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БЕ О ГРА ДА (19–21. ВЕК)
Сажетак: У до са да шњим исто ри о граф ским тумаче њи ма, не
до вољ на па жња је поклaњaна про це си ма пре и на ча ва ња ур ба не 
ма три це Бе о гра да, узро ко ва них про мен љи вим со циоеко ном ским 
ин те ре си ма. Не у хва тљив у свом вре ме ну и тек са дис тан це ра зу
мљив, кул тур ни иден ти тет срп ске пре сто ни це се у по след ња два 
ве ка че сто ме њао, упо ре до са ње ним про стор ним про ши ри ва њем, 
гу стим из гра ђи ва њем и де мо граф ским омасовљава њем. Ра ди кал
на и уме ре ни ја гра ди тељ ска пре и на ча ва ња, пре вас ход но иза зва
на рат ним ра за ра њи ма, дис кон ти ну и те ти ма у раз во ју дру штва, 
про ме на ма по ли тич ких уре ђе ња, вла дар ских и ар хи тек тон ских 
иде о ло ги ја, ре зул ти ра ла су пре те ра ном стил ском ша ро ли ко шћу 
и ви син ском не у јед на че но шћу из гра ђе ног фон да. Пре и на ча ва ња 
су углав ном ини ци ра на план ским од лу ка ма ви ших дру штве них ин
стан ци или спон та ним, нај че шће нео бра зло же ним ма ни фе ста
ци ја ма ти хе гра ђе вин ске ево лу ци је. Тран сфор ма ци је срп ске пре
сто ни це пред у зи ма не то ком по след ња два ве ка нај пре у ва зал ној, 
а по том не за ви сној срп ској и ју го сло вен ској др жа ви, не јед на ко 
су се од ра жа ва ле на си стем за те че не град ске струк ту ре и жи
вот у њој. На осно ву до са да шњих кри тич ких про ми шља ња, пре
и на ча ва ња се мо гу ди фе рен ци ра ти пре ма оби му ре а ли зо ва но сти, 
ци ви ли за циј ској при ме ре но сти (или нео прав да но сти), сте пе ну 
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образложености, ур ба ни стич коар хи тек тон ској ме то до ло ги ји и 
иде о ло шкоеконом ским плат фор ма ма на ко ји ма су по чи ва ла. 

Кључнеречи:  ур ба ни зам, ар хи тек ту ра, Бе о град, пре и на ча ва ња, 
ин тер по ла ци је, исто ри о гра фи ја, јав ни ин те рес

Међуобластимасрпскекултурнеисториографијекојесусе
последњихдеценија најплодније развијала, спадају изуча
вањатековинановијенационалнеархитектуре(крајXVII–
почетакXXIвека).1Унедостаткупотпунијеисторијскедис
танцеодпредметаистраживањаикрхкетеоријскедограђе
ности,тадисциплинасеодпочеткасуочавасакрупнимме
тодолошкимизазовима.Утемељенаусећањимаархитекте
НиколеНесторовића оизградњиБеограда у деветнаестом
веку (1937), разматрања новије националне градитељске
прошлости супрошириванаинапојаве са југословенског
културног простора. Развијана у научном и публицистич
ком облику, постепено укључена у систем високошколске
едукације, резултирала су пионирским монографијама,
прегледним чланцима, конференцијским саопштењима и
каталозима тематскихизложби. Захваљујући генерацијама
историчара уметности и архитеката специјализованих за
проучавањеновијегнаслеђа,знаменитеграђевинесуанали
зиране, док су опуси заслужнихпројектаната са дистанце
осветљавани.Полазишнестилскекарактеризације,ауторске
атрибуцијеихронолошкепериодизацијесунадограђиване,
аделомиревидиране.

Осимдуготрајнеекономскекризекојаотежаваспровођење
темељитихистраживања,ауторитетархитектонскеистори
ографијеуСрбијиподривајуињениунутрашњипартику
ларизми,2коликоиизванстручнеелитекојепренебрегавају
консеквенцедосадашњихнапора.Јеруконстелацијинеус
клађених мерила, лако се отвара простор за манипулаци
ју наслеђем путемњегове корените пренамене, нелегалне
реконструкције или надоградње – а тиме и за несметано
потискивањењеговихнајвреднијихслојева.

1 Иакосепојамно ви јегуширојкомуникацијскојзбиљиуглавномпоисто
већујесабли жом про шло шћу,усрпскојархитектонскојисториографији
сеподњимподразумеваобједињенонововековно,модерноисавремено
раздобље.

