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Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет –  
Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град
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ВОЈ СКА И УР БА НИ СТИЧ КА 
СЛИ КА БЕ О ГРА ДА  

ТО КОМ XIX И ПО ЧЕТ КОМ  
XX ВЕ КА

Сажетак: Пред мет овог ра да је ути цај вој ске на об ли ко ва ње ур
ба ни стич ке сли ке Бе о гра да и јав ног про сто ра срп ске пре сто ни це 
то ком 19. и по чет ком 20. ве ка. У ра ду су ту ма че на све до чан ства 
о од но су ур ба ни стич ког (не)пла ни ра ња на спрам вој них ком плек са 
од но сно обје ка та. Раз ма тра ни су вој ни аспек ти у ур ба ни стич кој 
сли ци Бе о гра да не са мо у окви ру од но са из ме ђу вој не тех но ло ги је 
и ур ба ни зма и ме ста гра да у вој ним стра те ги ја ма од бра не, већ и 
као део дру штве не и по ли тич ке исто ри је Бе о гра да и Ср би је. 

Кључне речи: Бе о град, срп ска вој ска, исто ри ја ур ба ни зма, 
друштве на исто ри ја

У границама градског рејона Београда током 19. и почет
ком20.века1присутанјенемалибројобјекатавојненаме
не,амеђуњимавећину јеисториографијапрепозналакао
сведочанство неке од важних фаза из историје архитек
туре и градитељстава односно важних остварења у опусу

1 ОграницамаградаБеоградаирејонскомпитањукрајем19.векаипо
четком20.векавидети:Недић,С.В.(1976)УрбанистичкоуређењеБео
градаод1886.до1914,Го ди шњак гра да Бе о гра да,књ.XXIII,Београд:
Музеј градаБеограда, стр. 175–217;Стојановић,Д. (2009)Кал др ма и 
ас фалт, ур ба ни за ци ја и евро пе и за ци ја Бе о гра да 1890–1914, Београд:
Удружењезадруштвенуисторију,стр.3545.
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београдских градитеља.До сада није била поклоњена по
себна пажња утицају војске на обликовање урбанистичке
сликеБеоградаињенојважностиуобликовањујавногпро
сторасрпскепрестоницетоком19.ипочетком20.века.По
требноједасекритичкиприступисведочанставимаоодно
суурбанистичког(не)планирањанаспрамвојнихпростора–
комплекса,односнообјеката.Оваквиприступизначедасе
војниаспектиуурбанистичкојслициБеоградапосматрају
несамоуоквируодносаизмеђувојнетехнологијеиурбани
змаиместаградаувојнимстратегијамаодбрана,већикао
деодруштвенеиполитичкеисторије.

Током 19. века, војни аспекти у урбанистичком планира
њу губе свој значајшто је било условљено експанзивним
развојeмвојнетехнологијеиизменамауначинуратовања.
Истовременоубрзаниразвојградовадовеоједопосматра
ња градских одбрамбених зидина као препреке потреби
сталногширењаградскезоне.2ТакојеиБеоградскатврђава
токомовогпериодагубиланазначајукаоодбрамбеноутр
ђење.ПрвисрпскиурбанистаЕмилијанЈосимовићјепред
лагаодасетврђавапорушикакобисепросторГорњегграда
повезаосаварошиушанцу.ПротивиосетомедаБеоград
останеутврђениград:„Подтоповима,мачијибили,јошни
једнаварошнијепроцветала.”3УисториографијиоваЈоси
мовићевазамисаојеповезанасањеговимпознавањемурба
нистичкогрешењаБечаизпедесетихгодина19.века4којеје
предвиђало„рушењесвихутврђењакојасуопасавалистари
Бечињиховозамењивањеамбициознимпланомзапроши
рењемграда.”5НаконтурскогнапуштањаТврђаве,засрпску
војску,Београдскатврђавапредстављалајесамо„ограђени
комплексвојнихобјеката“.6Временомдолазидореализаци
јеЈосимовићевогпредлогадасеКалемегдан,просторизме
ђуБеоградске тврђавеи вароши,на којем су сведо1867.
годиневежбалитурскивојници,претвориупарк.Одмахпо
одласкуТурака,српскавојскаподчијомуправомје,поред
Тврђаве био иКалемегдан, рашчишћава, пошумљује, тра
сирапрвестазеипремештанедељнеипразничнеконцерте

2 Шиниковић,Д. (2013)Исто риј ски раз вој и бу дућ ност гра да у Евро пи 
под ути ца јем вој не тех но ло ги је,докторскирад,Архитектонскифакул
тет,УниверзитетууБеограду,Београд,стр.105.

3 Максимовић,Б.(1967)Еми ли јан Јо си мо вић пр ви срп ски ур ба нист 1867–
1967,Београд:ИнститутзаархитектуруиурбанизамСрбије,стр.23.

4 Исто,стр.21.
5 Olsen,D.Dž,BečFranjeJosifa,Isto ri ja mo der ne ar hi tek tu re, ko re ni mo der

ni zma,knj.1,priredioPerović,M.R.(1997),Beograd:Idea:Arhitektonski
fakultet,str.290.

6 Поповић, М. (1982) Бе о град ска твр ђа ва, Београд: Археолошки ин
ститут,стр.196.
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војнебандеиз„Финансијскогпарка”наКалемегдан.7Када
је1890.годинеКалемегданпредатПредседништвуОпшти
ненаруковање,почињепланскоуређењеКалемегданаида
љеозелењавање.8ТадасеКалемегдануређујекаопантеон
наотвореномпосвећеннационалнимвеликанимапросвете,
штојеодговаралоондашњимразмишљањимаопарковима
каонајадекватнијимпросторимазамеморијуроманописаца
ипесника.9Међутим,војскајеподизањемспоменикаКара
ђорђу1913.године,наместугдеседанасналазиСпоменик
захвалностиФранцуској,идаљеинсистираланамемориса
њу овог простора, пре свега, као значајног топоса нацио
налневојнеисторије.СпоменикКарађорђуподигнутје„на
ономместу,гдеје1806.годинена–српскомкрвљунатопље
номКалемегдануКара –Ђорђе ушаоу београдски град; у
којемјепотомстановалаипрвасрпскарегуларнавојска.”10
Почетком20.века,свејеприсутнијатенденцијадасепро
сторБеоградске тврђаве демилитаризујешто је остварено
текпослеДругогсветскограта.11

ПлатонадушћемСавеуДунав,накојемјенасталаБеогра
скатврђава,функционисаоје,углавном,каовојнипростор
иуправојеовајвојнипросториупрвојполовини19.века
представљао важну окосницу урбанистичког развоја Бео
града.12УследнемогућностидавојноосвојиТврђавуиисе
лиТуркеизварошиушанцу,13кнезМилошсеодлучиоза
стварањеновесрпскеварошиваншанца.ЗасрпскиБеоград,
Тврђавајебиланепријатељскоупориште.Осимпотребеда

7 Милановић,Х. (1999)Прилог истраживању настанка и развоја парка
Калемегдан,На сле ђе,бр.II,Београд:Заводзазаштитуспоменикакул
туреградаБеограда,стр.43,44.

