у теракоти.
Обиље детаља израђених у теракоти и другим индустријским материјалима указују на изузетно
богатство градитеља објекта, јер су такви материјали у време грађења објекта могли само да буду
увезени из иностранства. Претпоставља се да су примерци на Капетан Мишином здању израђени
у Бечу или Пешти, с којима је Србија у то време била у најближим културним и уметничким односима. Камени делови фасаде, нарочито декоративно обрађене конзоле балкона и луци којима је
уоквирена улазна партија, израђени су од камена са територије Србије.
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Капетан Мишино здање изазивало је пажњу пролазника не само својом лепотом и допадљивошћу
већ и својом висином. Као највише здање Београда, које је ту титулу задржало готово до почетка
двадесетог века, послужило је за постављање осматрачнице, која се „120 стопа издиже изнад трга и
пружа најлепши видик на Београд и његову околину“.1) У стакленој четвртастој кули – павиљону, током читавог дана и ноћи стражар је, имајући могућност да пред собом види панораму готово читавог
ондашњег Београда, упозоравао ватрогасце дугачком трубом о избијању пожара. Ова стаклена стражара била је у употреби све до 1919. године, када је због увођења телефонских линија, дојављивање
трубом постало споро и превазиђено.
Коначни кубични волумен у виду затвореног блока са унутрашњим двориштем здање је добило
највероватније 1905. године, када је Велика школа прерасла у Универзитет београдски. Због ширења
образовних потреба и програма новооснованог универзитета, просторије којима је располагало Капетан Мишино здање постале су недовољне за квалитетно обављање свих наставних потреба. Након
проширења, у зграду су, поред већ постојећих, смештена и три одсека Техничког факултета. Настава
архитектуре се одвијала и у унутрашњем дворишту, где је, у посебном, у ту сврху направљеном
атељеу, студенте подучавао архитекта Бранко Таназевић. Једно време на згради се налазила и експериментална антена за бежичну телеграфију, која је постављена према замисли конструктора и
професора Ђорђа Станојевића.
Пратећи судбину и бурну историју Београда и Србије, Капетан Мишино здање је у више наврата
претрпело знатна оштећења. Приликом бомбардовања Београда 1862. године, док је зграда била
још под скелама, Србима је служила као утврђење, због чега је тешко оштећена турским куршумима.
Током српско-турских ратова (1876-1878) служила је у војне сврхе, док је највећа оштећења доживела
у Првом светском рату, када је велики део левог крила зграде порушен. Радови на оправкама и дограђивању објекта вршени су у периоду између 1919. и 1921. године.
Дуго година зграда је, као прва палата средњоевропског типа у Београду, задржала епитет
најлепшег и најмонументалнијег здања, које је мамило погледе суграђана, али и светских путника и
путописаца. Као један од најзначајнијих објеката српске архитектуре 19. века, који представља важно
сведочанство њеног историјског развоја, Капетан Мишино здање је међу првима стављено под заштиту као споменик културе од изузетног значаја за државу. Уредбом о заштити београдских старина из
1935. године била је предвиђена заштита здања, али је први правни акт 1946. године донео Уметнички музеј у Београду, који је после Другог светског рата обављао послове заштите културног наслеђа.
Капетан Миша Анастасијевић (1803–1885) био је велики добротвор српске просвете и културе. Посебну пажњу и средства улагао је у развој школства, помажући штампање књига на српском
језику, међу којима и радове Вука Караџића и Матије Бана. Био је оснивач и добротвор Београдске
читаонице и њен председник пуних тридесет девет година.
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Архитекта Јан Неволе (1812–1903), пореклом Чех, имао је у Кнежевини Србији функцију
главног инжењера грађевинског одељења Попечитељства внутрених дела. Пројектовао је бројна
здања у Србији, док је у Београду углавном градио грађевине војне намене. Србију је доживљавао
као другу домовину, што се види и из тежње да своје академско знање стечено на прашкој техничкој
школи и бечкој уметничкој академији, обједини са елементима српске градитељске традиције. Капетан Мишино здање представља његово једино сачувано остварење у Београду.

ОБИЛАЗАК СА ВОДИЧЕМ - обилазак дела Капетан Мишиног здања, односно Ректората Универзитета у Београду са водичем организује се током манифестације „Дани европске баштине“ у Београду
и по одобреној претходној најави. Посетиоце води: Вања Радуловић.
Посетиоци током обиласка имају прилику да виде Аулу, унутрашње двориште, Свечану салу и још
две мање сале, као и кабинете ректора и проректора. Посетиоци су обавезни да носе маске!
Информације и пријаве посетилаца на e-mail vanja.radulovic@rect.bg.ac.rs
Туристичка тура „Београд - Стопама Доситеја“ Задужбине Доситеј Обрадовић у Београду обухвата тематски обилазак града од споменика Доситеју Обрадовићу у Академском парку,
подсећања на Доситејев лицеј и Велику школу, до Саборне цркве и места где су сахрањени Доситеј
Обрадовић и Вук Караџић (www.dositejeva-zaduzbina.rs).
У атријуму Капетан Мишиног здања отворена је позоришна летња сцена „Театријум”
Информације: Туристичка организација Београда, www.tob.rs; Туристичко-информативни центар
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Саша Михајлов, Завод за заштиту споменика културе града Београда
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Стварање књижевног фонда Универзитетске библиотеке започело је на самом почетку 20. века,
када је Велика школа прерасла у Универзитет и добила књиге Српског семинара Филозофског факултета. Иницијатива за подизање зграде за смештај овог вредног књижног фонда, потекла је, убрзо по завршетку Првог светског рата, од Мабел и Славка Грујића, изасланика
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца у Вашингтону, који су се обратили Карнегијевом
фонду за међународни мир намењеном за помоћ земљама опустошеним у рату.
Ендру Карнеги, индустријалац и оснивач Фонда, сматрао је да је морална обавеза богатих да буду
предводници друштва и својим богатством помажу заједницу, што је и сам примењивао великим новчаним
улагањима у просвету оснивањем института, пензионог фонда, просветних и хуманитарних установа, да
би све напоре ујединио у фондацији намењеној финансирању колеџа, универзитета и научних истраживања. Највише је улагао у јавне библиотеке, видећи их као нужне центре који ће допринети самообразовању грађана. Залажући се за свет правде и без рата основао је и Карнегијеву фондацију за мир.
Управа Карнегијеве задужбине, чије је седиште било у Њујорку, ставила је на располагање влади
Краљевине СХС сто хиљада долара, као поклон намењен подизању једне библиотеке у Београду. Министарство просвете је почетком 1921. године одлучило да та библиотека припадне Универзитету. Изабран је и Одбор за подизање библиотеке који су чинили Слободан Јовановић, ректор Универзитета, Лео
Капсер, представник Карнегијеве задужбине, Андра Стевановић, Драгутин Ђорђевић и Никола Несторовић, архитекти и професори Техничког факултета. Одбор је руководио свим пословима пројектовања
и грађења зграде. Зидање Универзитетске библиотеке почело је 23. јуна 1921. године на земљишту
званом Тркалиште, које је још 1913. године Београдска општина уступила Универзитету. Изградња је
трајала пуне четири године, а библиотека је свечано отворена на Светог Ћирила и Методија, 1926.
Подизање Универзитетске библиотеке био је велики подухват који је и симболично и стварно
означио настајање установе од највећег значаја, не само за Универзитет у Београду већ и за образовање, науку и културу читаве Србије. Такође, означио је и почетак изградње новог универзитетског
центра Београда како је било и предвиђено Генералним планом из 1921. године. У наредној деценији,
у непосредној близини библиотеке изградиће се зграде Техничког и Правног факултета, Студентски
дом краља Александра Првог, зграда Архива Србије.
Палата Универзитетске библиотеке, представља значајно остварење академизма у српској међуратној архитектури. Пројектанти овог монументалног здања, који су следили начело да се стил грађевине одређује према њеној намени, најугледнији су српски архитекти новијег доба, Драгутин Ђорђевић и Никола Несторовић, тадашњи професори Техничког факултета.
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Зграда библиотеке саграђена је као један од слободностојећих објеката новог универзитетског
центра. Прочеље грађевине, окренуто ка Булевару краља Александра, обрађено је најрепрезентативније. Средишњи ризалит, где је постављен улаз у библиотеку, изведен је у виду истуреног портика
са четири коринтска стуба који носе троугаони забат са симетрично распоређеним акротеријама. Дуж
фасада које везују ризалите протежу се удвојени јонски стубови изнад којих је декоративни фриз с
картушима, док се целокупном дужином осталих слободних фасада ритмично нижу плитко истурени
пиластри са дорским капителима. Постулати академизма на београдским фасадама оставили су значајан траг. Монументално обликујући јавне зграде градитељи су често украшавали фасаде античким
мотивима, чија се комплексна симболика учинила погодном за визуализацију појединачних, али и
колективних идеја тог доба, а њихово значење углавном је било повезано с наменом грађевине.
У складу с јасном и строгом концепцијом зграде библиотеке јесте и њена архитектонска пластика
распоређена око отвора и на површини троугаоног забата. Аутор архитектонске пластике изведене у
вештачком камену био је вајар Аца Стојановић. Централну групу на троугаоном забату чине две дечје
фигуре с венцем, док се са стране налазе две пандан групе високорељефних фигура – жене с венцем
у рукама, постављене изнад фигура деце са књигама и анђелом. Представљене фигуре и предмети су
алегорије плодности, будућности, знања, победе, заштите и сигурности.
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Као узор за унутрашње уређење простора послужиле су европске, а посебно берлинске библиотеке. У симетричном академском решењу основе, средишњи део заузима студентска читаоница у
приземљу, док је професорима намењена посебна читаоница на спрату. Поред ових, зграду библиотеке чине и мања читаоница за часописе, депои, каталог, радне просторије и трезор ретких књига и
рукописа. Намештај је набављен у земљи куповином из државних кредита и у иностранству, на име
репарација из Немачке. За његову израду усвојена је понуда фабрике намештаја Јозефа Трира и Лудвига Алтера из Дармштата. Пројекти су израђени према „најмодернијим берлинским библиотекама“
током 1925. и 1926. године. У целокупном унутрашњем уређењу издвајају се велика студентска читаоница израђена у стилу енглеске ренесансе са зидовима обложеним храстовим дрветом и професорска
читаоница изведена у стилу италијанске ренесансе од ораховог дрвета. Нацрти унутрашњег уређења
чувају се у Одељењу за старе и ретке књиге Универзитетске библиотеке.
У вестибилу здања, у ниши на мермерном постољу, постављена је биста Ендруа Карнегија, коју је
библиотека добила од управе његове задужбине. Београд је у знак захвалности, улицу у непосредној
близини библиотеке назвао по овом великом добротвору.
Током двадесетих година прошлог века, док се зграда Универзитетске библиотеке градила, постепено се увећавао и фонд књига, првенствено поклонима из света. Карнегијева фондација је 1922.
године упутила неколико сандука књига и новчану помоћ за набавку нових. Исте године, прва већа
пошиљка стигла је из Енглеске, затим са Смитсоновог института из Вашингтона, а књиге је даровало и
Посланство Чехословачке Републике у Београду. Наредне, 1923, књижни фонд је обогаћен поклонима
из Париза и Женеве. Истовремено су уследили и поклони дародаваца из наше средине. Јоца Вујић,
један од највећих добротвора Београдског универзитета, поклонио је своју дуго стварану библиотеку у којој се налазе рукописи, ретке књиге, као и најразноврсније домаће публикације и часописи
објављивани од 17. до краја 19. века. Гедеон Дунђерски, индустријалац, даровао је библиотеку Петра
Стојадиновића, познатог библиофила из Новог Сада. Уз библиотеку Јоце Вујића, ово је најдрагоценији
фонд Универзитетске библиотеке, која поред значајних књига има и седам рукописних и једанаест
штампаних књига, србуља из 16. века. Поред ових, изузетно су значајне и дароване библиотеке Војислава Јовановића Марамбоа, Божидара Карађорђевића, Михајла Пупина, Бранимира Ћосића, Исидоре
Секулић, Анице Савић-Ребац, Димитрија Митриновића, као и поклони које су приложили угледни
српски научни и културни посленици. На тај начин створен је изузетно вредан књижни фонд, који је
омогућио остварење основног задатка Библиотеке „да као самостална универзитетска установа помаже неговање науке (...) и у својству научне библиотеке послужи не само студентима и професорима
Београдског универзитета већ и свима онима који се баве науком“.
Универзитетска библиотека је, поред Капетан Мишиног здања, најзначајније здање и најзначајнија задужбина дарована Београдском универзитету. Све до подизања зграде Народне библиотеке на
Врачарском платоу била је прва и једина зграда у Србији наменски грађена за библиотеку. Због непроцењивог значаја за науку и образовање, као и културно-историјских и архитектонских вредности,
зграда Универзитетске библиотеке је проглашена спомеником културе 1977. године.
УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
Булевар краља Александра 71 www.unilib.rs
ПОСЕТА СПОМЕН СОБИ ИСИДОРЕ СЕКУЛИЋ
Обиласком Спомен собе посетиоци ће моћи да се упознају са заоставштином и делом Исидоре
Секулић, виде њену личну библиотеку, намештај и уметничке слике из њене радне собе, као и неке
од њених личних предмета, и посредно сазнају нешто више о животу и делу познате књижевнице.
Линкови за виртуелне изложбе Универзитетске библиотеке су:
www.unilib.rs/sadrzaji/virtuelne-izlozbe, http://pretraziveizlozbe.unilib.rs/, https://претражива.срб/
Згрaдa Унивeрзитeтскe библиoтeкe дoступнa је зa oсoбe сa инвaлидитeтoм нa нивoу
сутeрeнa, штo oмoгућaвa прeдстaвљaњe Спoмeн сoбе (улaз je сa пaркингa иза зграде).
Информације о могућности обиласка Универзитетске библиотеке и контакт за најаву посете Спомен соби: Зоран Бајин; 011/3370 212, zoran.bajin@unilib.bg.ac.rs
Дигитализовано наслеђе је доступно и на: MAGIC BOX
Информације о свим програмима: www.tob.rs; Туристичко-информативни центар
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Ксенија Ћирић,
Ћирић–Завод
Завод за заштиту споменика културе града Београда