2 Узкрутипозитивизамзаснованнакултуфактографије,каоипрескром
нихистраживачкихбуџета,српскуархитектонскуисториографијуогра
ничавајуускогрудипостмодернинарцизам(историографија,,почињеод
мене’’),фокусирањанапосредне ,,конструкте’’уместонаизворнуин
тенционалностградитељскихдела,каоисвеизраженијезанемаривање
теренскихистраживања.
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Иакоисториографинастојеравномернодаосветлекључне
чиниоцеградитељскогразвоја,низелеменатакојитајпро
цесгенеришунеумитноостајеизванњиховогдомашаја.По
готовонедостатакпоузданијихизвораопрограмскојстрани
већине грађевина реконструкцију њихове генезе чини са
знајнонедореченом.Истраживањаоригиналнихамбијената
отежаваикаснијаизградњаспроведенана томместу,при
којојсууглавномзанемариванизатеченипросторниодноси.
Београдскаискуствапоказујудајенавећинилокацијаизо
сталоузајамноуважавањеи архитектонсконадопуњавање
ауторазграда,чимесупроузрокованипретеранипластички
контрасти.Будућидагенерацијепројектанатапримарнона
стоједазадовољеинтересевластитогвремена,неуједначе
ностлокалногфондасеразвиладограницецивилизацијске
прихватљивости.

Каоскромноразвијенаархитектонскакултураукојојсеза
конскенорменедовољнопоштују,Србијасесуштинскине
разликујеоддругихбалканскихземаља.Ипоредповреме
нихпокушајадасеуњенуархитектурууведеред,стихија
шпекулантског капиталаи волунтаризамдржавнихинсти
туција, уз масовну дивљу градњу и деградативну надо
градњуперманентнообесхрабрујулегалистичканастојања.
Отудсеиурбанидизајнсрпскихградоваконстантноразвод
њаваимпровизаторскимподухватимакојибацајуузасенак
примереобзирногпоступања.3

Удосадашњимисториографскимосвртима,недовољнапа
жњајепоклaњaнапроцесимапреиначавањаурбанематри
цеБеограда,узрокованихпроменљивимсоциоекономским
интересима.Неухватљиву свомвременуи тек садистан
це разумљив,4 културни идентитет српске престонице се
упоследњадвавекачестомењао,упоредосањенимпро
сторним проширивањем, густим изграђивањем и демо
графскимувећавањем.Радикалнаиумеренијаградитељска
преиначавања, превасходно изазвана ратним разарањима,
дисконтинуитетима у развоју друштва, променама поли
тичкихуређења,владарскихиархитектонскихидеологија,
резултираласупретераномстилскомшароликошћуивисин
скомнеуједначеношћуизграђеногфонда.Преиначавањасу
углавном иницирана планским одлукама виших друштве
них инстанци, или спонтаним, најчешће необразложеним
манифестацијамапоступнеграђевинскееволуције.

3 ДимитријевићМарковић,С.(2012)Урбанидизајн,његоваулогаизначај
укреирањуичувањуамбијенталнихцелина,На сле ђе XIII,Београд,За
водзазаштитуспоменикакултуреградаБеограда,стр.209218.

4 Кадијевић,А.(2010)Ар хи тек ту ра и дух вре ме на,Београд:Грађевинска
књига.
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НаОдељењузаисторијууметностиФилозофскогфакулте
тасујула2015.иоктобра2016.годинеодржанеконферен
цијеопреиначавањимановијебеоградскеурбанематрице
чијеодабранерефератепредстављамоуовомбројучасопи
са,,Култура’’.Недовољноосветљенаудомаћојисториогра
фији,наконвишедеценијскогфокусирањанамонографске
опусе и знаменита здања, идентитетска преиначавања бе
оградскогградитељствасунедавнопочелакритичкидасе
преиспитују.5

Уонтолошкодијалектичкомпогледу,подизањенових гра
ђевина на месту претходних представља акт својеврсног
преиначавања (односно употпуњавања) градске архитек
тонскематрице ињеног урбаног дизајна, док обухватније
изменеширихпотеза(преобликовањеуличнемреже,њене
ивичнеивисинскерегулације,прекомпоновањетргова,мо
стова,измештањеиуређењегробаља,подизањенаметљи
вих меморијалних и сакралних објеката, војних, резиден
цијалних,здравствених,индустријскихкомплексаистам
бених колонија), узрокују још слојевитија преозначавања
постојећегткива.