8 Недић,С.В.нав.дело,стр.196.
9 Тимотијевић,М.(20002001)ХероизацијапесникаВојиславаЈ.Илића

иподизањеспомениканаКалемегдану,Го ди шњак гра да Бе о гра да,Књ.
XLVIIXLVIII,Београд:МузејградаБеограда,стр.200,201.

10Проглас одбора за подизање споменика Вожду КараЂорђу, (10.јул
1908),Слу жбе ни вој ни лист,год.28,бр.19,Београд:Војноминистар
ство,стр.384,385.

11ГенералниурбанистичкипланБеоградаиз1912.годинепревиђаојеиз
мештање војних садржаја из Београдске тврђаве и претварање целог
простораГорњегиДоњегградаупарк.Према:Милатовић,М(1980),
Албан Шамбон: Генерални урбанистички план Београда, Го ди шњак 
гра да Бе о гра да, књ.XXVII, Београд:Музеј града Београда, стр. 235;
Врзнић,Ђ.иГроздановић,М.(2011)ПриказподручјаБеоградскетвр
ђаве у историјским и урбанистичким плановима као прилог будућим
процесимапланирања,На сле ђебр.12,Београд:Заводзазаштитуспо
меникакултуреградаБеограда,стр.231.

12Исто,стр.220.
13Перуничић,Б.(1967)Београдсконасељеипрвоименовањеулицауње

му,Го ди шњак гра да Бе о гра да,књ.XIV,Београд:МузејградаБеограда,
стр.99125.
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буде даље од домашаја турских топова, први урбанистич
ки план нове вароши на простору Западног Врачара није
настаоузимајућиуобзирпосебнодругевојнефактореод
бранеи заштите.НовиурбанистичкипланФранца Јанкеа
доносио је прегледну саобраћајнумрежуи ослањао се на
важнекомуникацијскеартеријекојима јеноваварошбила
повезанасаТопчидеромидаљимкрајевимаСрбије,штоје
свебилоповољноисастановиштавојнихпотреба.

Уоквируновогадминистративно–управногцентрауСа
вамали, у близини двора,  кнез Милош подиже касарну
која је представљала највећу касарну у ондашњојСрбији.
Грађенајеод1834.до1836.године,ублокуизмеђуулица
КнезаМилошеве,Немањине,РесавскеиМасарикове.Кнез
Милош јеизабраоместо „заклонитоиподаљеод турских
топова.”14(слика1).ПоредовекасарнеуСавамали,уБео
градусуподигнутејошдве.15Једнајесаграђеназакоњанике
уТопчидеру(1836),каодеопројектапретварањаТопчидера
уседиштекнезаМилоша,адругауПалилули(1837,1838),
код„великечесмеитопрво,збогздравеводекојеуизоби
љуима,адруго,збогздравогваздуха”.16Касније,касарна
уПалилулијепретворенаувојнуболницу.17Уздворкнеза
АлександраКарађорђевићанаТеразијамаподигнутајејош
једнабеоградскакасарнаи„тамџиница”(1846).18

14Марковић,Р.(1957)Вој ска и на о ру жа ње Ср би је кне за Ми ло ша,Београд:
Научнодело,стр.172.

15Исто,стр.173.
16Максимовић, Б,Урбанистички развој града од 1830. до 1867. године,

Исто ри ја Бе о гра да, књ.2,Де вет на е сти век,ур.Чубриловић,В.(1974),
Београд:Српскаакадемијанаукаиуметности,Одељењеисторијскихна
ука,Просвета,стр.301.

17Станојевић,В.(1960)НајстаријеболницеуБеограду,Го ди шњак гра да 
Бе о гра да,Књ.VII,Београд:МузејградаБеограда,стр.177.

18Перуничић,Б.(1970)Упра ва ва ро ши Бе о гра да 1820–1912,Београд:Му
зејградаБеограда,стр.201.

Слика1.Велика касарна;
(извор:Несторовић,Б.Архитектура Србије у XIX веку,Београд)
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ВеликакасарнауСавамалипредстављалајеокосницуфор
мирањасвојеврсногвојногкомплексанаподручјуондашње
СавамалеиЗападногВрачара.19 (слика2)Унеколикобло
кова,ублизиниВеликекасарне,распоређиванисуобјекти
војне намене, који нису били издвојени (изоловани) у од
носунацивилнеобјекте,акојисузадовољавалиразличите
потребевојске:смештајне,образовне,верске,здравствене,
управно административне, културне... У периоду Кнеже
винеСрбијеподигнутесузградеОружарнице(1845)укоју
секаснијепривременосместилаАртиљеријскашколакоја
једобиласвојузградуутомистомблоку1850.године,на
углуНемањинеиКнезМилошеве.20Топџијска(артиљериј
ска)касарнабилајесаграђенаублокуизмеђуулицаКнеза
Милоша,Немањине,СарајевскеиБирчанинове,акаснијеје
уњусмештенашиваравојнеодеће.21Ублокугдесеналази
лаАртиљеријскакасарнаналазилосеи„зданијеканцелари
јевојеногкоммисеријата”.22ВојноодељењеМинистарства
унутрашњихдела,којејефункционисалоод1851.до1859.
године,билојесмештеноузгради,нараскрснициулицаНе
мањинеиКнезаМилоша,ближеВеликојкасарнинегозгра
диМинистарстваунутрашњихдела.23Године1846,ублоку

19КојеподручједанашњегБеоградајеобухватаоЗападниВрачариСава
малавидети:Ђурић–Замоло,Д.иНедић,С.(1993/1994)Стамбенидело
виБеоградаињиховиназивидо1941.године, Го ди шњак гра да Бе о гра
да, књ.XL/XLI,Београд:МузејградаБеограда,стр.7071,8789.

20Несторовић, Б. (2006) Ар хи тек ту ра Ср би је у XIX ве ку, Београд: Аrt
press,стр.100102,

21Несторовић,Н.(1972)Гра ђе ви не и ар хи тек ти у Бе о гра ду про шлог сто
ле ћа,Београд:ИнститутзаархитектуруиурбанизамСрбије,стр.25.

22Перуничић,Б.(1970)нав.дело,стр.274.
23Ђукић,С. (2005)Ми ни стар ство вој но Кне же ви не Ср би је 1834–1878,

магистарскирад,ФилозофскифакултетУниверзитетуБеограду,стр.35.