БЕОГРАДСКА ЗАДРУГА
Каталог на
Каталог
насрпском
српском
и енглеском језику
- https://beogradskonasledje.rs/

Палата Београдске задруге налази се на Савској падини, на углу улица Травничке, Карађорђеве и Херцеговачке у Београду, и данас представља део последњег низа репрезентативних објеката који су на овом простору грађени у близини реке.
Некада, у XIX веку, овде се налазио тзв. Мали пијац, на којем су се окупљали трговци са
свих страна, док је даље према Сави било мочварно тло, тзв. названа Бара Венеција. До пред
крај века на овом претежно неуређеном простору дућани, магазе и трговачке куће били су
подизани углавном од трошних материјала. Међу првим објектима савременог начина обликовања, то јест европског стила и европског начина градње, била је зграда железничке станице,
подигнута 1884. године. Ускоро су и нове трговачке куће добиле академски третиране фасаде,
често с необарокним прозорима и порталима. Грађевински фонд је, међутим, и даље био претежно оријенталног карактера.
На самом почетку XX века донета је одлука да се Карађорђева улица продужи до железничке станице. Тиме је на читавом простору започео нов привредни полет. Лука Ћеловић,
трговац с Малог пијаца и председник Управног одбора Београдске задруге, предузећа у снажном пословном и финансијском успону, сигурно је у великој мери утицао да се управо на
овом месту подигне нова зграда. Кад је 1907. године зграда завршена, амбијент некадашњег
Малог пијаца добио је нов, европски, савремени, репрезентативни карактер. Сасвим очекивано, ускоро су у непосредној близини никли нови престижни објекти, попут куће Ђорђа
Вуча и хотела „Бристол“. Тако је трансформација овог простора, с новим европским ликом, у
потпуности окончана.
Београдска задруга за међусобно помагање и штедњу основана је 1882. године на иницијативу групе утицајних београдских трговаца. ..Током времена, она је развила широку делатност и постала једна од најкрупнијих финансијских установа Србије.
Београдска задруга започела је свој рад у једном локалу приземне зграде на почетку Кнез
Михаилове улице.... На редовној скупштини акционара задруге 1897. године одлучено је да се
подигне нова зграда. Управа задруге наложила је да се откупе имања београдских трговаца
у околини некадашњег Малог пијаца на Сави и у горњем делу подигне зграда за централу
Београдске задруге. Задруга је отпочела грађење у властитој организацији у пролеће 1905.
године, а завршено је 1907.
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Зграда је подигнута према пројекту тада водећих београдских архитеката, професора универзитета Андре Стевановића и Николе Несторовића. Друштвени положај Београдске задруге
одредио је репрезентативност и монументалност као једини могући архитектонски концепт.
Грађена је тада најмодернијим грађевинским поступком, употребом армираног бетона, први
пут у Београду, и обрадом фасаде у вештачком камену. Средишња, централна партија објекта
оријентисана је према Карађорђевој улици и наглашена великом сложеном куполом. У предњем
делу се, према улици, препознају две етаже – улазни део и свечана сала. У средини је вестибил, који се протеже кроз обе етаже, а једноетажна шалтер сала је у задњем делу. Оба бочна
крила имају приземље и два спрата. У приземљима бочних крила некада су били дућани, а на
спратовима административне и управне канцеларије Београдске задруге, и то у једном крилу
банкарског, а у другом осигуравајућег одељења.
Фасадно платно у целини је рашчлањено различитим архитектонским и декоративним мотивима,
попут пиластера, кордонских венаца, конзола, тимпанона, фризова, картуша и других самосталних
декоративних елемената, па све до слободно развијене флоралне пластике и фигуралних скулптура.
Сви мотиви су преузети из академског репертоара, пре свега барока, али су у рукама двјуа великана
архитектуре – Николе Несторовића и Андре Стевановића – индивидуално интерпретирани и прилагођени јединственом стилском изразу.

Испред централне куполе, а изнад главног венца фасаде, налази се фигурална група Жена са четири детета, у оквиру које крунисана женска фигура штити дечје фигуре комадом платна, гранчицом,
књигом и снопом жита. У нишама на бочним ризалитима главне фасаде постављене су фигуре Жена
са кошницом и Мушкарац са свитком. Бројни рељефи у виду женских маски налазе се на врховима
лезена, изнад прозора првог спрата и у висини прозора приземља на бочним фасадама, док је над
улазом постављена маска Меркура.
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Ентеријер зграде је један од најлепших у београдској архитектури. На почетку мермерног степеништа у главном холу постављене су две пандан фигуре младе жене у виду канделабра, док се изнад
галерије у главном холу налази Афродита са два амора.

Украсе на фасадама и унутрашње декоратерске и штукатурске радове на зидовима и таваници
извео је и израдио Фрања Валдман, грађевински ликорезац, декоративне сликарске радове главног
улаза Бора Ковачевић и Андреја Доменико, док је сликарије на стаклу извео Р. Марковић.
Београдска задруга се уселила у зграду непосредно по завршетку радова 1907. године и у њој је
била смештена све до 1944. године, то јест до свог укидања. Касније је корисник зграде постао Геолошко-геофизички завод „Јован Жујовић“.
Током свог постојања зграда је више пута адаптирана. Најзначајније измене у њеној грађевинско-архитектонској структури настале су 1956–1957. и 1958–1959. године. Тих година је Геолошко-геофизички
завод реконструисао поткровље над оба крила према Травничкој и Херцеговачкој улици, а потом надзидао
три спрата на средишњем крилу у дворишту око некадашње шалтер сале. Овим интервенцијама измењен
је општи изглед зграде тиме што су на крилима одстрањена кубета, атике су постале спратови, зазидани
су отвори у приземљу, који су од улазних врата у локале постали прозори канцеларија, и осиромашено је
кубе главне фасаде, с којег је уклоњено круниште, као и сама фасада, с које је склоњен сат.
Последња реконструкција ове београдске палате извршена је 2014. године. У овим радовима бочна
кубета нису враћена, као ни круниште централне куполе, али је рестаурацијом фасаде у већој мери враћен
њен стари сјај. Данашњи корисник овог простора је предузеће Belgrade Waterfront – Eagle Hills.
Палата Београдске задруге представља једно од најзначајнијих дела београдске и српске архитектуре из прве деценије ХХ века и једно од најуспелијих дела архитеката Андре Стевановића и Николе
Несторовића. Она спада у ред најрепрезентативнијих примера београдске архитектуре. Преко ове
палате одражавају се развијенији друштвени односи и напредовање града на почетку ХХ века. Она
је документ првог организованијег освајања присавских терена и силажења града на речне обале.
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Због својих архитектонско-урбанистичких и културно-историјских вредности Београдска задруга проглашена је за споменик културе – културно добро од великог значаја.

ЗДАЊЕ БЕОГРАДСКЕ ЗАДРУГЕ (Belgrade Waterfront) - ОБИЛАЗАК СА ВОДИЧЕМ
Зграда некадашње Београдске задруге у Карађорђевој улици својом појавом пленила је од првог
дана. Саграђена је 1907. године, а њени идејни творци били су архитекте Андра Стевановић и Никола Несторовић, који су ово монументално дело и антологијски пример модерне српске архитектуре
пројектовали под утиском велике Париске изложбе 1900. године.
Изградњу је финансирао богати трговац и велики задужбинар Лука Ћеловић Требињац, који је
већ тада знао да ће Савамала постати најатрактивнија градска локација. У изградњи су се користили
армирани бетон и вештачки камен на фасади, а елементи сецесије су красили ентеријер зграде. Угаоно
здање представља бисер српске архитектуре. Сада је седиште компаније Belgrade Waterfront.
Првобитна лепота згради је враћена 2015. године, после темељне реконструкције. Данас ово
здање доживљава ренесансу, постајући симбол развоја и место где се срећу славна прошлост и будућност престонице.
Обиласци здања у Карађорђевој 48 (седиште компаније Белграде Wатерфронт) организују се
током трајања манифестације „Дани европске баштине“ у Београду и по одобреној претходној најави:
Окупљање је испред зграде. Посетиоци ће током обиласка моћи да чују информације о историји једне
од најлепших зграда у Београду, али и о узбудљивом развоју Савамале. Број посетилаца је ограничен.
Информације и пријаве на мејл: media@belgradewaterfront.com,
Информације о свим програмима: Туристичка организација Београда, www.tob.rs;
Туристичко-информативни центар, bginfo.knezmihailova@tob.rs.
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Ксенија Ћирић, Завод за заштиту споменика културе града Београда

ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА

Каталог на српском и енглеском језику
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На Савском тргу, управо на оном месту где се завршава визура из једне од главних градских
саобраћајница – Немањине улице, налази се главна београдска железничка станица. Истакнути
положај који заузима, у самом центру Београда, одговара привредном и културном значају ове
станице у историји српске престонице. Процес европеизације Србије,њеног политичког,привредног и културног живота, започиње владавином кнеза Милоша Обреновића. Значај железнице и
далекосежног утицаја који је имала на даљи развој српске привреде уочен је врло рано, недуго
после увођења железница у Европи. До средине XIX века, велики део Европе већ је био повезан
железничком мрежом, а положај Србије логично је претпоставио неопходност њеног укључивања у
даљи железнички развој.Први кораци у изградњи железнице у Србији учињени су за време владавине кнеза Александра Карађорђевића 1851. године, али је услед размимоилажења између Порте
и српских власти ово питање потиснуто. Под кнезом Миланом, Народна скупштина донела је 1875.
године Закон о грађењу железнице Београд–Алексинац и даље до границе, али су ратови против
Турске поново одложили радове. Тек ће се одредбама Берлинског конгреса 1878. године обезбедити њена убрзана изградња. Србија се тада споразумом владе (Јован Ристић) са Аустро-Угарском
(гроф Андраши) обавезала да ће у најкраћем могућем року, од три године, изградити пругу која ће
Беч, преко Београда, повезати са Турском и Бугарском. По ту цену Аустро-Угарска се прихватила да
заступа интересе Кнежевине Србије. Берлинским конгресом Србија је добила независност и градове
Ниш, Пирот и Врање, којима је проширила територије.Планирани центар међународног саобраћаја
– Ниш, био је сада у поседу Србије, а веза са бугарским и турским железницама требало је да се
спостави управо крацима од Ниша, Пирота и Врања. Године 1884. коначно је изграђена пруга Београд– Ниш у дужини од 243,5 километара, а у саобраћај је пуштен и железнички мост преко Саве,
чиме је успостављена железничка веза са средњом Европом.
Упоредо с реализацијом железничке пруге Београд–Ниш мислило се и на изградњу главне железничке станице. Зидање станице започето је 3. априла 1883. године, када је краљ Милан Обреновић, у присуству многобројног света, положио камен темељац за прву српску државну железницу.
Пројекат за зграду главне станице израдио је бечки архитекта Вилхелм фон Флатих, док је на дефинитивној разради пројекта радио архитекта Драгиша Милутиновић. Извођење радова поверено је
предузимачима Нејшлосу и Фрајнду, који су имали обавезу да изграде и два главна и два споредна
колосека у укупној дужини од 10 километара. Колико се журило са изградњом станице, види се из
податка да је у 1884. години на београдској железничкој станици на различитим пословима радило 5
575 радника. Зграда железничке станице предата је на употребу 21. септембра 1885. године.
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Пуштање у саобраћај пруге Београд–Ниш одиграло се, међутим, више од годину дана раније, 23.
августа 1884. године, са привремене станице. Она је била лепо окићена, удешена разним амблемима и
заставама. Када се окупило довољно света, локомотиве су се приближиле месту на којем је био постављен
сто за освећење водице. Машине је осветио и покропио архиепископ београдски и митрополит српски Теодосије: нека их прати свуда благослов... Након тога, на локомотиве су закачени вагони и гости су почели

да улазе. Два воза стајала су један поред другог на два колосека, спремна да крену за Ниш. У укупно 18
вагона сместило се око 200 путника. Из првог воза свирала је краљева химна, а са београдских бедема пуцали су топови. Свет је радосно поздрављао путнике. Први воз је из Београда кренуо у 8.35 ујутро, а у Ниш
је стигао у 6.23 увече, задржавајући се по који минут на успутним станицама и свечаном доручку у Лапову.
У ову привремену станицу, за коју је чврсто везан почетак железничког саобраћаја у Србији, по завршетку
главне станичне зграде уселила се железничка пошта. Главна станична зграда, завршена 1885. године, у
складу са градитељском праксом тог времена заснована је на класичном архитектонском језику. Главно
прочеље према Савском тргу решено је у петоделној подели композиције с наглашеним централним и
бочним ризалитима. Централни ризалит, с монументалним порталом истакнут је и удвојеним пиластрима
на којима почива архитрав с троугаоним тимпаноном, на чијем су врху акротерије. Унутар тимпанона
некада се налазила декоративна пластика – монументални грб Краљевине Србије, који са стране чувају
крилати лавови. На архитраву је исписана и година која означава почетак железничког саобраћаја у Србији, MDCCCLXXXIV, односно 1884. Тракт према Карађорђевој улици оригинално је представљао излазни
хол. Фасада је првобитно била репрезентативнија, фланкирана угаоним кулама које су срушене током
обнове железничке станице до почетка шездесетих година XX века. Сат у самој оси симетрије, у едикули
која почива на балустради, био је један од раних јавних часовника у Београду.
Монументално компонована, обликована у духу неокласицизма и ампира, иако тада на пустом
простору Баре Венеције, станица је била знатно архитектонско достигнуће тадашње Србије. Београд,
престоница са 35 000 становника, могао је у то време да се подичи с тек неколико репрезентативних грађевина подигнутих у складу са оновременим европским трендовима, попут Капетан Мишиног
здања, Народног позоришта, Старог двора. Монументалност железничке станице и данас се сагледава у развијеним основама и архитектонској композицији са акцентом на средишњи класицистички
ризалит главног улаза и пространи вестибил. Као станица чеоног типа, била је изразито урбаног
карактера, попут оних у највећим европским градовима, а њеним обликовањем умногоме је обогаћена
архитектура Београда.
Зграда железничке станице, као историјско здање и архитектонско остварење, обједињује
у себи све оно што је у XIX веку означавало увођење железнице у Србији. Она је историјски
споменик и архитектонско сведочанство свих тежњи ка прихватању једне необично важне тековине савремене културе.
Једна од највећих грађевина тадашње Србије, у време када министарства и друге јавне установе
још нису имале своје засебне зграде, Железничка станица била је од огромног значаја за привредни,
политичко-национални и културни развој Србије.
Као објекат веома истакнутих архитектонско-урбанистичких и културно-историјских
вредности, Железничка станица проглашена је за споменик културе 1981. године, а 1983.
утврђена за културно добро од великог значаја.
Станица је непосредно повезана са изградњом прве српске железничке пруге Београд—Ниш,
довршене 1884. године. Зграда је изграђена по узору на железничке станице великих европских зе57 ТУРИСТИЧКА АТРАКТИВНОСТ БЕОГРАДА

маља и стоји као монументално здање. Први воз са ове станице кренуо је ка Земуну уз дворске почасти, 20. августа (1. септембра) 1884. године у 15 часова. Први путници били су краљ Милан, краљица
Наталија и престолонаследник Александар Обреновић, на путу ка Бечу. Свечаном отварању станице
присуствовало је више од 200 иностраних званица и више хиљада грађана. Прва композиција ка Нишу
кренула је три дана касније, док је прва редовна линија кренула је према Нишу 3./15. септембра у 6
часова, када је отворена и линија до Пеште. Од 1980. до 2009. године, поред улаза у станицу
стајала је локомотива Плавог воза који је превозио маршала Тита. Саобраћај са ове станице
је преусмерен ка станици Макиш, а путнички у станицу Београд–центар. Планирано је да зграда постане Музеј настанка српске државе.
На уређеном Савском тргу постављен је монументални споменик Стефану Немањи.
Информације: Музеј града Београда, www.mgb.org.rs
Препорука: Посета Железничком музеју Србије и музејски возови - РОМАНТИКА и
ПЛАВИ ВОЗ (www.zeleznicesrbije.com)
Информације: ТOБ, www.tob.rs; Туристичко-информативни центар

Фотоархива: Belgrade Waterfront
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КОНАК КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ

Споменик културе од изузетног значаја, Kнеза Симе Марковића бр. 8
Каталог на српском и енглеском језику
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Конак кнегиње Љубице налази се на углу улица Кнеза Симе Марковића и Краља Петра, некадашњих улица Богојављанске и Дубровачке, у једном од најстаријих делова Београда. Преко пута
данашње Саборне цркве налазио се стари кнежев дворац и простирао се, отприлике, од улаза у
сaдашњу зграду Патријаршије до баште данашњег Конака кнегиње Љубице. До 1829. године тај двор
је употребљаван за становање, али с обзиром на његову старост и оронулост, кнез Милош је одлучио
да сазида други конак. Нови конак, како је зван у време грађења, био је већи и репрезентативнији од
Господарског, јер је требало и да посведочи о нараслој економској моћи и учвршћеној власти Милоша
Обреновића после добијања Хатишерифа 1830. године.
Конак кнегиње Љубице један је од најрепрезентативнијих сачуваних примера грађанске архитектуре прве половине 19. века у Београду. Грађен је у периоду између 1829. и 1830. године. Према
замисли кнеза Милоша, требало је да има двојаку намену, да буде стан његове породице, кнегиње
Љубице и синова Милана и Михаила, каснијих српских кнезова, а у исто време и двор за резиденцију.
Изграђен је по идејама и под надзором Хаџи Николе Живковића, пионира српског неимарства.
Кнез Милош је одлучио да ангажује неимара из Водена, Хаџи Николу Живковића, јер у то време у
Београду није ни било неимара, с обзиром на то да се годинама није зидало. Тако је Никола Живковић
постао први неимар обновљене Србије и руководио је свим грађевинама које је кнез Милош подизао
током своје прве владавине.
Копање темеља почето је у јулу 1829. године, а Конак је завршен у касну јесен 1830. године. Кнегиња Љубицa је писмом јавила мужу 22. новембра 1830. године „да су се сместили у новом конаку“.
Накнадно, 1836, дограђен је амам са једноспратним трактом.
Конак кнегиње Љубице смештен је у слободни простор, у центар велике баште, првобитно ограђен
високим зидом, као и остале грађевине овог типа и окружен зеленилом. Имао је спољaшње двориште
у које се улазило кроз колску капију, као и пространу унутрашњу башту према Косанчићевом венцу.
Главном фасадом, којом доминира еркер диванхане, Конак је окренут према реци Сави. Основа Конака
је правоугаоног облика и сразмерно велика, а има три нивоа – подрум, приземље и спрат. Подрум је
покривен сводовима, а приземље и спрат су зидани уз примену класичног зидања у опеци и бондручног
59 ТУРИСТИЧКА АТРАКТИВНОСТ БЕОГРАДА

зидања са дрвеном конструкцијом испуњеном опеком. Четвороводни кров је покривен ћерамидом, а
надвисује га осмострано кубе и осам димњака. Ова грађевина садржи све одлике градских кућа српскобалканског стила. Приземље и спрат имају средишњи хол око којег су распоређене остале одаје, што
је традиционално оријентални просторни концепт произашао из некадашњих затворених унутрашњих
дворишта. На оба спрата налази се и по једна диванхана, нека врста данашње дневне собе, а такође
и салона за пријем. Диванхана у приземљу је од осталог простора издвојена помоћу два степеника, а
оивичена је дрвеним стубовима са парапетима између њих. Одмах уз њу постављене су широке степенице које воде у башту и тај улаз у кућу је шири од оног према улици. Диванхана на спрату је интимнија.
Ограђена је бочно зидовима, а има према централном простору само два стуба. Њен под био је у равни
околног пода, а сви су били од дасака. Ова диванхана је оријентисана ка улици.
Иако је својим просторним концептом ослоњен на оријенталну традицију, Конак кнегиње Љубице
представља преломни тренутак у београдској архитектури, јер својим спољним обликовањем и декоративним елементима у великој мери наговештава утицај европске архитектуре. Ова европска схватања посебно су видљива у разуђености фасада, изломљеним линијама крова, димњака и кубета, у
споредним детаљима архитектонске обраде фасада – пиластрима, лучним завршецима и шамбранама
на прозорима, профилисаним венцима и неким детаљима ентеријера. Еркери на фасади, иначе типично правоугаони, имају полукружни облик у основи.
Једна од првих вести коју о Конаку кнегиње Љубице имамо јесте путопис Ота Дубислава Пирха из
1829. године: „Један мален део Београда одскочио је према осталим, а то је један мали простор на југозападном крају главне улице у горњој вароши. (...) Иако није највећа, по својој форми то је најлепша
зграда коју сам у Србији видео.“1 Нови конак се већ по улози која му је била намењена разликовао од
обичних приватних кућа за становање и „садржи извесне одлике које га (...) стављају у ред утврђених
двораца великих паша и богатих бегова“.2

Кнегиња Љубица, иако је била скромна, желела је да живот на двору уреди на високом нивоу. У
сачуваној преписци између кнегиње и кнеза Милоша од 1. јануара 1931. године Љубица тражи од мужа
да се „за служитеље у двору набаве црвене чарапе“. Наслућујемо да је одговор кнеза био негативан,
с обзиром да у свом писму од 24. јануара кнегиња пише да „се она може служити и сама, без слугу“.
За време прве владе кнеза Милоша у Конаку кнегиње Љубице налазила се главна државна благајна. Намесништво књажевско, до повратка кнеза Михаила у Србију 1840, одржавало је у Конаку
седнице, а кнeз Михаило је у Конаку живео до 1842. године. Након тога ту се налазио Лицеј, затим
Прва београдска гимназија, па Апелациони касациони суд. Године 1912. у Конак је смештен Завод за
васпитање глувонеме деце, а од 1929. Музеј савремене уметности. До 6. априла 1941. у згради се налазио Црквени музеј. Од 1945. до 1947. Године у Конаку је био смештен део Патријаршије, а од 1947.
Републички завод за заштиту споменика културе.
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У периоду од 1971. до 1979. године предузети
су конзерваторско-рестаураторски радови којима су
извршене санација објекта и обнова фасаде и ентеријера. Том приликом, Конак кнегиње Љубице, који
је и данас у саставу Музеја града Београда, адаптиран је за репрезентативну музејску поставку.
Конак кнегиње Љубице утврђен је 1979. године
за споменик културе од изузетног значаја.
Поред Конака, у саставу Музеја града Београда
су: Археолошко налазиште Бело брдо у Винчи, Музеј
Паје Јовановића, Збирка икона Секулић и др.