Трансформацијесрпскепрестоницепредузиманетокомпо
следњадвавеканајпреувазалној,6апотомнезависнојсрп
скојијугословенскојдржави,неједнакосусеодражавалена
системзатеченеградскеструктуреиживотуњој.Наосно
вудосадашњихкритичкихпромишљања,преиначавањасе
могу диференцирати према обиму реализованости, циви
лизацијској примерености (или неоправданости), степену
образложености,урбанистичкоархитектонскојметодологи
јииидеолошкоекономскимплатформаманакојимасупо
чивала.

Преиначавањаградскихамбијенатасепооби мумогуоде
лити на експанзивна, просторно обухватна, и ужа, мање
уочљиваинаметљива.Упрваспадајуонанајрадикалнија,
изазвана дубљимцивилизацијским заокретима (деосмани
зација београдског урбанизма, европеизацијски, а потом
и модернизацијски отклон, ,,југославизација’’ међуратне
престонице,периодсоцијалистичкогегалитаризмаипото
њетранзиционеизградње),алииратнимразарањимапосле
којихјеурушенифонднајчешћезамењиванновим.Таквих

5 ТематскибројIden ti tet Be o gra daчасописаLi me splus(12,2012)предста
вљасвојеврснупретходницупоменутихконференција.

6 ЂурићЗамоло,Д.(2009)Гра ди те љи Бе о гра да 18151914,Београд:Му
зеј  града Београда;Макуљевић,Н. (2015)Осман скосрп ски Бе о град. 
Ви зу ел ност и кре и ра ње град ског иден ти те та (18151878), Београд:
Тоpy.



15

АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ

периодајебиловише,међукојимасепообимуиздвајајуоб
новепредузиманенаконПрвогиДругогсветскограта.Исто
тако,важнојеиздвојитиидирективнаурбанистичкапреи
начавањаградаспровођенапутемлегалноусвојенихурба
нистичкихпланова(генералнихирегулационих),почевод
Јосимовићевереконструкцијеварошиушанцу(1867),преко
Генералногпланаиз1923.годинеГеоргијаКоваљевскогдо
најновијихГУПова.Садругестране,упркосвеликомци
вилизацијском значају, изградњаНовог Београда не пред
стављапримеркоренитогпреиначавањазатеченематрице,
већпревизионарскогурбаногупотпуњавањакојејеисамо
постало предмет преинака (актуелне надоградње зграда и
повећавањегустинеблокованаштетуизворногстања).7

По сте пе ну ре а ли зо ва но сти, историјска преиначавања се
деленапотпунијаилиделимично спроведена–преуређе
њеипрекомпоновањепостојећихтрговаиформирањено
вих,рушењеџамијаиоријенталнихкућа, уклањањеоста
такаавалскогградаЖрноварадиизградњемонументалног
споменикаНезнаномјунаку,рушењестамбенихчетвртина
Дорћолу,ЧубуриидругимделовимаВрачара,Старомграду
иПалилулирадиподизањамодернихблокова,заменастил
скихпалата уКнезМихаиловоји улициКраљаПетра са
временимобјектима,пресељењегробљасаТашмајданана
Палилулу(Новогробље),тенденциознозаклањањехрамова
високимстамбенопословнимобјектимаипроцватугаоних
екстраполација диљем централне зоне наконДругог свет
ског рата, нарушавање релативне висинске уједначености
уметањем превисоких објеката, увођење нових урбаних
,,репера’’наштетукрхкехомогености градскевизуре, као
инасасвимнереализована (ШамбоновпланзауређењеБе
ограда, пројекти за уређење града из 1921, Добровићеви
пројекти уређења Теразијске терасе, Олимпијски стадион
набеоградскојтврђавиВернераМарха,интерполацијеуза
леђусавскогприобаљаДрагишеБрашованаиЗахеХадид,
пројектипојединихсакралнихздањаиобјекатакултуре,и
друго).Садругестране,визуелномањеупадљивапреинача
вањафасаднедекорацијејавнихобјеката(заменафигуралне
пластикеихералдике,илињиховопотпуноуклањање),сна
жносусеодражаваланаидеолошкозначењереферентнеур
банетопографије.Јерпроменепредузетеупростору,осим
на сферу јавног интереса, увек утичу и на хијерархијско
устројствоколективнекултурнемеморије.