Слика2План Београда у првој половини 19. века,детаљ
(извор:Несторовић,Б.Архитектура Србијe у XIX веку,Београд)
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гдеседанасналазиIIIбеоградскагимназија,збогповољних
климатских услова, саграђена је војна болница.24 У блоку
измеђуулицаКраљицеНаталије,КнезаМилоша,Адмира
лаГепратаиДобрињскеупериодуод1861.до1863.године
саграђенајеВазнесењскацрква,гарнизонскацрква,наме
стугдејенекадабилавојнашаторцрква.25Утомблокусе
налазиоДворукојемјебиласмештенаканцеларијаСовета
иФинансијеизградаГлавногвојногштаба.26Ублокугдесе
некаданалазилабарутанаизвременакнезаМилоша,између
данашњихулицаРесавске,Немањине,СветозараМаркови
ћаиКраљаМилана,1860.године,саграђенајезградаМа
њежаиниздругихобјекатакојисузадовољавалипотребе
смештајаиобукекоњичкихгардијскихјединица.27

Препознавање овог простора као војног потврђује нам и
првоименовањеулицауБеоградуиз1864. годинекада је
улица „од топчидерског пута између Академије и Велике
касарнеправонакрагујевачкијпут”названаВојничкаули
ца.ПијацакојасеналазилаублизиниАртиљеријскекасарне
зваласеТопџијска,28акаснијесеовајпросторпомињекао
Топџијскитрг.

УвремеКраљевинеСрбије,напросторуВрачара,нижусе
новевеликерепрезентативнеграђевиневојненамене.Оне
осликавајујачањесрпскевојске,којапочевод1878.годи
не, анарочитоодвременапроглашењаКраљевинеСрбије
(1882), пролази кроз опсежне реформеипостаје изузетно
важнанационалнаинституција.Официрскикорсеиздваја
каоједнамоћнадруштвенагрупазачијепотребесегради
Официрскидом1895.године,науглуРесавскеиулицеСрп
скихвладара,а1908.године,прекопутаОфицирскогдома,
подиже се зградаОфицирске задруге. На углу улицаМи
лошаВеликогиНемањине,године1895.саграђенајезгра
даМинистарствавојног,аизмеђу1898.и1900.године,на
углуБирчаниновеиРесавске,ублокугдесеналазиларани
јеОружарницаизградаАртиљеријскешколе,подигнутаје
новазградаВојнеакадемије.Једнаодпрвихмодернихка
сарниуСрбији,KасарнаVIIпука,изграђенајенауглуули
цаНемањинеиРесавске1901.године.Упериодуод1905.

24Несторовић,Б.нав.дело,стр.97100.
25Кашић,Д.ВазнесењскацрквауБеограду1863–1983,у:Ваз не сењ ска цр

ква у Бе о гра ду,ур.Радовановић,М.(1984),Београд:Вазнесењскацрква
Београд,стр.7,8.

26Перуничић,Б.нав.дело,стр.274.
27Несторовић,Б.нав.дело,стр.84.
28Перуничић,Б.Београдсконасеље,стр.120,121.
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до1909.године,наЗападномВрачарусаграђенјекомплекс
новевојнеболнице.

Није постојало планско формирање засебног војног про
стора,алисетежилодасевојниобјектиналазеублизини
једнидругих,штојебиловажнозаефикаснијефункциони
сањевојске.Натајначин,изборлокацијазапојединевојне
објекте није увек представљао оптимално решење са ста
новиштањиховефункцијеизначења.Например, једанод
условаприликомизградњеВојнеболниценаВрачаручетр
десетихгодина19.векајебиодасезградаподигненедалеко
одпешадијскекасарне.29ИзабранојеместоизнадЦветног
трга,штосепоказалокаоозбиљанпропустзбогнемогућ
ностиснабдевањаводомналицуместа.Утрошеноједоста
средставазадовлачењеводеикопањебунара.Лошеизведе
ниодоводниканали,ипоредвишегодишњихулагањадасе
оспособе,накрајусуузроковалидодатнетрошковезаизра
дунових.Иприлазболницијебионеадекватан.Двегодине
сувојнилекаримолилидасеизградикалдрмаодкасарнедо
болнице.30ДругипримерјеВазнесењскацрква,гдејеуиз
борулокацијебилапресуднаблизинакасарнеиакоизабра
ниплацнијеодговараоовојврстиархитектонскеграђевине
звогсвогнискогположаја.31

Олокацијиобјекатавојненамененаопштинскомземљишту
уБеоградупредлогеједавалоMинистарствовојноапотом
узодобрењеMинистарствафинансијаиMинистарствагра
ђевина,коначноодобрењесетражилоодДржавногсавета
уз претходну сагласност Београдске општине. Решења су
најчешће настајала према тренутним могућностима и до
говорима градаи војске.Општина је углавномизлазилау
сусретпотребамавојскекадајеупитањууступањеземљи
шта,некадабезусловно,анекадазахтевајућинекуврстуна
докнаде.Например, када је војска захтевала одОпштине
даплаћакиријузасмештајпуковскекоманде,каоодговор
натакавзахтев,каоконтрамера,појавиосепредлогдавој
скаплаћакиријуОпштинизаутринунабањичкомбрдукоју
јеонакористилазасвојлогор.32Постојаласумишљењада
Општинаимавишеструкекористиодтогаштосенањеној
територијиналазиједаноднајвећихвојнихгарнизона;чаки
услучајудаОпштинанемаземљиштенарасполагањукоје

29Жи ве ти у Бе о гра ду: до ку мен та Упра ве гра да бе о гра да, књ. 2, 1842–
1850,приредилиЈовановић,М.идр.(2004),Београд:Историјскиархив
Београда,стр.475.(Оригинал:ИАБ,УГБ,1846,К.57,фIII,657)

30Станојевић,В.(1960),нав.дело,стр.184.
31Несторовић,Б.нав.дело,стр.256.
32Ванредни састанак Одбора општине београдске одржан 27. априла

