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Уни ве 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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ФИСКУЛТУРНОГПОЈАСА

Сажетак: Спорт је и пре Дру гог свет ског ра та за у зи мао зна чај
ну уло гу у по пу лар ној кул ту ри Бе о гра да. Че твр ту де це ни ју два
де се тог ве ка обе ле жи ле су и ам би ци о зне иде је по во дом из град ње 
трај ног ста ди о на. Ме ђу тим, дру штве не и по ли тич ке окол но сти 
под јед на ко су спре чи ле ре а ли за ци ју мо ну мен тал них гра ди тељ ских 
за ми сли. Иа ко је за вр ше так Дру гог свет ског ра та до нео ко ре ни те 
про ме не у ју го сло вен ском дру штву, до ла зак Ко му ни стич ке пар ти
је Ју го сла ви је на че ло др жа ве ни је под ра зу ме вао пот пу ни рас кид 
са ар хи тек ту ром из прет ход ног пе ри о да. Је дан од при ме ра ко ји 
по твр ђу је кон ти ну и тет и ди ја лог са пред рат ним ур ба ни стич ким 
иде ја ма на по љу спорт ске ар хи тек ту ре су и про јек ти Ни ко ле До
бро ви ћа из 1946. го ди не за По ли тич коспорт ски ста ди он у До њем 
гра ду Бе о град ске твр ђа ве и Фи скул тур ни по јас од Ау то ко ман де до 
Ба њи це. Ка ко се исто ри о гра фи ја до са да ни је де таљ ни је ба ви ла 
овим не ре а ли зо ва ним про јек ти ма, по треб но је да се они по дроб ни
је ис тра же, као и да се утвр ди по тен ци јал на ве за са пред рат ним 
ре ше њи ма слич не на ме не. Та ко ђе је од зна ча ја ра све тли ти мо гу ће 
раз ло ге због ко јих су ови про јек ти оста ли не ре а ли зо ва ни.

Кључнеречи: Ни ко ла До бро вић, Бе о град, спорт, ар хи тек ту ра
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Осврт на раз вој спорт ске  
ар хи тек ту ре у Бе о гра ду1

ВезаизмеђуархитектуреиспортајеуБеоградуунајвећој
мери остварена путем Соколског покрета, изградњом со
колских домова и летњих вежбалишта. Први стадион ве
ћихдимензијапројектоваојеархитектаМомирКоруновић
(18831969)запотребеодржавањаСвесоколскогслета1930.
године.Стадионјебиомонтажногкарактера,грађеноддр
вета, површине 12.560 м². Међутим, по завршетку слета
стадион је размонтиран,2 да би се већ наредне године об
јавиопрвипројекатновогстадионазасвесоколскислетко
ји јепланирандасеодржиуБеограду1935.године.Прва
најаваоподизањустадионатрајногкарактераобјављенаје
уВре ме ну1.маја1931.године.Тадајенаглашенодабинај
погоднијеместобиопросторкодПрокопа,поштојеДоњи
градБеоградскетврђавеутомтренуткубиорезервисанза
Сајмиште.3Међутим,уистимновинамаједесетакданака
снијеистакнутпроблемисељавањастановништаизПроко
па.4НаосновучланакаизВре ме наиПо ли ти кетокоммаја
исте године сазнаје се да је билодоговоренодаОпштина
уступиСоколимаземљиштеПрокопа,дастадиондобијена
зивпокраљуАлександруIКарађорђевићу,наповршиниод
70.600м2,сакапацитетомод6.500вежбача,адајепочетак
изградње најављен за наредну годину.5 Регулациони план
стадионаиоколинеизрадиојеархитектаЂорђеКоваљевски
(1888–1957).6

Међутим, услед до данас недвољно разјашњених разлога,
локацијазасоколскистадионпромењенаје,каоиодржава
њеСвесоколскогслета.Године1935.закљученоједабиу

1 РадјенастаокаорезултатраданапројектуМинистарствапросвете,на
укеитехнолошкогразвојаподназивомСрп ска умет ност 20. ве ка: на
ци о нал но и Евро па(177013).

2 Кадијевић,А. (1996)Мо мир Ко ру но вић,Београд:Републичкизаводза
заштитуспоменикакултуре,Музејнаукеитехнике,стр.7071;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: Филозофски факултет,
стр.9394.