7 Благојевић,Љ. (2007)Но ви Бе о град – оспо ре ни мо дер ни зам, Завод за
заштитуспоменикакултуреградаБеограда.
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Премаци ви ли за циј ском ка рак те рупреинакеседеленане
миновнеицелисходне(упркосдеструктивномодносупрема
затеченојконфигурацијиидухуместа),подржанешироким
стручнимконсензусом,инанагле,неразрађенеиагресив
не,једномречјудеградативнепоамбијенталноокружењеи
град као целину (пројекат ,,Београд на води’’).8Постоје и
онекојеистовременодоносемодернизацијусмањујућизна
чај одређених делова града, каошто се то десило са сав
ским приобаљем након подизања Земунског мостаКраља
АлександраКарађорђевића1934.године.9

Осим материјалних, широко уочљивих трансформација,
постојеисимболичкапреиначавања(ипреозначавања)од
ређенихграђевинасациљемњиховедеградацијекрозпре
наменуилипреименовање,пожељнепривременимвласто
дршцимаилитрајнимпоседницима(честапроменаназива
улицаифункцијаобјеката,пренаменасинагогеСукатШа
лому јавнукућутокомнацистичкеокупације,сајмиштау
концентрационилогор,претварањесоколскихдомовауфи
скултурнеиспортскеклубовесоцијалистичкогтипа,фабри
кешеширауцрквуПокроваПресветеБогородице,међурат
нихвилаурезиденцијепартијскихруководилацаистраних
амбасадора, индустријских постројења и банака у музеје,
галерија у уметничке атељее, књижара у ресторане, дело
ва тргова и парковских површина у паркинге,магацина у
изложбенепростореислично).

Међууспешнијимпримеримапреиначавањакојасудонела
виданкултурнипомак,остваренсауметничкоминвенцијом
иурбанистичкимрафинманомкојејеофицијелнаисторио
графијасадистанцеподржала,издвајајусеподизањерези
денцијалнихкомплексадинастијаОбреновићиКарађорђе
вићусредиштуинапериферијиграда(којесуозначавале
утемељењенационалногполитичкогидентитета),подизање
СаборнецрквеиМитрополијенаСавскојпадини,апотоми
храмаСветогаСавенаВрачару(стожериверскехијерархи
је), грађењерепрезентативногДоманародногпредставни
штва (ипоредодређенихкритика), преуређењемеђуратне
матрицеградаодвојенепофункцијамаГенералнимпланом
из1923,уређењеделаВилсоновогтргасаКоруновићевом

8 Kadijević,A.andKovačević,B.(2016)Degradativeurbanisticandarchitec
turalaspectsoftheprojectBelgradeWaterfront(20122016)Ma ti ca srp ska 
Jo ur nal for fi ne arts44,NoviSad:Maticasrpska,p.367377.

9 Dajč,H.(2012)Usponidegradacijasavskogpriobalja,Li mes plus12,Be
ograd,p.97112;Илијевски,A.(2013)Прилогпроучавањуархитектуре
иидеологијемостаВитешкогКраљаАлександраПрвогУјединитељау
Београду,На сле ђеXIV,Београд:Завод за заштиту споменикакултуре
градаБеограда,стр.211220.
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Поштом2иХорватовимЗаводомзаосигурањерадника,До
бровићевогкомплексаДСНО,БогојевићевогДомаштампе
на Тргу Републике, хале ,,Пионир’’Љиљане и Драгољуба
Бакића,АнтићевогМузејасавременеуметности(саИ.Рас
поповић)испортскогцентра,,ГалеМушкатировић’’,Авал
скогторњаБогуновића,ЈањићаиКрстића,каоиизградња
сателитскихнасељакојасуархитектонскиоживелаудаље
нупериферију(Јулинобрдо,Бањица,КијевоКнежевац,Це
ракВиногради,БановоБрдо,Блок19аидруга),докумање
промишљенеичестооспораванеподухватеспадајупалата
,,Реуниона’’којајекоренитопрекомпоновалавизуелнукон
фигурацијуТргаРепублике,ПоштаБеоград1уТаковској,
реконструкцијаПоштеБеоград2наСавскомтргу,Телеко
муникационицентарнаЗападномВрачару,Народнабанка
наСлавији,палата,,Београд’’БранкаПешића,зграда,,Ср
бијатекс’’наТеразијама,некипројектипреуређењатргова
Славија,ТргаРепублике,тргаНиколеПашићаиТеразија,а
нарочитопројекат,,Београднаводи’’.