1892.године(7.јун1892),Бе о град ске оп штин ске но ви не,стр.252.
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војсказахтева,требалабидагакупииуступивојсци:„Ако
бимипротивноучинили,онибитргливојскунадругомме
стуиудругојкојојварошичинилискупове,штобидвојако
штетнобилозанашуварош.Првоштосеовдеостављано
вац,адругоштобиипофамилијепојединихбилодалеко
акобиодавденадругомкомместускупбио.Икаднеби
ималиутрине,мибијеуинтересунашемтребаликупитипа
датинаовуцељ.”33Стога,углавномсуусвајанизахтевиМи
нистарствавојногдасезавојнепотребекористиопштинско
земљиштеуоколиниБеограда,каоштојето,например,био
случајисавојнимсењакомкодСпоменикаослободиоцима
Београда1806.године34илистрелиштемизмеђуСмутековца
иВајферта.35Међутим,кадајебиларечоземљиштукојесе
налазилоуградскомрејонуикојејевишевредело,Општи
нанијетаколакоизлазилаусусретМинистарствувојномо
чему сведочии чињеница да се четири годинепреговара
лооуступањуопштинскогземљиштанаЗападномВрачару
Министратсвувојномзапотребеновевојнеболнице. Ка
дасе1900.годинепојавиозахтевдасеподигненовавојна
болницазабеоградскигарнизоннаЗападномВрачару,Бео
градскаопштинајезаузвраттражилаодМинистратвавојног
право да уредиМалиКалемегдан по свом пројекту, да се
доњастранаКалемегдана,премаСави,гдепостојелагуми,
искористи за потребе изградње трошаринских антрпота.36
Ипак, договорнијепостигнут,37 те је 1904. године,Мини
старствовојнопредложилоОпштинидасеобјектипалилу
скекасарнеивојнеболницеизнадЦветногтргазаменеза
општинскоземљиштенаЗападномВрачару,38штојенапо
слеткуиприхваћеноуздодатнуновчанунадокнадукојује
Министарство војно морало да плати Београдској општи
никаоразликуувредностиземљиштанаосновуизвешта
ја за то посебно оформљене комисије.39Претходно јеОп
штина тражила одМинистарства војног да уступи, поред

33Исто.
34АС,МГ,ФI,1842–1883(Грађаиз1868)
35СастанакОдбораопштинебеоградске25.јула1887.(постенографским

белешкама)(18.август1887),Бе о град ске оп штин ске но ви не,стр.350.
36РадОдбораопштинског,редовнисастанак6.новембар1901(22.новем

бар1901),Бе о град ске оп штин ске но ви не,стр.257.
37Редовни сасатанак17. децембра1902. (22.фебруар1903),Бе о град ске 

оп штин ске но ви не,стр.57,58.
38РадОдбораопштинског, редовнисасатанак6.новембар1901 (22.но

вембар1901),Бе о град ске оп шти нске но ви не,стр.257;РадОдбораоп
штинског,редовнисасатанак20.априла1904.(9.мај1904),Бе о град ске 
оп штин ске но ви не,стр.1.

39Редовни састанак 4. маја 1904. (23. мај 1904),Бе о град ске оп штин ске 
но ви не,стр.4.
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земљиштанакојемједотадабилавојнаболница,иземљи
штенакојемсеналазилаартиеријскакасарна,напростору
измеђуХајдукВељковогвенца,Бирчанинове,КнезаМило
шаиНемањине.40

Године1879.основанјеИнжињерскикомитет,каонепосред
нипомоћниорганМинстарствавојног,учији једелокруг,
измеђуосталог,улазилаиизрадаправилаинормипокојима
бисерадилесвевојнеграђевине.41Међутим,оваправилаи
норменикаданисуустановљенауКнежевини/Краљевини
Србији,штојечакипрепознатокаоузроклошеизведених
касарниилошихпредрачуна,тесу,накрају,кошталемно
говишеодочекиваневредности.42Потребезадефинсањем
основнихпостулатавојне градњекојаодговарапотребама
српскевојскеизазвалесупојавустручнихтекстоваувојној
штампи.Такоје1883.годинеучасописуРат ник објављен
итексткојијемогаодабудеводиљаприизградњикасарни
уСрбији:„приподизањукасарнитребаобраћатипажњуна
изборместаиземљишта,поштојеовоједаноднајважнијих
факторазањиховсалубрутет;даљенаположајзграде,њену
околинуиклиму,каквоћуматеријалаисистемграђења.Ме
стоиземљиштедајепространо,сасвијустранаслободнои
оворено,оцено,сувоидаимаблизуидовољнодобреводеза
употребу.Положајзградетакови,дајелицеокренутокаис
токуиликјугу,идајеприступсунчанесветлостиисвежег
ваздухаодсвијустранаслободан.Околинадајепријатна,са
добромвентилацијомидауњенојблизостинебудекакових
баруштинаилиграђевина,којебијојкудилесанесносними
нездравимиспарењимазадајима.(...)Системграђењадаод
говарапомогућству–свимахигијенскимусловима(пави
љонскисистем)(...)Штосетичевисинекасарни,онесунај
удобнијекојеимајусамоприземниигорњиспрат,каошто
су„нашедвокатнице”.(...)Упређашњавремена,аизстрате
гијскихнадзора,придржавалисусе–припостројавањука
сарниВобановогсистема(затворениквадрат)(...)Паикада
језградасједнестранеотворена(каоштојен.пр.’нашаве
ликакасарна’)иликадбиквадратнаћошковимаимаосло
боднепролазе,опетнебиодговараопотпунохигијенским
условима(...)Уновијевремеуведенјевећиномкоридорси
стем.Ноиовајсистемимасвојихмахна.(....)Игдесеовај

40Радодбораопштине,редовнисастанак6.април1904.(25.април1904),
Бе о град ске оп штин ске но ви не,стр.1.

41Збор ник за ко на и уре да ба из да них у Кња же ству Ср би ји од 1. но вем бра 
1878. до 6. ма ја 1879. го ди не(1879),књ.34,Београд:штампаииздање
Државнештампарије,стр.222.

42Магдаленић,М.М.(1891)Ка сар не у По жа рев цу, Кња жев цу и Пи ро ту 
уп по ре ђе не са оним у Горњем Ми ла нов цу, По же зи и Ва ље ву,рас пра ва,
Београд:ДржавнаштампаријаКраљевинеСрбије,стр.5,6.
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системипакусвојитимора,ондаходнициваљададођуса
севернеилизападнестране,асвесобедасулицемокренуте
каистокуилијугу(каоштојепостројенабеоградскакава
леријскакасарна).Најцелисходнијеинајподеснијебилоби
’четнекасарне’(KompagnieKasarnen)јербипонајбољеод
говараленесамохигијенскимзахтевима,негоидисциплин
ским,економскимиадминистративнимподелама.”43Поред
упутставазаграђењекасарни,нештокаснијеобјављенјеи
Упут за по стро ја ва ње и уре ђе ње вој них бол ни ца: „Место
заболницунајбољеје–прииначепоспешнимхигијенским
условима–изванвароши,нособзиромнаштокраћиилак
шисаобраћајрадиподмиривањасанужнимпотребама.Ме
стонесмебитиопкољеносадругимзградама”.44

ГрађевинскиодсекИнжињерскотехничкогодељењаМини
старствавојногформиран1883. године,био је задужен за
пословеградње,оправкеиодржавањесвихвојнихзграда,
уређивањестрелишта,зборишта,вежбалишта.45Такојеово
одељењеизрађивалонацртзакасарнеипотомслалонада
љу израду дефинитивних пројеката окружниминжињери
маМинистарстваграђевина.Поредизрадепланова,Мини
старствовојноодлучивалојеолокацијикасарнеиизведби
пројекта.Текпоодобрењуминистаравојногзакључиванје
уговорсапредузимачеминиједнаизменаприликомградње
касарне нијемогла да буде спроведена без решењамини
старства војног. Окружни инжињери министарства грађе
винаималисуфункцијунадзорногоргана,ипремаЗа ко ну 
о по ди за њу јав них гра ђе ви набиличлановиколаудирајућих
комисија.