3 Аноним,(1.V1931)Најпогоднијеместозаподизањестадионабилоби
ПрокопнападиниТопчидерскогбрда,Вре ме,стр.2.

4 Аноним, (11.V1931)ПитањеподизањасталногстадионауБеограду,
Вре ме,стр.7.

5 Аноним,(19.V1931)Питањеподизањасталногсоколскогстадионау
Београдурешенојенајзаддефинитивно,Вре ме,стр.7.;Аноним,(21.V
1931)СоколскистадионКраљаАлександраI,По ли ти ка,стр.6.

6 Аноним, (1.VI1931)ПланновогСтадиона,калдрмисањеновогбуле
вараизмеђуМостараиКрагујевачкогдрума,паркирањеЈатаганмале,
Вре ме,стр.7.
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престоницитребалоподићипарк зателесноваспитањеса
соколским слетиштем, олимпијским стадионом и високом
школомзателесноваспитање.7Новалокацијабилајепро
сторДоњегградаБеоградскетврђаве.Заизградњустадиона
саспортскимцентромтакођесубилипредложенипростор
УшћаиВеликоРатноострво.8

НаседнициИзвршногодбораСавезаСоколаКраљевинеЈу
гославије1937.годинеприхваћенјепредлогизградњекоји
јеизложиоинжењерКостаПетровић,какобиБеограддобио
стадион заСвесоколски слет 1941. године.9Како јеКоста
Петровићистакао,државнипаркзателесноваспитањебио
јепотребанБеограду,уоквирукогабибиоизграђенчитав
соколскицентаракојибислужиокаовежбалиштеи„круна
тогсистема”.10ОнјеусвојојкњизиУре ђе ње гра до ва: парк 
за те ле сно вас пи та ње у скло пу зе ле ни ла за осве жа ва њеиз
1938. годинеинсистираоназначају„социјалнихпаркова“,
тачнијерекреативнихзеленихповршинакојенисубилеис
кључиво„украснипаркови”.11УистојпубликацијиПетро
вићјеистакаокојебисадржајеједанолимпијскикомплекс
наповршиниод560.000м2требалодасадржи:Олимпијски
стадион, слободнопозориште, великудворану,дворану за
мачевање, стрелиште, десетигралишта, пливалиште, јаха
лиште,бициклистичкотркалиште,леденудворанузахокеј,
терензаполо,теренезафудбалирукомет,веслачкустазуи
тркалишта.

КостаПетровић је свој пројекат назвао Југословенскина
роднипарккраљаАлександраI(слика1).Усклопуспорт
скогпаркаПетровићјепредвидеопозориштенаотвореном,
административнузграду,гостионицуивисокушколузате
лесноваспитање.Уцентручитавогкомплексапредвидеоје
спомениккраљуАлександру IКарађорђевићу.12КостаПе
тровић јепројектоваосоколскистадионсапаркомпоузо
рунанемачкеспортскепарковеуКелну,Франкфурту,Нир
нбергу иШтутгарту. Такође је за добре примере истакао

7 Петровић, К. (1938)Уре ђе ње гра до ва: парк за те ле сно вас пи та ње у 
скло пу зе ле ни ла за осве жа ва ње,Београд:СавезСоколаКраљевинеЈуго
славије,стр.3.

8 Аноним, (1937)Где уБеограду треба да сеподигнеНароднипарк са
стадионом?,Со кол ски гла сникбр.7,Београд:СавезСоколаКраљевине
Југославије,стр.1.;Петровић,К.,нав.дело,str.102.

9 Б.Ј,(13.I1938)ИСоколихоћедаподижусвојстадионуДоњемГраду,
По ли ти ка,стр.13.