Упогледујав не обра зло же но сти,највећидеопреиначава
њанијеподробнопојашњаван,будућидакрхкедемократске
процедуре,ачестонијавниинтерестокомњиховеприпре
менисубилиуважени.Најкрупнијапреиначавањасууглав
номималалегалнуподлогу,превасходнослужећивладају
ћимелитамадаучвршћујумоћимплементацијомзацртаних
циљева. Урбанисти и пројектанти су предузете преинаке
понекад објашњавали путем стручних елабората, чиме су,
узархитектонскекритичарекојисуподухватепросуђивали,
оставилидрагоцентемељзањиховоисториографсковред
новање.

Уме то до ло шком погледу,преиначавањасупретежноврше
на путем интерполација или коренитих урбанистичких
трансформација, при чему су најчешће уклањани трагови
затечених структура. Као вид попуњавања неизграђених
парцелаизмеђукућановимцелинамаспојенимбочнимзи
довима,односноначинзаменедотрајалихобјекатасавреме
нијим–сапрочељемпремаулициизадњомфасадомусме
реном ка дворишту блока (или паралелној улици), интер
полације суквантитативнонадвладалеосталеметодепре
иначавања.10Упочеткуразвијанауметањемновихобјеката
између скромнијихнижих, интерполирања су се тематски
прошириланапросторноивисинскиобухватнијеуграђива
ње,крозакцентовањеугла,постављањеновецелинеузсамо
једног,,суседа’’,захватањепросторадвеју,паивишеулица

10Kadijević,A.(2015)Interpolations–necessityandinspirationofnewerBel
gradearchitecture,Ma ti ca srp ska Jo ur nal for fi ne arts 43,NoviSad:Matica
Srpska,p.243258.
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(услучајевимакадасеинтерполирачитавблоксастављен
однеколикоилиједнечетвороугаонезградесаунутрашњим
двориштем),крозинтерполирањенаинтерполацију(догра
ђивањеспратова,мансарднихкровова,атика,купола),раз
личитевидове ,,пломбирања’’ширихлокацијаисл.Након
стамбене,пословнеи административне,интерполирање је
постепено захватило индустријску, пејзажну, меморијалну
исакралнуархитектуру.

Стилско, композиционо и хроматскошаренило нанизаних
фронтоваспојенихзграда,посталојекарактеристичнообе
лежје београдског миљеа већ од првих интерполацијских
подухвата.Реткипримерикомпактноструктуиранихблоко
ва,насталиход1865.годинедоданас,незнатноублажава
јуутисаквизуелненеусклађеностикојаодликујепостојеће
архитектонскеодносе.Спратнанеуједначеностзаступљена
навећиниузиданихобјеката,проистеклајеизнескривеног
прагматизманаручилаца,скромногауторитетастручнекри
тикеимасовногпренебрегавањаграђевинскихпрописа.

Међу до сада историографски диференцираним видовима
архитектонског интерполирања, са становишта визуелног
уклапањапридодатихцелина,убеоградскојсрединисупри
марнозаживелиметодиконтрастногуграђивањаублок,за
тимауторсканаметањауконтекстиреткиприлагођавајући
приступи.Одговорнијипројектантисуприинтерполирању
углавномтражилинајмањизаједничкифакторрелевантанза
сватрикомпозиционоповезанаобјекта.Приликомстварања
релацијаузималисууобзирконститутивнеелементепосто
јећихкућа(волумен,висину,просторнуорганизацију,хори
зонталну и вертикалну фасадну зонску поделу, пластичке
исимболичкенагласке,конструкцијуиелементематерија
лизације),алисуподједнакотежилидијалогуирелацијама
измеђукључнихелеменатауметнутогисуседнихобјеката.
Иместоинтерполације(улица,раскрсница,трг,приобаље,
парк,индустријсказонаислично)јеутицалонаформирање
релација,доксеповећањемсложеностиконкретнеситуаци
једолазилоидостварањасложенијихрешења.