Неопходностпоседовањаспецифичнихзнањазапројекто
вањевојнихобјеката,билојепрепознатоиупрописимакоји
сусетицалиграђевинскеструке.УЗа ко ну о Гра ђе вин ском 
са ве туиз1888.године,постојалапосебнаодредбакојасе
тицалаизградњевојнихисанитетскихграђевина.Грађевин
скисавет,услучајуразматрањапројекатавојнихобјеката,
требалоједа,поредредовнихчланова,укључииједноли
ца „из струке војне, које одреди министар војни“ када је
разматраопројектеизградњевојнихобјеката.46Но,ипоред

43Ф.Т.(новембар1883)Неколикоречиокасарнамасасанитетскомгледи
шта,Рат ник,стр.368,369,370.

44Ф.Т. (децембар 1883) Упут за постројавање војних болница,Рат ник,
стр.450

45ЗаконоуређењуМинистарствавојног(5.фебруар1883),Срп ске но ви не,
стр.137.

46Збор ник за ко на и уре да ба у Кра ље ви ни Ср би ји: из да тих од 1. ја ну а ра 
1887. до 1. ју на 1888. го ди не, Књ.43,Београд:издањеиштампаКраљев
ско–српскедржавнештампарије,стр.120.
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оваквихзаконскиходредаба,десилоседаипројекатједне
однајлуксузнијихкасарни47ирепрезентативнихјавнихгра
ђевинаупрестоници,КасарнаVIIпукауБеограду(грађена
крајем19.века,саграђена1901?),будепредметкритикаса
становиштасанитетскихкарактеристика.48Поредтога,ње
напозицијауградскомткиву,нијебилаускладусаонда
шњимстручнимпромишљањима.Наиме,војнистручњаци
сусматралидакасарну„нитијетребаградитиуварошиса
мој–из узро ка ла ко појм љи вих – нитијетребаградитида
лекованвароши–те да се не оте жа ва лак и удо бан сно шај 
и са о бра ћај са ва ро ши, и оби та о ци ма ка сар не и, на ро чи то 
офи ци ри ма, ко ји има ју сво ју слу жбу у ка сар ни, а у до тич ној 
ва ро ши ста ну ју. 2)Касарнутребаградитинаокрајиниваро
шидотичне,оној,којанијенастрани,укојојвароштежи,и 
по по ло жа ју сво ме тре ба, дасеразвија.3)Местозакасарну
требадајеузвишенонаднивоомдотичнеокрајиневарошке,
укојојсекасарнагради.”49ПозицијаКасарнеVIIпуканије
одговараланизахтевуда„предизлазомиззградетребада
имапространтрем,теданебуденагомилавањаљудинаса
момизлазуиззграде,какоприуласкууњу.”50(слика3)

Током читавог 19. и почетком 20. века био је константно
присутанпроблемсмештајавојскеуследнепланскогграђе
њакасарни.51Приликомпројектовањакасарни,нисуузима
неуобзирпотребесмештајаиобукеједницапопуњенихдо
ратногсастава,тејетакоуондашњојстручнојлитератури

47Милићевић,М.(2002)Ре фор ма вој ске Ср би је 1897–1900,Београд:Вој
ноиздавачкизавод,стр.29.

48РатковићКостић, С. (2007) Евро пе и за ци ја срп ске вој ске: 1878–1903,
Београд:Војноисторијскиинститут,стр.274.

49Магдаленић,М.М.нав.дело,стр.23.
50Исто,стр.25.
51РатковићКостић,С.нав.дело,стр.272,273.

Слика3Касарна VII пука,Београд
(извор:Несторовић,Б.Архитектура Србијe у XIX веку)
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остао,утомконтексту,забележенчакибеоградскипример:
„Нека сеопоменунедавног скупауБеоградуовде.Нека,
најзад,промисле,штабиу томпогледубило, овдеуБео
граду,кадабинаступилапотреба,дасетрупеовдестанују
ћемобилишу,патуизадрженекократковреме,авремене
допуштадасеизведуналедину,матобилоиподчадоре,
са којима ми располажемо.”52 Интерпелације упућене ми
ниструвојномтокомдеведесетихгодина19.века53сведочe
о вишедеценијском проблему несистематског решавања
смештајавојскеињенихвежбалишта.Урешавањупотре
бесмештајасвевећевојске,потраженајепомоћодстраних
стручњакаалитасарадњанијеималаизгледазауспешност
јерстранци,приликомпројектовања,нисуузималиуобзир
потребесрпскевојскенитиограниченановчанасредстваза
реализацијуистих.Собзиромнатодасустранцидобили
понудудатајпосаозавршеитоназајам,онисупројектова
ликасарнеускладусасвојиминтересима,штојезаСрбију
представљало велики трошак, те никада ти пројекти нису
ниреализовани:

„у министарству грађевина био је цео албум пројеката
за касарне појединих јединица различитих родова вој
ске,којијеоноодкупилоскупомценомодстранацане
ких,сакојимајепреговарано,данамонисаградекасарне
засвекадровскејединиценашеактивневојске,назајам.
(...)нисубилисрачунатизасмештајнепотребенашихка
дровских пешчаних батаљона, које истичу из њиховог
уређења,авредностимјебилапретерана,занашунов
чануснагу.Даитојепоњатно.Јер,одстранацасеније
моглонизахтевати,ниочекивати,данамонипројектују
касарнепреманашимфактичкимпотребамаи,узто,да
тепројектесвојеприлагоденашимновчанимсредствима.
Понуђениданамтајпосаоизврше,пајошназајам,они
суга,посебисеразуме,пројектовалисагледиштакори
сног’кшефта’зањих,тејето,ваљда,иузрок,штосути
пројектииосталинахартијисамо,безобзиранакрупну
суму,којајезањихиздата.”54

ПосматрајућивећинувојнихобјекатауБеоградууконтек
стутезеКетлинИрвинда„градсмештајавнипростороко
архитектонскихиконадоминантнеидеологије–окосакрал
них објеката, око државних и административних грађеви
на,културнихспоменикакаоионихкојисимболизујувојну