Кнегиња Љубица Обреновић
литографија у боји Анастаса Јовановића

Информације о програмима и посети: МУЗЕЈ ГРАДА БЕОГРАДА - www.mgb.org.rs
Музејски театар : Сећање - од 2009.године реализована је Монодрама „На кафи код кнегиње Љубице“ у изузетном извођењу Наташе Поповске.
У Конаку се реализује програм „Буди гост на српској слави“.
Информације о свим програмима: ТОБ, www.tob.rs; Туристичко-информативни центар.
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КОНАК КНЕЗА МИЛОША У ТОПЧИДЕРУ
ИСТОРИЈСКИ МУЗЕЈ СРБИЈЕ
Конак кнеза Милоша се налази у оквиру подручја
просторне културно - историјске целине од изузетног значаја.
Више о Топчидеру - Ксенија Ћирић ТОПЧИДЕР,
Каталог на српском и енглеском језику - https://beogradskonasledje.rs/

„Стална поставка у Конаку кнеза Милоша у Топчидеру (део Историјског музеја Србије), некадашњем двору кнеза Милоша, настоји да прикаже борбе за коначно ослобођење од вишевековне
османске власти, обновљене у новом сјају у Првом, а настављене у Другом српском устанку, напоре и
искушења њихових покретача и вождова, родоначелника нововековних српских династија, Карађорђа
Петровића и Милоша Обреновића, и значај и заслуге његових наследника из династије Обреновић
у другој половини 19. века, када је након стицања самосталности обновљена краљевина 1882. и настављено јачање модерне српске државе.
У приземљу Конака, након уводног описа положаја и начина живота Срба и другог немуслиманског становништва у Османском царству, приказан је Први српски устанак, као и догађаји и међународне околности које су му претходиле. У овом делу су представљене најзначајније битке Карађорђевих јунака, али и однос великих сила према Устанку и његов слом.
Спрат Конака је посвећен догађајима Другог српског
устанка и предводнику устаника Милошу Обреновићу,
творцу модерне српске државе, његовом учвршћивању на
власти, добијању аутономије и сукобима са уставобранитељском опозицијом.
У просторијама на спрату су такође презентовани
његова супруга кнегиња Љубица и владарски наследници из династије: кнез Михаило, краљ Милан и краљ
Александар Обреновић, са чијим убиством 1903. у
Мајском преврату, ова важна династија силази са историјске сцене.
На спрату се налази оријентална соба за разговор и
одмор, тзв. Диванхана, и реконструкција првобитног ентеријера собе кнеза Милоша Обреновића.
Конак је подигао кнез Милош 1831. године у Топчидеру, тадашњој периферији Београда. Типично за богате
приватне резиденције, и Конак кнеза Милоша је главном
фасадом окренут ка врту, тј. Топчидерском парку, који,
као први плански уређен парк у Србији, у другој половини
Кнез Милош Обреновић
19. века постаје омиљено београдско излетиште.
литографија у боји Анастаса Јовановића
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Испред Конака налази се чувено стабло платана, споменик природе, које је засађено у време
Обреновића. Стабло платана, по лепоти и димензијама спада међу најлепша и највећа у Европи и
представља један од најзначајнијих историјских и хортикултурних споменика Београда. Заштићено
подручје „Топчидерски парк“ се састоји из два дела: Парковски уређени простор и Парк шума. Парковски уређени простор се истиче својим посебним природним, културно-историјским и естетским
вредностима. Данашњи изглед простора формирао се током више векова. Обухвата 4 дела: у првом
делу парка између Булевара патријарха Павла и Топчидерске улице налази се Конак кнеза Милоша,
као и значајни споменици културе: Обелиск, Жетелица, спомен – биста др Арчибалду Рајсу, топчидерска црква светих апостола Петра и Павла и др.
Стручна вођења кроз поставку у Конаку кустоса Бориса Марковића за групе се заказују на
телефон 064/ 858 1295. За особе са инвалидитетом је улаз слободан.Групе особа са оштећењем
слуха треба да имају знаковног преводиоца уколико желе стручно вођење.
Имајући у виду да је Конак заштићено културно добро од изузетног значаја и да здање има
специфичну архитектуру не постоји могућност да
се за особе са тешкоћама у кретању инсталира
рампа на улазу и лифт до спрата Конака. У близини налази паркинг ресторана „Милошев конак”.
– Историјски музеј Србије
Музејски театар - игроказ „Што се боре мисли
моје″ ауторке Злате Тиболд о једном сегменту из
живота Кнеза Михаила
Адреса: Булевар патријарха Павла бр. 2. Телефон: 011/ 2660-422.
Мејл адреса: konakknezamilosaims@gmail.com
На јутјуб каналу Музеја заинтересовани могу да погледају дигиталне садржаје – предавање кустоса Бориса Марковића на тему „Градитељска делатност кнеза Милоша” и др.
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Ирена Сретеновић, Завод за заштиту споменика културе града Београда

ДОМ ЈОВАНА ЦВИЈИЋА

Споменик културе, Јелене Ћетковић бр. 5
Каталог на српском и енглеском језику
- https://beogradskonasledje.rs/

У дворишту куће у Улици Јелене Ћетковић бр. 5, расте једно племенито дрво, Sophora Japonica
Pendula - јапански багрем. Колика му је лепота, јединственост и истрајност, толико је велико име и
нашег научника Јована Цвијића који га је пре једног века у дворишту своје породичне куће засадио.
У време када је кућа грађена Копитарева градина била је миран део Београда, с малим приватним
кућама и баштама – градинама. Изградњом Прве варошке болнице у Улици Џорџа Вашингтона 1868.
године, односно Планом парцелације и пресецања улица који је почетком 20. века израдила Београдска општина, започиње урбанизација овог, до тада неразвијеног дела града.
На месту где се налазила башта београдског митрополита Михаила, кијевског ђака и познате црквене историјске личности, 1907. године уређен је озелењен трг који 1924. године добија име по слависти
Јернеју Копитару – Копитарева градина. Изглед који је тада формиран, није се до данас изменио. Крајем
19. века започиње подизање кућа. Чувени српски научници, књижевници, уметници, архитекте и трговци: Лаза Лазаревић, Љубомир Стојановић, Милан Антоновић, Петар Палавичини, Панта Тадић градили
су на овом простору своје породичне куће и стварали јединствен амбијент грађанског Београда. Међу
њима је био и научник Јован Цвијић.
Своју кућу је изградио према личној замисли и жељама, што се нескривено види у сваком детаљу.
Гледајући је данас, можемо га замислити како у тишини седи за каменим столом у хладу багрема своје
баште и пише о изворима и водопадима Источне Србије! Рођен је 11. октобра 1865. године у Лозници.
У родном граду започиње школовање, а затим наставља у Шапцу и Београду. Гимназијске дане проведене с друговима из разреда, будућим српским великанима, Михаилом Петровићем Аласом, Милорадом Митровићем, Јаковом Продановићем сликовито је Милован Витезовић описао у носталгичном
роману о младости „Шешир професора Косте Вујића“.
Након завршене Велике школе у Београду 1888. године, као државни питомац одлази на универзитет у Беч и студира физичку географију и геологију. Докторирао је 1893. године са тезом „Das
karstphänomen“, коју је чувени британски научник Арчибалд Гики представио као „заставничко дело“
светске географије. И данас се сматра најтемељнијом студијом о морфолошко–хидролошким проблемима, и сврстава Јована Цвијића у утемељиваче карстологије. По повратку из Беча, са непуних
28 година постаје редован професор Велике школе и започиње своју предану истраживачку мисију.
Научни рад којим се Јован Цвијић бавио четири деценије био је свестран и комплексан. Прешао је
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преко 500.000 км2 углавном пешице и на коњу. Пропутовао је Балканско полуострво, Јужне Карпате
и Малу Азију што је резултирало бројним научним радовима. Захваљујући својој природи, оштроумности и надасве научном духу сакупљао је податке о крајевима, људима, обичајима, социјалним и психолошким карактеристикама, миграцијама непрестано испитујући географске, историјске и друштвене
међусобне условљености. Био је првенствено географ али га у своје редове убрајају и геолози, етнолози, етнопсихолози, социолози и историчари. Од 14 томова Сабраних дела, једно од најзначајних је
„Балканско полуострво“, штампано у Паризу 1918. године. Био је почасни члан десетак иностраних
академија, покретач многих светских скупова, носилац бројних медаља за научни допринос. На улазу
у Краљевско географско друштво у Лондону у бронзи је уклесано његово име. Остао је запамћен као
један од најзнаменитијих и најпознатијих српских научника.
Највећи део живота Јован Цвијић провео је у породичном дому у Улици Јелене Ћетковић бр. 5,
у ком је и умро 16. јануара 1927. године. Као и већину кућа на Копитаревој градини, саградио ју је
познати грађевинар Сретен Стојановић 1905. године. Складних пропорција типичан је пример периферијских кућа Београда с краја 19. и почетка 20. века. Кућа је једноставна, без много раскоши, по
мери скромног човека као што је био њен власник. Низ Улицу Јелене Ћетковић је стилизована ограда
од кованог гвожђа, кроз чију капију се несметано улази у омање двориште, у чијем се задњем делу
налази летња кухиња из времена градње. У зеленило баште постављена је биста научника, дело Владете Петрића из 1965. године. Приземна кућа с мањим бочним тремом, који истовремено служи и као
главни улаз, заузима доминантну угаону позицију и заједно са суседним кућама чини јединствен стилски и архитектонски ансамбл. Сведено обликоване фасаде са шест великих прозора носе класичну
академску поделу са штуко венцима и флорално–геометријском пластиком неоренесансних мотива.
Од 1967. године у кући се налази Меморијални музеј Јована Цвијића, који чува аутентична сведочанства о животу и раду великог научника. Експонати су разноврсни – од бележница, писама, рукописа, географских карти, атласа, књига до бројних диплома, медаља, етнографске збирке,
намештаја, посмртног венца нарученог по жељи краља Александра.
Ентеријер чини улазни хол, предсобље, радни кабинет, салон за примање, салон госпође Љубице и трпезарија, која је данас прилагођена музејској поставци научникове документације. У свакој
просторији налази се оригинални намештај и низ личних предмета које је научник користио у свакодневном животу. Салонска гарнитура од јаворовог дрвета пресвучена тканином с народним везом
необично фине технике ткања, пиротски ћилим, завесе од црвеног атласа, бошче на зиду, портрет
Цвијића који је насликао Урош Предић само су фрагмент овог несвакидашњег градског ентеријера
који приказује прагматичног научника у светлу уметничког сензибилитета.
Јединствену уметничку целину, изузетне вредности, представља унутрашња декорација, рад
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младог уметника Драгутина Инкиострија Медењака, великог научниковог пријатеља. Неухватљива уметничка слобода овог, изнад свега аутентичног, ствараоца водила га је од Фиренце до
Прилепа, на изворе различитих култура и традиција. Од самоуког сликара и ватреног браниоца националне уметности до професора на Уметничко–занатској школи који је оставио за собом бројна дела,
нажалост многима непозната. Од зидних декорација у Министарству финансија, Народној банци, Коларчевој пивници, Народном позоришту, преко нацрта за украсе на иконостасу панчевачке цркве,
илустрација за корице дечијих школских књига, златарских радова, до разних типова мобилијара.