Различите иде о ло шкоеко ном скестратегијепредузетихпре
иначавања су додатно потискивале тековине ранијих дру
штвенихуређења,прокламујућиновецивилизацијскепри
оритете.Покретаненадржавномнивоу,алииодносилаца
приватног капитала, често су резултирале урбанистички
непримерениминеразрађенимподухватима.Свакастрате
гијапреиначавањаизискивалајеодређенуекономскубазу,11

11Manević,Z.(1987)Arhitekturaizmeđubiznisaikulture,Iz grad nja3,Beo
grad:SavezinženjeraitehničaraSrbije,p.3536.
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поправилуподржануидеолошкимаргументимадасењоме
,,уводиред’’,обезбеђује,,праведнијасутрашњица’’и,,еко
номскипроцватупошљавањемдомаћихпотенцијала’’.Иде
ологизованипропагандникоментарисупоправилупратили
преиначавањапредузета уКраљевиниСрбији и социјали
стичкојЈугославији,дабисеутранзиционовремесвелина
штуре изјаве о ,,праву инвеститора да подстичу тржишно
исплативу архитектуру’’.12Поготово јеприрецентнимпо
духватима јавни интерес често игнорисан,што важи и за
принципеауторскеархитектуре,доксеуговориизмеђуан
гажованихстранакријукаопословнатајна.Отудћебудући
историографи при одгонетању дубље економске позадине
имплементирања новијих инвеститорских подухвата бити
суоченисакрупнимсазнајнимбаријерама,јерћеимкључ
нидетаљивезанизанастанакнаметљивихградских,,репе
ра’’(шопингмоловаитржнихцентара,луксузниххотелаи
стамбених комплекса, експозитура страних банака и др.),
остатисуштинскинедоступни.

Подстакнутсветскипризнатимпринципимаурбанеобнове,
последњихгодинаафирмисаним удомаћојнаставиархи
тектуре,13 део инвеститора и пројектаната заступа контек
стуалноприхватљивијеобликеинтерполирања.Ноипоред
охрабрујућихнастојања, наставља сенеконтролисана сти
хија ,,инвеститорског урбанизма’’ која, уз ретке изузетке,
кроји себипожељне градске амбијенте.Отуд сеу теорији
и пракси урбане обнове,14 уз масовније учешће грађана у
јавномодлучивању, проблематиципреиначавањамора по
клонитивећаинституционалнапажња,какосегрешкепрет
ходних генерација не би понављале, а позитивни помаци
разумелииподстицали.

12Kadijević,A.Zeitgeist&GeniusLoci:Tradevalueaestheticsandweakness
ofauthor’sidentityinrecentSerbianarchitecture,in:3rd In ter na ti o nal Aca
de mic Con fe ren ce on Pla ces and Tec hno lo gi es, eds.VaništaLazarević,E.,
Vukmirović,M.,KrstićFurundžić,A.andDjukić,A.(2016),Belgrade,Fa
cultyofArchitecture,p.445451.

13Vaništa Lazarević, E. (2003)Ur ba na re kon struk ci ja, Beograd: Zadužbina
Andrejević;РотерБлагојевић,М.иНиколић,М.(2008)Значајочувања
идентитета и аутентичности у процесу урбане обнове града,На сле ђе
IX,Београд:ЗаводзазаштитуспоменикакултуреградаБеограда,стp.
117128;Stupar,A.(2016)Grad. For me i pro ce si,Beograd:Orionart.

14Димитријевић Марковић, С. (2016), Проблемско поље обликовања у
плановимаурбанеобнове,На сле ђеXVII,БеоградЗаводзазаштитуспо
меникакултуреградаБеограда,стр.151163.



20

АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ

ЛИТЕРАТУРА:
Alfirević,Đ.,SimonovićAlfirević,S.(2015)Interpolacijau
arhitekturipristupiprojektovanjuinterpoliranihobjekatai'spona'kao
integrativnielement,Arhitektura i urbanizam41,Beograd,str.2439.

Аноним(31.12.1931)Београд,варошчуднеграђевинскемешави
неинесклада,По ли ти ка.

Banović,A.(2010)Be o grad 19302009,Beograd:Alboinženjering.

Blagojević,Lj.(2003)The Elu si ve Mar gins of Bel gra de Ar chi tec tu re 
19191941,Cambridge(Mass):MITPress.

Благојевић,Љ.(2007)Но ви Бе о град – оспо ре ни мо дер ни зам,Бео
град:ЗаводзазаштитуспоменикакултреградаБеограда.

Blagojević,Lj.(2014) ArhitekturaBeogradauvekuJugoslavije,u:
Isto ri ja umet no sti u Sr bi ji XX vek (ur.M.Šuvaković),tom3,Beograd:
Orionart,str.323350.