52Mагдаленић,М.М.нав.дело,стр.11.
53Иветић,В.нав.дело,стр.208.
54Магдаленић,М.М.нав.дело,III,IV.
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моћ”,55можесе тврдитида су грађевинеподигнуте запо
требесрпскевојскетокомдругеполовине19.векаипочет
ком20.векапредстављалеважандеоновогјавногпростора
српскепрестонице.Зањиховопројектовањеангажованису
цивилниархитектикојисуводилирачунадаобјектидобију
репрезентативанизглед.56Међутим,њиховарешењапоказу
јудасуизосталазнањазарешавањепроблемапројектова
њаобјекатаспецијалненамене.Оновременакритикаистиче
да су репрезенативност и естетска решења била науштрб
функционалности овакве врсте објеката. Тако је дрКарло
Берлони,управникпрвевојнеболнице,забележиоусвојим
Ме мо а ри ма:„Спољашњојсиметријисвисусанитарнипро
писижртвовани,понамериуправникатогапредузећаархи–
Славјанина,инжињераг.Неволекојијенамиправуневољу
направио,јерјеон,каоштојеказивао,хтеоурнекславенске
архитектурелиферовати.”57Чак јеондашњиминистарвој
ни,ИполитМоден,којијебиоинжињерскиофицир,морао
дасеукључиградећиподупирачезакровнуконструкцију.58

РепрезентативноствојнихобјектауцентралномделуБео
града је требала да укаже на важност војске као државне
институције. Јачање моралне спреме српске омладине за
новеборберадиконачногослобођењаиуједињењасрпског
народанаБалкану,постизанису,измеђуосталог,иистица
њемсврсисходностижртвекрозкултурупамћења.Такосу
ипојединивојниобјектидoбијалииспоменичкикарактер.
Например,назградиВојнеакадемије,поводомобележава
њаполавекаодоснивањавојнешколе,постављенакамена
плочасаименимадесетсрпскихофициракојисудалисвој
животуослободилачкимратовимаСрбије,59акојајенаведе
накаоважнаодликазградеВојнеакадемијеуделуФеликса
КаницаСр би ја, зе мља и ста нов ни штво од рим ског до ба до 
кра ја XIX ве ка.60 Због важности војске уСрбији, зграде у

55Čamo,М.(2005),Kul tu ra sta no va nja u Sa ra je vu, od nje go vog na stan ka do 
kra ja XIX vi je ka,Sarajevo:UGSemerkand,str.20.

56Такосу,например,крајем19.векауМинистарствувојномбилиангажо
ваниархитектеДимитријеТ.Леко,ДанилоЛ.Владисављевић,Драгутин
Ј.Ђорђевић,према:Несторовић,Н.нав.дело,стр.77,85.

57Станојевић,В.(1992)Исто ри ја срп ског вој ног са ни те та,Београд:Вој
ноиздавачкииновинскицентар,стр.180.

58ВуксановићАнић,Д.(1993)Ства ра ње мо дер не вој ске: фран цу ски ути
цај на ње но фор ми ра ње, Београд:Српска књижевна задруга:Војнои
здавчкииновинскицентар,стр.165.

59Аноним (16. децембар 1900) Педесетогодишњица Војне академије,
Нова искра,стр.383.

60„Војнаакадемија(...)импозантнастараграђевина,гдесунаједнојплочи
овековеченаименајунакапалихупоследњемратудабимладипитом
циималисталнопредочимапримернакојићесеугледати”Каниц,Ф.
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којима су сешколовали српскиофицирипредстављале су
важантопосиуполитичкојтопографијиБеограда.Такоје,
зградаАртиљеријскешколе(називанаиВојномакадемијом)
представљалаважнутачкусвечаногпутакнезаМилошаи
Михаилауефемерномспектаклуорганизованомучастпо
враткакнезаМилошауСрбију25.јануара1859.године.61

Сдруге стране,појединиобјектикоји су служили за сме
штај иобукувојскепредстављалисусметњужељиград
скихвластиистановникаБеоградадањиховграддобијере
презентативанизглед.Такоје још1891.годинепримећено
да „држава треба да подиже зграде наместима на којима
биулепшалаварош.Онаиматаквихплацева,нпр.гдејека
сарна,нарочитоонде,гдејекоњичкакасарнакојанетреба
даостанеусредвароши,већтоместотребадасеупотре
бизакаквадржавназдања.”62Овојеприметиокаоједанод
проблемаВрачарскогквартаиФеликсКаницизабележио
јеследеће:„Суседнакасарна,каоидвекоњичкедоње,но
си, насупрот модерним зградама павиљонског типа уНи
шу,Зајечару,Крагујевцу,ГорњемМилановцуидр.,облежја
Милошевогпримитивногстила.Требалобидаовезграде,
којепокривајутриогромнаквадратаинеодговарајуниса
нитарнимниграђевинскимстандардима,ишчезну,утолико
прешто архитектонски одударају од зграде Државног са
вета и Главне контроле подигнуте у непосредној близини
1890.године,одзградеМинистарствавојног,којатекшто
једовршенаузградипоредњих,изградеОфицирскогдома,
којујекраљнамениогарнизону,савеомауспеломфасадом
решеном премаИликићевом пројекту.”63 Због развоја гра
даиформирањаВрачаракаопрестижногстамбеногкварта,
опетсе,1905.године,појавиозахтевзадислоцирањемко
њушницаикоњичкихкасарниизцентраградауТопчидер
штојезбогбалканскихратоваиПрвогсветскогратареали
зованотектокомдвадесетихгодина20.века.64Када јепо
четком20.векапочелоизмештањевојнихобјектаизградске
зоне,ононијенимоглобитипланскоиускладусавојним

(1999)Ср би ја, зе мља и ста нов ни штво од рим ског до ба до кра ја XIX 
ве ка,Београд:БМГ,стр. 77.

61Timotijević,M.(1988/89)EfemernispektaklzavremevladavineknezaMi
lošaiMihailaObrenovića,Pe ri stilbr.3132,Zagreb:Društvopovijesničara
umjetnostiSRHrvatske,str.308;Борозан,И.(2013)Сли ка и моћ: пред
ста ва вла да ра у срп ској ви зу ел ној кул ту ри 19. и по чет ком 20. ве ка,док
торскирад,Филозофскифакултет,УниверзитетууБеограду,стр.264.

62Ванреднисастанакодбораопштинебеоградскедржан27.маја1891.год.
(28.јул1891),Бе о град ске оп штин ске но ви не,стр.170.