Желећи да српску уметност препороди кроз модерну стилизацију, без опонашања страних стилова
и праваца, сакупљао је на својим многобројним путовањима народне мотиве аутохтоног карактера и
касније их користио у свом раду.
Доласком нових уметничких праваца у нашу средину, почетком треће деценије прошлог века, интересовање за „национални стил“ је јењавало, а самим тим и за његове представнике. Инкиостри запада у материјалну оскудицу праћену здравственим проблемима. Дочекује своје последње дане радно
као хонорарни наставник за дрворез и орнаментику у Београду. Умире у највећој беди 16. септембра
1942. године. Сахрана је обављена о трошку Општине, пошто у кући није било новца.
Свој лични уметнички печат овај врсни декоратер, сликар, теоретичар, етнограф и педагог
остављао је у многим београдским кућама. Кућа Јована Цвијића са целокупном зидном декорацијом,
деловима намештаја и појединим предметима једна је од ретких која нам пружа непосредно уживање
у делу талентованог ствараоца. Декорација на зиду је сачувана у холу, предворју и Цвијићевој радној
соби. Рађена је техником al secco и до данас је неоштећена, сем боја које су изгубиле своју свежину.
По завршетку Другог светског рата, од укупно пет просторија, две су пресвучене тапетама. Зидне
површине и таванице прекривене су међусобно прожетим мотивима народне орнаментике и спиралне сецесијске декорације, уклопљеним у архитектонску форму. Наспрам главног улаза у кућу, својом
доминантношћу издваја се рељефна зидна композиција орла с чекићем у канџама како раширених
крила лети над Земљином куглом. У прихваћеној интерпретацији у њој се препознаје симбол куће и
његовог домаћина. У следећој просторији – предсобљу где је и мермерна биста научника, дело вајара
Марка Брежанина, смештена уз осликану таваницу мудрује фигура сове с књигом на крилима и чекићем у канџама, окружена штуко орнаменталном декорацијом.
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Поред осликавања ентеријера, Инкиостри је дизајнирао каљеве
пећи у собама и намештај који је израђивала Уметничко–столарска радионица „Светозар Влајковић“.
Спој медитеранског духа (пореклом Италијан) и мотива Шумадије,
Херцеговине и Босне као инспирација у осликавању куће 1908. године,
говоре о разумевању и поверењу које је Јован Цвијић имао у младог
уметника, пружајући му могућност да уметнички репрезентује карактер народног изражавања у областима које је научник обрађивао. Обраћајући се једним писмом Јовану Цвијићу током радова у кући, Инкиостри је написао : “... Сваки дан стварам нешто ново и лепо, а више свега
чисто народно, тако да ће се обистинити оно што сте рекли. “
Још за живота Јован Цвијић је тестаментом кућу у тада Теодосијевој улици бр. 5 оставио својој вољеној жени Љубици до краја њеног
живота, а потом на трајно коришћење Задужбини Јована Цвијића. Научни допринос светских размера, изузетан педагошки утицај на генерације наших географа и етнолога, аутентичан амбијент у ком је стварао
и умро научник, уметничко дело Драгутина Инкиострија Медењака, и
на крају простор Копитареве градине представљају споменичке вредности Дома Јована Цвијића.
Дом Јована Цвијића je у саставу Музеја града Београда.
Музеј града Београда је надлежан за 15 објеката од чега 11 музеја у саставу : Музеј Иве Андрића,
Музеј Јована Цвијића, Музеј Паје Јовановића, Збирка икона Секулић, Конак кнегиње Љубице, Археолошки локалитет Винча, Завичајни музеј Земуна, Музеј Младеновца, Музеј Томе Росандића, Музеј
бањичког логора, Спомен дом Степе Степановића.
Информације: www.mgb.org.rs , www.tob.rs; Туристичко-информативни центар

Музеј Иве Андрића, добитника Нобелове награде
за књижевност 1961.године

Збирка икона Секулић

Музеј Паје Јовановића
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Ивана Весковић, Завод за заштиту споменика културе града Београда

ДОМ ЈЕВРЕМА ГРУЈИЋА

Споменик културе од великог значаја , Светогорска 17
Каталог на српском и енглеском језику
- https://beogradskonasledje.rs/

У старом језгру Београда у Светогорској улици број 17 налази
се Дом Јеврема Грујића, прва кућа проглашена за споменик културе
од оснивања Завода за заштиту споменика културе града Београда,
1961. године. Налази се непосредно уз позориште „Атеље 212“ што
Београђанима често ствара утисак објекта који је у функцији позоришта а не породична кућа у којој и данас живе потомци Јеврема
Грујића, истакнуте личности српске дипломатије 19. века. Живот и
дело чланова породице Грујић и њених потомака везују се за важне
политичке и друштвене догађаје у Србији.
Јеврем Грујић рођен је 1826. године у селу Даросава код
Аранђеловца. Његови преци доселили су се из Црне Горе и истоимено село основали у 17. веку. Родоначелник породице Грујић, Грујица
Шестановић био је добро позната личност у Србији као учесник оба
српска устанка и депутат на народним скупштинама за време прве
владе кнеза Милоша. Такав дух наследио је и Јеврем Грујић, познати српски политичар и централна фигура Светоандрејске скупштине
1858. године, чијом заслугом је изгласан Први закон о народној скупштини. Као један од оснивача Либералне странке и њен вођа од 1868 – 1878, био је члан неколико српских влада, више пута министар
и дугогодишњи посланик Србије у Цариграду, Лондону и Паризу. После завршене гимназије уписао је
Лицеј у Београду 1846. године, а потом као државни питомац наставио студије права на престижним
европским универзитетима, Хајделбергу и Сорбони. Након школовања и повратка у Србију брзо је
почео да напредује у државној служби. Образован и амбициозан активно је учествовао у политичком
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животу државе, креирању нових закона и влада. Као један од истакнутих идеолога српског либерализма често је долазио у конфликт са апсолутистичким режимом кнеза Михаила, због чега је његова
служба, неретко, довођена у питање. Током своје политичке каријере био је изузетно цењен од стране
савременика, посебно напредне српске омладине, борац за либералне идеје и жртва апсолутизма. Одликован је за своје заслуге највећим орденом тог времена – Таковским крстом I степена 1877. године,
а пред крај дипломатске службе и политичке каријере 1892. године, Орденом Белог орла II степена.
Јеврем Грујић оставио је „Записе“ (мемоаре) које је Српска академија наука издала у три свеске 1922 –
23. године. Умро је 1895. године у Београду. Његови потомци својим радом наставили су да доприносе
развоју српске дипломатије, правосуђа и културе. Истакнутe личности порoдице били су и Јевремов
син Славко, дипломата, одликован почасним витештвом британске империје и његова супруга, Американка Мабел Данлоп Грујић, велика добротворка српског народа. У угледним америчким круговима
основала је више фондова за помоћ српским војницима на Солунском фронту, породицама и српским
студентима у иностранству. Залагањима Мабел и Славка Грујића подигнута је, средствима
Карнегијевог фонда, Библиотека београдског универзитета „Светозар Марковић“.
Једноспратну кућу у Светогорској 17 подигао је Јеврем Грујић
за своју ћерку Мирку, почасну дворску даму краљице Марије Карађорђевић и председницу „Кола српских сестара“. Стил куће, данас, посебно је истакнут контрастом њеног непосредног окружења
које чине модернистички и савремени објекти. С тог аспекта кућа
је урбани раритет, а када се закорачи унутра, амбијент дочарава
прошлост једне важне српске породице и начин живота високог
сталежа. Саграђена је 1896. године према пројекту Милана Капетановића, српског архитекте школованог у Минхену, касније министра грађевина. Вила има три обрађене фасаде у историцистичком
духу на којима су складно уклопљени елементи ренесансе и барока. У своје време представљала је типичну грађанску кућу саграђену према програму репрезентације. Док се неки орнаментални
мотиви могу видети и на другим београдским фасадама, сликана
декорација која подражава технику зграфита чини је јединственом
у архитектури Београда. Извођач сликане декорације на главној
фасади био је Доменико Д’Андреа, италијански мајстор декоративног сликарства. На овом објекту огледа се јединство архитектуре,
декоративног сликарства и фасадне пластике. У унутрашњој концепцији основе приземља и спрата
су идентичне. Салон, трпезарија и
кујна били су у приземљу, а на спрату собе за спавање, радни кабинет,
библиотека и тераса која је гледала
на некадашњу башту. Улаз у зграду
је репрезентативан, с холом и степеништем од белог мермера, оградом од кованог гвожђа и рељефном
композицијом на зиду. Богат и разноврстан покретни фонд, из 18. 19.
и 20. века, чине многобројни уметнички и употребни предмети и архивска грађа. Збирка оружја из Првог и Другог српског устанка добила је златну повељу и медаљу на изложби балканских држава у Лондону 1907. године. Фонд је власништво генерација породице Грујић – од Теодора Хербеза, министра
финансија кнеза Милоша, Јеврема Грујића, Славка Грујића, генерала Косте Протића, Стевана Ћурчића
и бројних других наследника, истакнутих личности политичког и културног живота Србије. Ентеријер
украшавају дела најзначајнијих сликара националне уметности: Стеве Тодоровића, Уроша Предића,
Паје Јовановића, Ђорђа Крстића, Уроша Кнежевића, Арсенија Петровића, Милоша Тенковића, Влаха
Буковца као и оригинални комади намештаја из различитих епоха.
Поред материјалне баштине Дом поседује и нематеријалне вредности. У кући је одржан састанак
на ком је склопљен тајни уговор између Србије и Бугарске за ослобођење Јужних Словена од турског
ропства 1912. године, на ком је касније заснован Балкански савез. По завршетку Првог светског рата у
кући се налазило Белгијско посланство где су се одржавали први градски балови и дипломатски пријеми, а затим Француско социјално друштво за помоћ деци „Кап млека“. Пред Други светски рат у њему су
одржавани састанци женских друштава за борбу против фашизма, а од октобра 1944. године у данима
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борбе за ослобођење Београда налазила се партизанска болница. Дом су посећивале и у њој боравиле
значајне личности српске политике и дипломатије, науке и уметности, попут Јована Цвијића, Симе Матавуља, Јована Скерлића, Чеде Мијатовића, Богдана Поповића, Милана Ракића, Ђорђа Крстића, Стевана
Тодоровића, Уроша Предића, Ивана Табаковића, др Вукића Мићовића као и чланови европских пле-