Bogunović,S.G.(2005)Ar hi tek ton ska en ci klo pe di ja Be o gra da XIX i 
XX ve ka,(IIII),Beograd:Beogradskaknjiga.

Борић,Т.(2004)Те ра зи је, ур ба ни стич ки и ар хи тек тон ски раз вој,
Београд:Златоусти.

Bobić,Đ.(2010) Be le že nje po Be o gra du,Beograd:SamizdatB92.

Bogdanović,R.(ur.)(2007)No va ur ba nost, glo ba li za ci ja – tran zi ci ja,
Beograd:DruštvourbanistaBeograda.

Бркић,А.(1992)Знaкови у ка ме ну. Срп ска мо дер на ар хи тек ту ра 
19301980,Београд:СавезархитекатаСрбије.

Dajč,H.(2012)Usponidegradacijasavskogpriobalja,Li mes plus
12,Beograd,pр.97112

ДимитријевићМарковић,С.(2012)Урбанидизајн,његоваулогаи
значајукреирањуичувањуамбијенталнихцелина,На сле ђе XIII,
Београд:ЗаводзазаштитуспоменикакултуреградаБеограда,
рp.209218.

ДимитријевићМарковић,С.(2016)Проблемскопољеобликовања
уплановимаурбанеобнове,На сле ђеXVII,Београд:Заводзаза
штитуспоменикакултуреградаБеограда,стр.151163.

ЂурићЗамоло,Д.(2009)Гра ди те љи Бе о гра да 18151914,
Београд:МузејградаБеограда.

Ignjatović,A.(2009)UrbanDevelopmentandtheYugoslavizationof
Belgrade,1918−1941,Cen tro pa9,NewYork,p.110−126.

Илијевски,A.(2013)Прилогпроучавањуархитектуреиидеологи
јемостаВитешкогКраљаАлександраПрвогУјединитељауБео
граду,На сле ђеXIV,Београд:Заводзазаштитуспоменикакултуре
градаБеограда,стр.211220.

Јевтић,М.Х.(2004)Кри тич ки ре флек си,Београд:НИН.

Јевтић,М.Х.(2014)Кри тич ки гам бит,НовиСад:StylosArt.



21

АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ

Кадијевић,А.(2010)Ар хи тек ту ра и дух вре ме на,Београд:
Грађевинскакњига.

Kадијевић,А.(2013)Оархитектурибеоградскепалате„Реунио
не’’,Збор ник Му зе ја при ме ње не умет но сти9,Београд,
стр.127139. 

Kadijević,A.(2015)Interpolations–necessityandinspirationof
newerBelgradearchitectu re,Ma ti ca srp ska Jo ur nal for fi ne arts 43,
NoviSad,рp.243258.

Kadijević,A.andKovačević,B.(2016)Degradativeurbanisticandar
chitecturalaspectsoftheproject,,BelgradeWaterfront”(20122016),
Ma ti ca srp ska Jo ur nal for fi ne arts 44,NoviSad,рp.367377.

Kadijević,A.Zeitgeist&GeniusLoci:Tradevalueaestheticsand
weaknessofauthor’sidentityinrecentSerbianarchitecture,in:3rd 
In ter na ti o nal Aca de mic Con fe ren ce on Pla ces and Tec hno lo gi esVa
ništaLazarević,E.,Vukmirović,M.,KrstićFurundžić,A.iDjukić,A.
(2016),Belgrade:FacultyofArchitecture,рp.445451.

Ковачевић,Б.(2001)Ар хи тек ту ра згра де Ге не рал шта ба,Бео
град:Новинскоинформативницентар„Војска”.

Којић,Б.(1978)Дру штве ни усло ви раз вит ка ар хи тек тон ске 
стру ке у Бе о гра ду 19201940. го ди не,Београд:Одељењедруштве
нихнаукаСАНУ.

Макуљевић,Н.(2015)Осман скосрп ски Бе о град. Ви зу ел ност и 
кре и ра ње град ског иден ти те та (18151878),Београд:Тоpy.

Manević,Z.(1987)Arhitekturaizmeđubiznisaikulture,Iz grad nja3,
SavezinženjeraitrehničaraSrbije,Beograd,str.3536.

Маневић,З.(1992),Иван Ан тић,ВеликанаградаСАС,Београд:
СавезархитекатаСрбије.