63Каниц,Ф.нав.дело,стр.77.
64Милановић,Х. (2005)ПаркМањеж,На сле ђе,бр.6,Београд:Заводза

заштитуспоменикакултуреградаБеограда,стр.175182.
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потребамајернијенипостојаоурбанистичкипланБеограда
којибипредвиђаовојнезоне.Таконапример,војниобјекти
наДедињусаграђенипочетком20.веканисубилииздвоје
никаопосебанкомплекс,тј.oбезбеђениидистанцираниод
приватнихобјекатаиземљишта.65

Поједини постори су имали дугу историју као војни про
стори, пре свега због свог стратешког значаја. На првом
месту,тосеодносинаБеоградскутврђаву,азатимТопчи
дерчија јестратешкаважностбилапрепознатау16.веку,
у време турске опсадеБеограда, а чију су позицију кори
стили и српски устаници почетком 19. века.66 Топчидер и
накончетрдесетихгодина19.века,кадагубионефункцијеи
значењаизвременапрвевладекнезаМилоша,остајеважан
просторсрпскевојске.Поредсмештајавојске,Топчидерје
током19.ипочетком20.векабиломестогдесуодржанипр
виманерви,67пољскирадови,68вежбеиз„употребљивеги
манстике”,69...ПоредБеоградскетврђавеиТопчидера,тује
иподручје„Војничкогпоља”којејепредстављалограницу
новогсрпскогБеограданаВрачаруанакојемћесекасније
подићикомплексиопштедржавнеивојнеболнице.70Први
јавни споменик у Београду посвећен ослободиоцима Бео
градаподигнутјенаВрачарскомплатоу,наместугдејебио
КарађорђевлогорприликомборбизаосвајањеБеограда,71а
ублизиниСпоменикакаснијејесмештенвојнисењак.72На
Врачарујеизвођенаиобукавојника.Такоје25.маја1851.
годиненаВрачаруизведенвеликиманевар.73Једноодпод
ручја Београда које и данас користи војска је Бањица.На

65Кара–Радовановић,П.(децембар1934)ЈедноурбанистичкопитањеДе
диња,проблемкогаваљахитнорешити,Бе о град ске оп штин ске но ви не,
стр.859860.

66Стојановић, Б. (1973)Путовања кроз историју и урбанизамБеограда,
Го ди шњак гра да Бе о гра да, књ. XX, Београд: Музеј града Београда,
стр.405.

67Ђукић, С. (2013) Стра ни ути ца ји на раз вој срп ске вој не док три не  
1878–1918. го ди не,докторскирад,Филозофскифакултет,Универзитет
уБеограду,стр.9.

68Исто,стр.311.
69Исто,стр.312.
70Максимовић,Б,нав.дело,стр.312.
71Група аутора (1954) При ча ња са вре ме ни ка о Пр вом срп ском устан ку. 

При ча ња Пе тра Јо ки ћа,Београд:Просвета,стр.141,премаТимотије
вић,М.(2004)МеморијалослободиоцимаБеограда1806,На сле ђе,бр.
5,Београд:ЗаводзазаштитуспоменикакултуреградаБеограда,стр.17,
18,23(фуснотабр.67).

72АС,МГ,ФI,1842–1883(Грађаиз1868)
73Ђукић,С.(2005)Ми ни стар ство вој но Кне же ви не Ср би је (1834–1878),

магистарски рад, Филозофски факултет, Универзитет у Београду,
стр.49.
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Бањичкомпољује,током19.и20.века,постојаовојнилогор
који јефункционисаонесамокаоместосмештајаиобуке
војске,већјебилоиважноместосусретаврховногкоман
дантаивојске74иместоодаклесеслаласликаујавномњење
ообученостииспремиодноснојачинисрпскевојске.

Упоследњимдеценијама19.векасрпскавојскакористила
јеоколинуБеоградазаполигоне,вежбесабојнимгађањи
ма,маневреидр.Тако је,например,осамдесетих година
19.века,МинистарствовојнокупилоимањетрговцаНиколе
Стефановића,кодданашњеАутокоманде,инањемуподи
гло потковичкушколу, полигон за артиљеријско вежбали
ште,објектезатоповскаоруђа,објектезасмештајвојскеи
шталезакоње.75Међутим,реткасубилаегзерцириштако
јасупланскинастала,каоштојебиослучајсаонимакоја
су се налазила у оквиру касарне уПожаревцу, Књажевцу
иПироту.76Чакникадасунекаодњих,попутполигонау
Рипњу,уређивана,нијеузиманауобзирњиховаоколинаи
чињеницадасеналазеублизининасељенихместа.77

***

УчествовањевојскеуразвојуБеограданијебилоудирект
нојвезисаизрадомурбанистичкихирегулационихплано
ва,већсепреможеговоритиоиндиректномучешћу.Утом
смислу,важнонаслеђезаисторијуурбанизмапредстављају
картографскирадовиофицираистручњакакојејеангажова
лавојска.78ИпрвисистематскипремерСрбије,изведенод
1882.до1892.године,којијезначајанзаисторијупростор
ногпланирањауСрбији,79реализованјеподруководством
српскевојске.Уразвојуграђевинскеиархитектонскестру
кепосебногзначајаимаојевојниобразовнисистем.Тако
је1859.годинезабележеноуСрпскимновинама:„Штосе
инџинираитехничаратиче,највишеихможемонаћиуВо
јенојшколи–изпоменутешколе,несамозавојенунегоиза

74Овојнимпросторимакаоместиманакојимајеизлаганавладарскаслика
видети:Борозан,И.нав.дело,стр.235.

75Ђурић–Замоло,Д.иНедић,С.нав.дело,стр.68.
76Магдаленић,М.М,нав.дело,стр.37,38.
77Иветић,В.(2013)По ли тич ка уло га ми ни ста ра вој них Кра ље ви не Ср би

је од 1903. до 1914. го ди не,докторскирад,Факултетполитичкихнаука,
УниверзитетууБеограду,стр.208.

78Шкаламера, Ж.(1967) Прилог проучавања картографских извора за
историјуБеоградаXIXвека,Го ди шњак гра да Бе о гра да,књ.XIV,Бео
град:МузејградаБеограда,стр.170.

79Вукотић, М.(2011) Ур ба ни стич ки раз вој Бе о гра да у XX ве ку,докторски
рад,Филозофскифакултет,УниверзитетууБеограду,стр.134.
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грађанскуинџинирскуструку–способниљудиизилазе.”80
Војна знања су била препорука за учествовање у првим
институцијама које су регулисале грађевинске и архитек
тонске подухвате уСрбији. Тако се у пројекту за оснива
ње „Управитељства јавни постројенија” из 1842. године
предвиђа„управниккојиморадаимаосимтехничкогтако
ипрактичногмилитарскогзнања(...)особитодасепотра
жи ако јемогуће такви који је од којему драгоЕвропске
Силе Генерал, са платом од 600 талира годишње”.81Први
управитељГлавнеуправеграђевинакојајеоснована1859.
године,акојајепредстављалапретечуМинистарстваграђе
вина,биојепуковникПавлеСтанишић.82Посебнозалагање
зарегулацијуварошипремаЈосимовићевомпланупоказао
јепуковникБели–Марковић,тадазаменикминистраграђе
вина.83ИкаснијеначелуМинистарстваграђевинаналазила
сусевојналица.84