мићких породица и друге угледне личности.Овде је живео и Милован Миловановић, министар иностраних послова и председник владе Србије (1911 – 1912). Дом Јеврема Грујића данас је меморијално место,
сведок важних политичких и културних догађања, где се захваљујући потомцима, у континуитету, чува
културно наслеђе, негују традиција, национални идентитет и авангардна мисао српског друштва.
У новијој историји познат је и по једном савременом догађају. Наиме, у његовом подруму 1967. године
отворена је прва београдска дискотека „Код Лазе Шећера“, названа по власнику и Јевремовом потомку,
преводиоцу Лазару Шећеровићу. Најновији музички трендови и модни стилови могли су се чути и видети
у овој дискотеци коју су посећивале најпознатије личности из света музике, филма и моде. Била је место
окупљања интелектуалне елите која је значајно утицала на нашу недавну историју, означивши социолошки бум, ново време и слободe које су носиле шездесете године 20. века.
Дом Јеврема Грујића, подигнут од стране значајног српског државника, од свог настанка до данас
везан je за свет политике и културе због чега представља сведочанство једног времена за које постоји
мали број сачуваних докумената. Аутентичност овог репрезентативног здања драгоцено је наслеђе
наше културне баштине којe доприноси откривању и дефинисању изгледа и карактера старог Београда.
Очување породичне историје и српског наслеђа уврстило је Дом Јеврема Грујића у удружење „Старе куће Србије” и Асоцијацију европских историјских кућа 2009. године.
Због својих истакнутих културно-историјских и архитектонско-урбанистичких вредности Дом Јеврема Грујића утврђен је за културно
добро 1961. године, а потом 1979. године за културно добро од великог
значаја за Републику Србију“
Дом Јеврема Грујића, Светогорска бр.17,
Уз финансијску подршку града Београда Дом Јеврема Грујића 2015.
године, постаје први приватни музеј – Музеј историје, културе,
дипломатије и авангарде и активан културни центар у коме се одржавају изложбе, дечје радионице, чајанке , салонске позоришне представе и други програми. Излагана су дела великана српског сликарства:
Уроша Предића, Паје Јовановића, Петра Лубарде, Стеве Тодоровића,
Милене Павловић Барили идр.
Музејски театар: „Мала црна хаљина″ - Рада Ђуричин и Вјера
Мујовић и „Две жене и један рат″ о Мабел Грујић и Јелени Лозанић.
Информације: www.domjevremagrujica.com.
domjevremagrujica@gmail.com. +381 11 407 3612
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КУЋА ПОРОДИЦЕ ВЕЉКОВИЋ

Бирчанинова 21, споменик културе
Каталог на српском и енглеском језику
- https://beogradskonasledje.rs/

Кућа породице Вељковић, једна је од малог броја оних које су пре Другог светског рата биле
познате како по значајним и угледним власницима, тако и по архитектури и ентеријеру, богатој породичној збирци слика и скулптура, приватној библиотеци, колекцији оружја и употребних предмета. Због малог броја београдских приватних кућа угледних породица сачуваних у свом аутентичном
облику, Кућа породице Вељковић уврштена je у Асоцијацију европских историјских кућа
2008. године.
Оригиналан пројекат једноспратне породичне виле није сачуван, као ни име аутора пројекта.
Фабрикант Фрањо Вшетачки и његова супруга Ружа постали су следећи власници 1873. године и
на постојећем имању сазидали нову (данашњу) кућу коју је 1883. године купио Стојан Вељковић.
Грађена је опеком у кречном малтеру с масивним зидовима премошћеним архитравно и делимично
плитким пруским сводовима. Фасаде су једноставно решене у духу архитектуре академизма са сведеним репертоаром декоративних елемената. Диспозиција објекта је једноставна и функционална.
Распоред просторија у приземљу и на спрату је идентичaн. У приземљу се налази репрезентативни
степенишни ходник с оградом од кованог гвожђа и антре који води у три сукцесивно везана салона
и две мање собе на бочним странама објекта. Једна од соба служила је као купатило-гардероба док
је тоалет био засебна просторија. Поред главног улаза, приземље има и један споредни који је водио
на трем са масивним стубовима и дрвеном декоративном настрешницом одакле се улазило у кочије,
односно аутомобиле. У дворишту, поред породичне куће, налази се једноспратни помоћни објекат
који је имао намену коњушнице са собама за особље на спрату. Касније, када су аутомобили заменили
кочије, коњушница је претворена у гаражу. Главни улаз у двориште био је из Бирчанинове улице, а
други колски из Улице краља Милутина. На парцели споменика културе, у његовом пространом дворишту, саграђен је 1931. године изложбени Павиљон према пројекту архитекте
Војислава Ђокића и инжењера Александра Гавриловића. Конципиран је у духу модернизма, специјално намењен за излагање уметничких слика и скулптура, површине око 255м²
са стакленим кровом, централним грејањем, специјалним уређајем за постављање слика и
постољима за скулптуре чувених античких и ренесансних мајстора.
У проучавању друштвене историје Србије и грађанске елите Београда краја 19. и почетка 20. века,
значајно место заузимају и личности породице Вељковић. Родоначелник Јован Вељковић био је син
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параћинског кнеза Вељка Миљковића једног
од вођа устанка под Карађорђем, пуковник и
попечитељ правосуђа. У договору с кнезом
Милошем 1832. године Јован Вељковић је
покренуо буну у параћинској нахији, након
чега је поред параћинске још шест нахија, у
складу с Букурешким мировним споразумом
из 1812. године, враћено Србији. У свом познијем добу учествовао је у барикадама за
време бомбардовања Београда 1862. године.
По доласку на власт кнеза Александра Карађорђевића Јован Вељковић постављен је за
министра финансија. Приватно, био је колекционар оружја и претплатник првих издања
Београдских новина. Његов старији син, Јеврем, ађутант кнеза Михаила, завршио је војну
школу у Пруској, учествовао у раду Уједињене омладине српске и био велики љубитељ
књижевности. Наставио је очеву традицију
и колекционарско интересовање за оружје и
литературу. Млађи син Стојан докторирао је
права на универзитету у Хајделбергу, а потом
се усавршавао на универзитетима у Берлину
и Паризу. Био је министар правде, председник Касационог суда и творац Устава из 1869,
заједно с вођом либерала и дипломатом Јованом Ристићем. На Београдској великој школи
предавао је Римско и Кривично право. Као министар правде донео је Аграрни закон којим је дата економска независност сељацима новоослобођених крајева. Високо образовање на престижним европским
универзитетима била је карактеристика и наредних генерација породице Вељковић, што је у ондашњој
средини била привилегија мањине. Стојан је имао два сина, Јована и Војислава. Јован је завршио војну
академију, био је ађутант краља Милана и борац у Првом светском рату. Млађи, Војислав „отац југословенског златног динара“, докторирао је права на Сорбони са златном медаљом. Био је професор
Административног права на Лицеју, делегат Србије на Првој хашкој конференцији и секретар краља
Александра Обреновића. Након Првог светског рата, 1919. године за време владе регента Александра
Карађорђевића, постао је министар финансија. У новонасталој Краљевини СХС у којој су владали монетарна нестабилност и валутни хаос, др Војислав Вељковић успео је да формира нов монетарни систем
и спроведе валутну реформу. Министарство финансија је под његовим руководством увело јединствену новчаницу под називом динар. Ангажовањем у области монетарне политике и државне благајне
учествовао је у доношењу Закона о раду Народне банке Краљевине СХС 1920. године. Након великог
професионалног успеха, исте 1920. године, повукао се из политичког живота и посветио раду Српског
књижевног гласника као његов оснивач, и колекционарству уметничких дела. Инспирисан палатом Медичи сазидао је зграду Врачарске задруге где се налазила Српска банка (данас Турска амбасада) у чијем
врту је саградио атеље за сликарку Бету Вукановић, а која му је помагала у избору куповине домаћих и
страних слика и скулптура. У свом дому у Бирчаниновој 21 окупљао је истакнуте књижевнике, уметнике
и личности из политичког живота попут: Јована Цвијића, Јаше Продановића, Љубе Стојановића, др
Ивана Рибара, Паје Јовановића, Уроша Предића и многе друге. Стојан Ј. Вељковић био је индустријалац,
с братом Војиславом директор Парног млина и пиваре. Данашњи потомци су Богдан Б. Вељковић, који је
дипломирао на Харварду, данас председник Удружења за повраћај национализоване имовине и његова
сестра Катарина Вељковић, дипл. професор руске књижевности.
У кући породице Вељковић деценијама се чувала богата породична заоставштина бригом њених
потомака: старо оружје, војни атласи, стара издања књига и часописа, намештај, предмети примењене
уметности. Најзначајнији и најбројнији део породичне збирке чинила су дела ликовне уметности, око
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250 домаћих и страних мајстора академског реализма: Риста и Бета Вукановић, Вељко Станојевић, Драгутин Глишић, Љуба Ивановић, Урош Предић, Паја Јовановић, Марко Мурат а од страних мајстора око 30
аутора француског, енглеског, шкотског, италијанског и јапанског порекла, цењени чланови Удружења
француских уметника који су излагали на изложбама Париског салона у годинама између два светска
рата одакле су Вељковићи откупљивали слике. У целини, збирка је обухватала српске и стране уметнике
једне епохе која је била јединствена у Београду по истакнутим ауторима, броју и вредности дела, чак и
у поређењу с великим музејским збиркама (21 одливак Микеланђелових скулптура).
Управо из тих разлога, породица Вељковић је у дворишту своје куће подигла модеран
изложбени Павиљон који је у време своје изградње био први приватни музеј на Балкану.
Почетком Другог светског рата је затворен, а након рата Моша Пијаде је овде отворио свој атеље, а
потом и скулптор Сретен Стојановић. Након национализације Павиљона, бронзани одливци из збирке
предати су Академији ликовних уметности, а простор је временом изгубио своју основну намену.
У породици Вељковић било је познатих политичара, правника и официра који су својим образовањем, политичким и војним залагањима и културним ангажовањима утицали на друштвено-политички и културно-уметнички живот Србије. Њихова кућа, на углу улица Бирчанинове и краља Милутина,
пример је развоја градске архитектуре 19. века и прихватања европских стилских образаца важних
у сагледавању развоја и модернизације српског друштва на прелазу два века. Због културно-историјских и архитектонско-урбанистичких вредности Кућа породице Вељковић утврђена је за споменик
културе – Решење Завода бр. 63/5 од 30.4.1967.
Кућа Вељковића је један од оснивача Удружења „Старе куће Србије″ и члан Асоцијације европских историјских кућа од 2009. године. (www.starekucesrbije.com)
КУЋA ПOРOДИЦE ВEЉКOВИЋ је отворена за посетиоце током „Дана европске баштине“ и другим
поводима и по одобреној претходној најави.
Информације : Информације и приjaвe зa пoсeтe: katarina.beigbeder@orange.fr , 011/2683507
Вишe инфoрмaциja о Кући Вељковића: Eмисиja „Убeри дaн“ – Кaтaринa Вeљкoвић, Стaрe
кућe Србиje https://www.youtube.comчEмисиja „Бeoгрaд зa пoчeтникe“ – Смиљaна Пoпoв,
OТКУД MИКEЛAНЂEЛO У БEOГРAДУ? https://www.youtube.com
Eмисиja „Дa сaм ja нeкo“ – Рaдa Ђурић, https://www.youtube.com
Током манифестације „Дани европске баштине” у Београду посетиоци могу да обиђу и Дом Јеврема Грујића, Кућу породице Павловић, КУЋУ ПОРОДИЦЕ КАРАМАТА, Kараматина 17 у Земуну, КУЋУ
ПЕТРОНИЈЕВИЋА, Фондацију за развој културе и стваралаштва „Нушић“ која реализије и веома занимљив програм „Нушићевим Београдом“ и др. (www.nusicfondacija.rs).
КУЋA ПЕТРОНИЈЕВИЋА,
Кнеза Милоша 19,
баштини сећање на три
значајне српске породице које су учествовале у
стварању и дефинисању
српске модерне државе породице Петронијевић,
Пироћанац и породице
генерала Павла Јуришића
Штурма.Спомен збирка и
Истраживачки центар су у
Удружењу „Старе куће Србије“ и преко њега и члан
Удружења Европских историјских кућа и члан Удружења знаменитих српских
дипломатских породица.
Информације о програмима: Туристичка организација Београда, www.tob.rs;
Туристичко-информативни центар, Кнез Михаилова бр. 56, 011/2635-622, 011/2635-343
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Ивана Весковић, Завод за заштиту споменика културе града Београда