Марковић,И.Р.(2013)Провокацијановеестетике:двапројекта
архитектеВернераМархауБеограду,ЗЛУ Ма ти це срп ске41,
НовиСад,стр.163180.

Marković,J.P.(1992)Be o grad i Evro pa 19181941,Beograd:
Savremenaadministracija.

Maroević,I.(1986)Sa daš njost baš ti ne,Zagreb:Društvopovijesničara
umjetnostiSRHrvatske.

Mitrović,M.(1984)Beogradurelacijamaarhitektureiurbanizmau
svetu,Iz grad nja910,Beograd:SavezinženjeraitehničaraSrbije,str.
5356.

Mitrović,M.(2012)Ar hi tek tu ra Be o gra da 19502012,Beograd:
Službeniglasnik.

Morsan,B.(1990)Ouklapanju,Čo vjek i pro stor5,Zagreb,str.2829.

Недић,С.(1977)ГенералниурбанистичкипланБеоградаиз1923.
године,Го ди шњак гра да Бе о гра даXXIV,Београд:Музејграда
Београда,стp.301310.



22

АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ

Недић,В.С.(1997)ГрађевинскозаконодавствоБеоградакра
јемXIXипочеткомXXвека,Го ди шњак гра да Бе о гра даXLII,
Београд:МузејградаБеограда,стp.115123.

Prodanović,M.(2001)Stariji i lepši Beograd,Beograd:Stubovi
kulture.

Путник,В.(2015)Ар хи тек ту ра со кол ских до мо ва у Кра ље ви ни 
Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца и Кра ље ви ни Ју го сла ви ји,Београд:
Филозофскифакултет.

Rašković,I.DancingintheRhythmofTime,in:Ser bian Ar chi tects 
20002010,ed.Vujić,K.andMarija,A.(2011)Belgrade:Serbian
ChamberofEngineersandAssociationofBelgradeArchitects,
р.1322.

РотерБлагојевић,М.иНиколић,М.(2008)Значајочувањаиден
титетаиаутентичностиупроцесуурбанеобновеграда,На сле ђе
IX,Београд:ЗаводзазаштитуспоменикакултуреградаБеограда,
стр.117128.

Stiller,A.andKovačević,B.(2011)Bel grad.Mo men te der Ar chi tek
tur,Wien:MurySalzmann.

Stupar,A.(2016)Grad. For me i pro ce si,Beograd:Orionart.

Čanak,M.(2003)Masovnanadogradnjakaodegradativnifaktorurba
nerekonstrukcije,Iz grad nja57,Beograd:Savezinženjeraitehničara,
str.145156.

VaništaLazarević,E.(2003)Ur ba na re kon struk ci ja,Beograd:
ZadužbinaAndrejević.



23

АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ

AleksandarKadijević
UniversityinBelgrade,FacultyofPhilosophy–

DepartmentofArtHistory,Belgrade

ТHETYPOLOGYOFARCHITECTURAL
ANDURBANISTICTRANSFORMATIONS
OFBELGRADE(19TH–21STCENTURY)

Abstract

So far, the historiographic thought has not paid enough attention to
the processes of transforming urban patterns of Belgrade, caused
by changing socioeconomic interests. Evasive in real time and
comprehensible only from a time distance, the cultural identity of
theSerbian capital has often changedover the last two centuries, in
parallelwith its spatialgrowth,densedevelopmentanddemographic
boom. Its transformations, sometimes radical and sometimes more
moderate, were primarily dictated bywar destructions, discontinued
socialdevelopments,overturningofpoliticalsystemsandwithitruling
and architectural ideologies, which resulted in too many different
styles and nonharmonized height lines of the constructed edifices.
The alternations were usually initiated by decisions of state urban
plannersorspontaneous,mainlyunjustifiedmanifestationsof“silent”
buildingevolution.ThesetransformationsoftheSerbiancapitalwhich
firstoccurredinavassalandtheninanindependentSerbianandlater
Yugoslavstate,haddifferentimpactsontheexistingsystemofthecity
structuresandthecitylife.Accordingtocriticalthoughtsofar, these
transformationscanbedifferentiatedbythescopeoftheircompletion,
civilizational appropriateness (or inappropriateness), degree of
justifiability, urbanisticarchitectural methodology and ideological

economicplatformsthatinspiredthem.

Keywords: urbanism, architecture, Belgrade, transformations, inter
polations, historiography, public interest