Великакасарна,једнаодпрвихјавнихграђевинауБеограду,
подигнутаје,упркоспротивљењубеоградскихТурака,Ми
лошевомодлучношћудајеизгради„соружјемуруци“ако
будебилопотребно.85Њенапозицијауоквируновогуправ
но– административногцентра уСавамалибила је важна,
пресвега,заучвршћивањеправаСрбанановиБеоград,ван
шанца.Каснијесу,безобзираначињеницуштонирегулаци
онимпланомниГрађевинскимзакономнисубилапредвиђе
наместазајавнеграђевине,86касарнеуБеоградуизвремена
кнезаМилошапредстављалеподстицајзаизградњудругих
грађевиназапотребесрпскевојске.87Војниобјектикојису

80Несторовић,Б.нав.дело,стр.159,фуснота28.
81Несторовић,Б.нав.дело,стр.92,(фуснота204.)
82Исто,стр.169.
83Перуничић,Б.Упра ва ва ро ши Бе о гра да,стр.738739.
84ИполитМоден(22.септембар1861–2.април1865),МиливојеПетровић

Блазнавац(2.април1865–21.јун1868),ЈованБелимарковић(10.август
1872–23.март1873),КостаПротић(21.септембар1883–7.фебруар
1884),ЈованП.Петровић(4.јануар–21.септембар1883),ПетарМ.Топа
ловић(23.март1886–5.фебруар1887),ЈованЈ.Атанацковић(11.окто
бар1897–22.јануар1899,25.мај–децембар1899)према:Поповић,Љ.и
Милићевић,М.(1998)Ми ни стри вој ни Кне же ви не и Кра ље ви не Ср би је 
1862–1918,Београд:Војноиздавачкизавод,стр.3638,40,44,52,71,82,
110;Пореднапредпоменутихсрпскихофициракојисубилиминистри
грађевинајошсутобилииЉубомирИвановић,СтеванЗдравковић,Ми
лутинГарашанин,БоривојеНешић;према:ВуксановићАнић,Д.(1993)
Ства ра ње мо дер не вој ске: фран цу ски ути цај на ње но фор ми ра ње,Бео
град: Српска књижевна задруга: Војноиздавачки и новински центар,
стр.162,163.

85Марковић,Р.нав.дело,стр.174.
86Недић,С.нав.дело,стр.204.
87Каниц,Ф.нав.дело,стр.76.
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подизаниуновојварошинисубилииздвојениодграђевина
цивилненамене,тј.нисупредстављалиизолованецелинеу
градскомткиву.Многиодњихподигнутисукаорепрезента
цијаважностиулогесрпскевојскеуреализацијинационал
немисије.Војниобјектиималисуважанудеоујавномпро
сторуБеограда,којијепредстављаовеликивојнигарнизон
укојемсубилесмештенесвезначајневојнеустанове,заво
ди,надлештва,главнавојнауправаодносноМинистарство
војно,штабовисрпскевојске.Појединивојнипросториби
лисуодређенипозицијомвладаревогпросторауБеограду,
тј. настајали сукаодеокомплекса владареверезиденције:
касарнауСавамалиуздворкнезаМилоша,касарнауТоп
чидеруузконаккнезаМилоша,коњичкекасарнеимањеж
уздворкнезаАлександраКарађорђевића.

Наконстицањанезависности1878.године,увећањесрпске
војскеињенамодернизацијадовелисудоусложљавањање
нихфункција,повећањаобимањенихделатностиисамим
тимновепотребезавећимпросторимаразличитихнамена.
Војнипросторису,поредцентралнихзонаграда,свевише
заузималииоколинуБеограда,штојебилоусловљенораз
војемБеоградаиновимпотребамањегових становника, с
једнестране,асадругестране,истовременимувећањемвој
скетезахтевимадасемодернаобукаизводинаслободном
ненасељеномпростору.Тизахтевисурешаванистихијски.
Планизградње војних објеката и вежбалиштаније посто
јао,отомесеодлучивалоad hoc,премановонасталимпо
требамасрпскевојскештоједоводилодорешењакојанису
одговарала ни свим војним захтевима и потребама, а која
су била и на уштрбпотреба општинеБеоград.Без јасних
правацаурбанистичкогразвојаБеограда,нереткосусеврло
брзовојниобјектинашликаопрепрекаиморалидасепо
новоизмештају.Некадашњаважностдавојниобјекатибуду
окосницабеоградскогјавногпростораидасвојомрепрезен
тативношћу одређују важност одређених делова градског
рејона,данасјеумањенасастановиштасавременихпотреба
одбране88алиисастановиштадругачијеулогевојскеудр
жавнојполитициидруштву.
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ARMYANDURBANCITYSCAPEOFBELGRADE
DURING19thANDEARLY20thCENTURY

Abstract

RoleofthearmyinthedevelopmentofBelgradewasnotdirectlybut
rather indirectly linked to the development of urban and regulatory
planning. Namely, the cartographic work of armyhired officers and
expertsrepresentsanimportantlegacyintheurbanplanninghistory.In
additiontothisrole,militaryskillsweregreatlyappreciatedinthefirst
institutionsthatregulatedtheconstructionandarchitecturalprojectsin
Serbia.Military barracks inBelgrade from the time of PrinceMiloš
served as inspiration for the construction of other public buildings.
Militaryfacilities,whichwerenotseparatedfrombuildingsforcivilian
use,hadbeenbuiltinthevicinityoftheGreatBarrack.Therewasno
planforcreatingaseparatemilitarydistrictbut the ideawas tohave
militaryfacilitieslocatedclosetoeachother,soastoensureefficient
functioning of the army. Therefore, the locations chosen for certain
militaryfacilitieshadnotalwaysbeenoptimalsolutionswhenitcameto
theirfunctionandmeaning.Manyofthemwerebuiltasrepresentative
buildingsinordertoemphasizetheimportantroleoftheSerbianarmy
in the realization of the objectives of national policy.After gaining
independence in 1878, military facilities progressively occupied the
surroundingsofBelgradeinadditiontothecentralpartsofthecity.On
theonehand,thiscameasaresultofthedevelopmentofBelgradeand
thenewneedsofitsresidents,andalsoduetothegrowingarmyand
itssubsequentlyincreaseddemandsformoderntrainingwhichneeded
tobeconductedinafreeanduninhabitedarea.Thesechallengeswere
resolved spontaneously, leading to solutions that failed to fulfil all
militaryrequirementsandneedswhichwerealsoattheexpenseofthe

needsofthemunicipalityofBelgrade.

Keywords: Belgrade, Serbian Army, history of urbanism, 19th and 
early 20th century, social history