КУЋА ПОРОДИЦЕ ПАВЛОВИЋ

Господар Јевремова 39, споменик културе
Каталог на српском и енглеском језику - https://beogradskonasledje.rs/

„Културно наслеђе не чине само градови, њихова здања – куће и улице или музеји са уметничким
предметима – већ и људи и њихова дела. Данас, захваљујући и сачуваним породичним збиркама и архивама, можемо реконструисати слику живота како појединца тако и целог друштва. Писана документа
и извори, давно заборављени употребни предмети и усмена предања власника и потомака у аутентичном амбијенту најстаријих домова угледних српских породица постају на тренутак живописна илустрација
прошлих времена. У свеобухватном сагледавању развоја државе и друштва, споменици културе су чувари
и путокази у расветљавању урбане историје, културе и обичаја, страдања и слободе једног народа.
Крајем 19. века, Београд мења свој лик, напуштају се наслеђени модели оријенталне вароши с кривудавим улицама и сокацима који су пратили конфигурацију терена и уређује се према принципима европског регулационог урбанизма, примењеним прво на простор Вароши у шанцу, а затим у осталим градским зонама. Подижу се репрезентативна државна и дворска здања, паркови, верски и стамбени објекти
у духу средњоевропске и западноевропске архитектуре. Трансформација Дунавске падине, према првом
урбанистичком плану Емилијана Јосимовића, заснивала се на ортогоналној мрежи приближно једнаких
величина градских блокова одређених за породично становање. Мењао се и начин живота, па самим тим
и животни простор, ентеријер је испуњен намештајем и предметима нове естетике, што се посебно могло
видети у домовима угледних Београђана.
Један такав дом, историјска кућа, налази се у Јевремовој улици бр. 39, и у власништву је породице
Павловић од свог подизања до данас. Наиме, међу првим грађанским кућама у Јевремовој улици била је
породична вила Косте и Анке Павловић, подигнута 1882. године. Првобитно приземна, грађена је поступком карактеристичним за крај 19. века. Масивни подрумски зидови без темељних стопа, од ташмајданског
кречњака и топчидерског тврдог камена, прошарани су фугованом опеком у кречном малтеру и премошћени плитким пруским сводовима. Имала је пет соба и велико предсобље с подним мозаиком са утиснутом годином завршетка градње у средини тробојног четворолиста. У сутеренском делу налазили су се
летња кухиња, вински подрум и оставе. Кућа је споља била обликована у духу средоњоевропске градске
архитектуре тог времена. У Првом светском рату је оштећена и потом обновљена 1927. године, када је
дозидан спрат с поткровљем према пројекту архитекте Милана Секулића, складно уклопљен у првобит74 КУЛТУРНА ДОБРА

ни архитектонски концепт. Фасаде су обновљене једнообразно, у стилу академизма, са декоративним
елементима у виду пиластера, конзола, венаца, и прозорских оквира. Вертикалност фасаде постигнута
је каменим квадерима дуж ивица зграде, средишњим ризалитом и француским балконима са украсном
гвозденом оградом и шалонима. Након савезничког бомбардовања 1944, Павловићи обнављају страдало
поткровље, а осамдесетих година 20. века адаптирају га по пројекту архитекте Предрага Ристића.
У последњој трећини 19. и првој половини 20. века, грађански, школовани слој Србије постаје носилац
прогресивних друштевних промена и новог државног уређења. По повратку са европских универзитета,
припадници прве генерације државних стипендиста неретко су у својим кућама успостављали темеље
учених друштава и струковних удружења. Уједно, назначени домови постају и места окупљања интелектулане, политичке и економске елите, рађања политичких идеја и уметничких покрета. Поред оваквих
сусрета, у Дому Павловића организују се и сусрети чланова Краљевског дома и дипломатског кора. Костин
син Стеван, правник и дипломата, активно је учествовао на успостављању културних и дипломатских веза
с Француском и Румунијом. Као секретар краљевске владе, 1916. године тајно је пренео државну архиву
и најзначајније националне вредности у Грчку. Због својих заслуга одликован је Орденом Легије части. У
Другом светском рату, кућа је била пуна рањеника. Стеван је одведен у логор на Бањицу, унука Лепосава
– Бела, активна је у раду Српског и Међународног црвеног крста, а унук Доброслав – Бојко, архитекта и
носилац Ордена Св. Саве I реда, учесник у оснивању Друштва конзерватора Србије.
Након Другог светског рата, наступио је тежак период за предратну српску интелектулану елиту и
привреднике. Породица је, ипак, успела да сачува кућу од претварања у друштвену имовину. У поткровљу,
одржаване су редовне седнице најстаријег ликовног удружења на Балкану „Лада“. Од 1980. године породица креће у нову друштевну мисију. Народном музеју је поклонила вредну уметничку збирку, ауторска
права на поновно штампање сабраних дела свог рођака, Слободана В. Јовановића, правника, историчара
и књижевника, уступила је САНУ 1988. године, а његова сачувана, драгоцена архива и документација и
даље је у власништву породице. Лепосава – Бела Павловић, академски сликар, професор француског
језика, лектор и сарадник САНУ, доживотни председник „Ладе“, део уметничког породичног иметка поклонила је институцијама културе и образовања 1999. године: Народном музеју у Београду, Галеријама
Павла Бељанског и Матице Српске у Новом Саду, Шумадијској епархији у Крагујевцу Републичком заводу
за заштиту споменика културе и Одељењу романистике Филолошког факултета у Београду.
Од 2003. године у кући живе само потомци, а споменичка целина је отворена за јавност. Праунук
Косте Павловића, Ђорђе, архитекта, основао је Културни центар – Дом породице Павловић,
2005. године. Наиме, у амбијенту Дома постављена је стална изложба уметничких и етнографских предмета као и историјских докумената – делови старе градске одеће, живописне ношње, разноврсни употребни предмети народне радиности и покућство грађанских кућа вишег сталежа. Архивску грађу чине
дипломатски списи, старе фотографије с посветама, дипломе, укази и признања, који се и даље обрађују,
штите и излажу. Збирка је настала у периоду прве четири генерације Павловића и документује и сведочи
о бурној националној прошлости и развоју модерног грађанског друштва.
Од 2008. године, у Дому се налази удружење Интеркултура, чланица Европске федерације за интеркултурално учење (European Federation for Intecultural Learning - EFIL) и Американ филд сервиса
(American Field Servicе - AFS), под руководством професорке Иване Павловић, која организује активности
интеркултуралне међународне размене средњошколаца.
Због својих културно-историјских и архитектонско-урбанистичких вредности, породична кућа у Јевремовој бр. 39 утврђена је за споменик културе Дом породице Павловић 1971. године
(Решење Завода бр. 549/2 од 10. 6. 1971).
„Културни центар – Дом породице
Павловић“, www.domporodicepavlovic.org.rs
Више информација о кући: РТС документарни
програм, Породичне оазе грађанске Србије, Породица Павловић: https://www.youtube.com/; Студио
Б, Чудновата судбина једне куће – Сага о Павловићима:https://www.youtube.com/Студио Б, Како
је једна кућа ослобођена 60 година после ослобођења Београда https://www.youtube.com
Смиљана Попов - „Београд за почетнике”
Информације о програмима:
Туристичка организација Београда,
www.tob.rs;
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РАНЧИЋЕВА КУЋА
Културно добро од великог значаја, Мајевичка 9, Гроцка
Каталог на српском и енглеском језика
- https://beogradskonasledje.rs/

Варош Гроцка је административни, трговачки и културни центар општине Гроцка, једне од седамнаест београдских општина.
Као и за већину насеља београдске околине, прве значајније податке о Гроцкој налазимо у турским катастарским пописима из прве половине 16. века. Тако према попису из 1528/30. године, село
Гроцка (Хисарлик) има 22 дома.
На основу закона из 1866. године, који је вршио класификацију на основу броја становника али и
њихових делатности, Гроцка је и званично стекла статус варошице.
Главна административна, друштвена, привредна и трговачка делатност се и онда, као и данас
одвијала дуж и у непосредној близини садашње улице Булевар ослобођења, односно некадашњег
Цариградског друма. Самим тим и највећа грађевинска активност дешавала се баш на том простору.
Осим пословних зграда с дућанима, занатским радионицама и кафанама, у чаршији се налазе и стамбене зграде чији су власници били имућни трговци и занатлије. Оне најчешће припадају групи тзв.
варошких кућа.
Међутим, како је Гроцка истовремено и насеље сеоског типа, сеоска кућа као одраз начина живота и привређивања такође је присутна.
Ранчићева кућа налази се у Мајевичкој улици, у непосредној близини Грочанске чаршије, на узвишици, на пространој парцели, слободно постављена у односу на уличну регулацију. Кућа је првобитно
формирана као дводелна косовска приземљуша зидана у бондручној конструкцији са испуном од чатме,
и покривена четворосливним ћерамидним кровом с великим кровним испустима – стрејама. Испред
главне фасаде протезао се изразито дубок архитравни трем у равни с тереном. С трема се кроз посебна
врата улазило у „кућу”, односно у собу, док је интерна комуникација „куће” и собе изостављена.
Средином 19. века извршене су промене у обликовно – грађевинској форми, тако да и Ранчићева
кућа, у свом завршном архитектонском изразу припада групи ових кућа. Основа се нешто проширује и
зграда добија више издужени габарит и нову просторну организацију. Као и већина варошких кућа у
Гроцкој и Ранчићева кућа се након промена састоји од четири просторије строго наменски дефинисане: оџаклије, дневне собе, две спаваће собе, подрума и трема који се према углу проширује у доксат.
Зидана је у бондручној конструкцији, с костуром од храстових греда и испуном од чатме или ћерпича.
Темељи су од притесаног камена с храстовим гредама. Кров је низак, четворосливан и покривен ћера76 КУЛТУРНА ДОБРА

мидом. Испусти крова (стрехе) који штите фасаде достижу ширину до једног метра. У унутрашњости
куће, на трему и доксату подови су патосани опеком или даскама.
Са аспекта архитектонских и етнографских вредности Ранчићева кућа представља један од ретких
сачуваних примерака народног неимарства на подручју града Београда, чије одлике значе високи
домет грађевинске, стамбене и ликовне културе.
Конзерваторско–рестаураторски радови први пут су изведени 1970, након чега је Ранчићева кућа
постала Завичајни музеј у који је смештена Дубочајска збирка др Костића. Током 2000. године извршена је санација оштећења и уређен околни простор. У Ранчићевој кући данас се налази Центар за
културу општине Гроцка.
Споменик културе од великог значаја (Решење Завода бр.525/4 од 27.6.1966., Културно добро од
великог значаја, “Службени гласник СРС“бр.14/79)“
Информације о богатим и разноврсним програмима (изложбама, предавањима, трибинама, дечјим програмима и радионицама, музичким програмима и обиласку Центра за
културу општине Гроцка, културно-историјског наслеђа и туристички атрактивних простора Гроцке: Центар за културу општине Гроцка, и ТИЦ Туристичке организације Београда. Препорука је да се са мапом културног наслеђа обиђе Грочанска чаршија (Каталог
на српском и енглеском језику - https://beogradskonasledje.rs/) Легат др Александра Костића, Археолошко налазиште „Бело брдо“ у Винчи (Контакт: кустос Драган Јанковић 060
5005187, Музеј града Београда), Касно римска гробница у Брестовику, манастир Рајиновац у Бегаљици, ресторан Виногради, Огледно добро „Радмиловац“ и Центар „Мали
Дунав“, (Контакт: ЦЕФАХ Мали Дунав 011 8065877, проф. Зоран Марковић), „органска винарија
Плавинци, коњички клуб „Urban Cowboy“ и др.
Контакт: Центар за културу Гроцка - Ранчићева кућа,Мајевичка 9, 11306 Гроцка, тел:
011 850 23 21, е-mail: centargrocka@gmail.com, www.kulturagrocka.rs, друштвене мреже,
директор, кустос Зорица Атић 064 6473750 .
Информације о свим програмима: Туристичка организација Београда, www.tob.rs;
Туристичко-информативни центар, Кнез Михаилова бр. 56, 011/2635-622, 011/2635-343.

Археолошко налазиште „Бело брдо“ у Винчи

Касно римска гробница у Брестовику

Легат др Александра Костића

Огледно добро „Радмиловац“
и Центар „Мали Дунав“
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СОПОТСКИ ХАН

Каталог на српском и енглеском језику
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„Сопот се први пут помиње као насељено место у Именику места Карађорђеве Србије (1804–1813).
То је једини помен насеља Сопот у документима све до пред крај XIX века, кад је 1889. године, заједно с Раљом и Младеновцем, званично проглашен за варошицу. Поставши варошица, Сопот постаје
и административни, пословни и трговачки центар једног броја космајских села. Заметак чаршијског
средишта представља Стари хан, и данас у центру насеља.
Стари хан подигнут је 1838. године од дрвеног материјала на месту некадашње механе шиндралије из 1823. године. Према документу из 1853. године, имао је две собе, оџаклију-кухињу и ћошку-трем. Поред хана, налазиле су се коњушница, апсана и једна колиба од брвана.
Сопотски хан има правоугаону основу и два нивоа, приземље и спрат. Зграда је великим тремом,
који се пружа целом подужном страном, окренута према тргу, а јужном страном постављена је према
друму. Како је подигнута терену с падом, у приземљу су се налазили подрум и доњи трем, из којег је
на горњи трем водило једнокрако степениште. Са њега се кроз једна врата улазило у главни простор –
кафану, а кроз друга у свратиште – хол. Кафана се састојала од кухиње и двеју сала, док се свратиште
састојало од три собе за преноћиште.
Након 1853. године је дограђен а организација унутрашњег простора је промењена током реконструкција. Дошло је и до продужења трема, који је заменио некадашњи доксат.
Сопотски хан је монументално здање народне архитектуре с јаким утицајем најбољих традиција
народног градитељства Македоније. Македонска кућа изузетних конструктивних, пластичних и ликовних особина несумњиво представља врхунски домет у овој области градитељства не само код нас
него и у свету. Као варијетет балканске архитектуре, чији се утицај, као у овом случају, протеже све
до северних граница Балканског полуострва, дала је посебан печат народном градитељству јужне
Србије, Поморавља и Бугарске.
Поред тога што је репрезентативан архитектонски објекат, као жижа трговачког промета Сопота,
космајске области и београдског подручја уопште, хан је представљао центар друштвеног живота и
место окупљања. Како је сачуван мали број оваквих објеката који су представљали важне делове
путне мреже у Србији кроз више векова, укупне вредности Сопотског хана су још веће.
Сопотски хан има статус утврђеног културног добра, споменика културе од великог значаја – Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС, бр. 2042/48 од 27. 11. 1948;
Културно добро од великог значаја (Одлука, Сл. гласник СРС, бр. 14/79).“
Информације о изложбама и другим програмима и обиласку Сопотског хана, културно-историјског наслеђа и туристички атрактивних простора Сопота и Космаја: градска
општина Сопот, Центар за културу Сопот, www.czksopot.org.rs .
Информације о свим програмима: Туристичка организација Београда, www.tob.rs;
Туристичко-информативни центар, Кнез Михаилова бр. 56, 011/2635-622, 011/2635-343 сваким
даном од 9 до 19 часова
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Кућа легата

ЛЕГАТ ПЕТРА ЛУБАРДЕ

Репрезентативна вила у Иличићевој улици број 1, у којој се налази Легат Петра Лубарде, изграђена је 1927. године према пројекту архитекте Вељка Милошевића као једна од првих приватних
кућа-летњиковаца на простору дотадашњих винограда на северној падини Топчидерског брда, данашњег Дедиња. Петар Лубарда је од 1958. године са супругом Вером, живео и стварао у овој кући
у елитној београдској четврти. По сликаревој жељи а након његове смрти, Вера Лубарда је 1974.
године поклонила граду Београду Лубардине слике, цртеже, намештај и сликарски прибор из његовог
атељеа. У делу куће отворена је поставка са Лубардиним делима, а у другом делу куће је живела
Петрова удовица. Изложбени простор је кратко време био отворен за јавност, а публици је поново
постао доступан од децембра месеца 2014. године, након потпуне реконструкције и санације објекта.
Легат Петра Лубарде тренутно чини 24 слике, 10 цртежа и скица, вредан намештај, архивска и
рукописна грађа, део библиотеке и лични предмети уметника. Изложбени простор је технички функционалан и у складу је са најсавременијим захтевима музеологије али и очекивањима публике. Радно
време Легата је сваког дана изузев понедељка од 10 до 17 часова. За посетиоце су организована
стручна вођења на српском и енглеском језику. На сталној поставци изложене су слике и цртежи,
намештај и сликарски прибор уметника. Посетиоци могу да погледају петнаестоминутни филм о животу и раду великог уметника и филм о конзервацији једне од изложених слика, а на располагању им
је и музејска продавница. Циљ поставке у Легату Петра Лубарде јесте да легате и културну баштину
уопште презентује на нов, активан и динамичан начин, који би допринео да Београд понесе епитет
културне престонице региона.
О Легату Петра Лубарде стара се Кућа легата, установа културе коју је Скупштина града
Београда основала 2004. године са циљем да преузме бригу над легатима поклоњеним
граду Београду. Поред Легата Петра Лубарде, Кућа легата се тренутно стара о још десет
легата. Национални комитет ICOM-а Србије је 2015. године доделио Кући легата годишњу
награду за музеј године, за пројекат реконструкције и адаптације Легата Петра Лубарде.
Петар Лубарда, Љуботиње, 27. јули 1907- Београд, 13. фебруар 1974.
Када се након напуштања Уметничке школе у Београду и Академије лепих уметности у Паризу посветио самосталном учењу сликарства у музејима и галеријама француске престонице (1926-1932),
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Петар Лубарда је наговестио особен, директних утицаја ослобођен уметнички развој. У
првој стилској целини, уоквиреној првим и другим (1938-1940) париским боравком, изградио
је карактеристичан реалистички израз откривен
домаћој публици на самосталним изложбама у
Београду (1933,1933). Био је запажен и на европској сцени, где је награђиван међународним
признањима (Париз 1937, Хаг 1939). Самосталном изложбом у Београду 1951. године најавио
је почетак асоцијативне апстракције у нашој
земљи. Лубардина ликовна мисија је праћена
и друштвеном, која се огледа у оснивању Уметничке школе на Цетињу 1947. (заједно са Милом
Милуновићем) и управљању почетним радом
ове институције. Захваљујући отварању слике
ка апстрактном ликовном усмерењу почетком
педесетих година, све Лубардине тематске преокупације наком 1951. године могле су наћи своје
место на платну, у сталним трансформацијама,
форме, боје и простора. Био је то период равноправног положаја у врху светске уметности, јединствен у нашем модерном сликарству (награде
у Сао Паолу 1953, Токију 1955, Њујорку 1956,
Калкути 1970, Бечу 1972. итд). Препознатљиве
константе у изузетно богатом Лубардином опусу
остају драмска интерпретација садржаја, евокација националног патоса црногорског завичаја и
ослањање на садржаје реалног света.
Кућа легата - ЛЕГАТ ПЕТРА ЛУБАРДЕ
www.kucalegata.org
Туристички програм ШЕТЊА „КУЛТУРНА БАШТИНА ТОПЧИДЕРА” обухвата вођење групе посетилаца
са водичима на српском и енглеском језику и посету Музеју афричке уметности, Кући краља Петра I
Карађорђевића, Легату Петра Лубарде, Архиву Југославије и др. У близини је Музеј Југославије, Јавни
акваријум и тропикаријум и др.
Током манифестације „Дани европске баштине” и по посебној најави посетиоци могу да обиђу
ЛЕГАТ МИЛОРАДА ПАВИЋА, Легат Јосипа Славенског и др.
Препорука за посету:
УДРУЖЕЊЕ ЗА КУЛТУРУ И УМЕТНОСТ
И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ „АДЛИГАТ“,
МУЗЕЈ КЊИГЕ И ПУТОВАЊА, МУЗЕЈ СРПСКЕ
КЊИЖЕВНОСТИ... Јосипа Славенског 19а.
Информације о легатима и обиласцима: www.adligat.rs

Сектор за туризам Секретаријата за привреду Градске управе града Београда
позива све да -на свој начин- доживе Београд и открију његове скривене лепоте!
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Фотографијa: Јоланда Кораћ, Секретаријат за информисање ГУ града Београда

ИЗДАВАЧ: ГРАД БЕОГРАД – ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ
Милинко Величковић, заменик начелника ГУ града Београда, секретар
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА
Оливера Вучковић, директор
Коришћени су делови текстова и фотографија из архиве:
Завода за заштиту споменика културе града Београда (www.beogradskonasledje.rs), Дома народне скупштине РС,
Палате Србија, Владе РС, Музеја града Београда, Канцеларије Њ.К.В. Престолонаследника Александра,
Belgrade Waterfront и других организатора програма промоције наслеђа.

У Београду, као главном граду, највећем културном и туристичком центру, традиционално се током манифестације „Дани европске баштине” и по одобреној претходној
најави, отварају и градска здања, историјске куће, легати и други простори од којих
сви нису током године редовно доступни за публику и где се приређују посебни програми који доприносе промоцији драгоценог наслеђа.
„Дани европске баштине″ у Београду обележавају се у организацији града Београда
-Градске управе, Секретаријата за привреду, надлежног за послове туризма и Организационог одбора образованог решењем градоначелника и око стотину непосредних
организатора програма.
Отварање за посетиоце доприноси обогаћивању укупне културне и туристичке понуде, посебно понуде културног туризма.
Завод за заштиту споменика културе града Београда ставио је на располагање посетиоцима и свим заинтересованима преглед свих културних добара на целокупној
територији града (свих седамнаест градских општина), интерактивне мапе културних
добара, текстове у часопису „Наслеђе”, каталоге на српском и енглеском језику и
предузео низ активности коришћењем савремене технологије у циљу доступности
наслеђа свима, одрживом коришћењу и промоцији.
Сектор за туризам Секретаријата за привреду Градске управе града
Београда настоји да допринесе богатству и разноликости укупне понуде
и атрактивности Београда као туристичке дестинације.

Информације о свим програмима:
Туристичка организација Београда, www.tob.rs;
Туристичко-информативни центар,
Кнез Михаилова бр. 56, 011/2635-622, 011/2635-343 сваким даном од 9.00 до 19.00 часова
Заменик председника Организационог одбора манифестације „Дани европске баштине“ 2021. у Београду:
Оливера Вучковић, директор, Завод за заштиту споменика културе града Београда
Координатор манифестације „Дани европске баштине“ у Београду: Нада Р. Зец, 063 454 713
Начелник Сектора за туризам Секретаријата за привреду
Промоција:
Секретаријат за информисање, Туристичка организација Београда, Туристичка организација Србије
Корице: фотографије Јоланде Кораћ, Секретаријат за информисање града Београда
Припрема за штампу и штампа:
Секретаријат за привреду Градске управе града Београда, Прототип д.о.о.
Штампарија: Бирограф Комп доо

Београд 2021.
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