10Петровић,К.нав.дело,стр.4,96.
11Исто,стр.4.
12Petrović,K.(1935)So kol ski sta dion u Be o gra du,Beograd:Prosvetniodbor

SSKJ,str.66.
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ДржавноспортскопољеуБерлину,алииСоколскистадион
уПрагу.13

Услед промене политичког положајаСокола уКраљевини
Југославији,идејаоподизањуОлимпијскогуместоСокол
ског стадиона се током друге половине четврте децени
је кристализовала. Године 1937. се јавила оштра реакција
уштампинаодлукуВладедауместодомаћих архитеката
ангажује једногреномираногстраногархитектузапројек
товањеспортскихобјекаташиромземље.Упитањујебио
Паоло ВиетиВиоли (PaoloViettiVioli, 18821965), итали
јанскиархитектачијијеопусмахомобухватаохиподроме,
стадионеидругеспортскеобјекте.14

УбрзопотомјеуместоВиетијаВиолијаангажованВернер
Марх(WernerMarch,18941976)каонајугледнијиауторитет
заспортскеграђевинеуНемачкој.Опројектовањустадиона
заОлимпијадууБерлинуПра вдајеизвештавалајош1933.
године,15пасамимтимнијенеочекиванодасусе југосло
венскевластиуправоодлучилезаМарха.Наизложби„Ново
немачкоградитељство”,којајеодржананаСтаромсајмишту
1938.године,приказанјеиМарховпројекатреконструкције
Београдске тврђаве саизградњомОлимпијскогкомплекса,
каоипројекатТријумфалногпољанаБањицикоје је тре
бало да служи за војне параде и соколске слетове.16 Ста
дионуДоњемградубиојезамишљентакодапредставља

13Исто,стр.3655.
14Путник,В.нав.дело,стр.171.
15Фотографијасакраћимописом;Прав да,22.I1933.,стр.13.
16Марковић,И.Р. (2013)Провокацијановеестетике:двапројектаархи

тектеВернераМарха уБеограду,Збор ник Ма ти це Срп ске за ли ков не 
умет но стибр.41,НовиСад:Матицасрпска,стр.163.

Слика1КостаПетровић,Скица Југословенског народног парка 
краља Александра I у Београду,1935;извор:Petrović,K.(1935)
SokolskistadionuBeogradu,Beograd:ProsvetniodborSSKJ.
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„националносветилиште”,17тесеМарховпројекатнијесу
штинскимногоразликоваоодПетровићевог.Усклопуста
дионана40хектарабиојепредвиђенкампзавежбаче,као
и бројни помоћни објекти.18Марх је у зониГорњег града
планираоизградњуинституцијакултуре:Националниспо
меникиЕтнографски,РатнииНароднимузеј.19Напројекту
је такође видљива централна грађевина са куполом за ко
јуИванР.Марковићсматрада јеПалатанарода.20Идејао
преиначавањуГорњегградаусвојеврсниАкропољпотекла
је јошодградскихвластипочеткомчетвртедеценије,21па
отуднијенеобичноштосетазамисаоодржалауМарховом
икаснијеуДобровићевомпројекту.

ТријумфалнопољеМархјепројектоваопоузорунасвојра
нијипројекатТријумфалногпољауНирнбергу,накојисе
КостаПетровићпозивао1935.године.22Тријумфалнопоље
јетакођеназиванои„свечанапољана”и„соколсковојнички
стадион”,23штосведочиочињеницидаСоколикаооргани
зацијанисуупотпуностибилиискључениизбудућихпла
новадржавнерепрезентације,иакојепредлогКостеПетро
вићазанемарен.Међутим,оштререакциједомаћестручне
јавности поводом ангажовања и италијанског и немачког
архитектедовелесудообустављањапројеката.24

Не ре а ли зо ва ни про јек ти Ни ко ле До бро ви ћа

ИакосуСоколикаоорганизацијапресталидапостојепосле
Другог светског рата,физичка култура је и даљепредста
вљалазначајансегментсвакодневногживота,алиидржавне
политике.КакојеЉиљанаБлагојевићподцртала,неговање
културедухаителабиојеједанодчетириосновназахтева
функционалногграда,поредстановања,радаисаобраћаја.
Спорт ифискултура као друштвенеманифестације поста
вљенесуурангса„високом”културомусоцијалистичкој

17Исто,стр.169.
18Исто,стр.175.
19Исто,стр.171.
20Исто,стр.173.
21Аноним,(13.VI1931)Какоћеускоројбудућностиизгледатибеоградски

акропол,Вре ме,стр.9.
22Марковић,И.Р.нав.дело,стр.178;Petrović,К.,nav.delo,str.3655.
23Исто.
24АЈ,ФондМФВ,ф–71–15–42,Planung:StadionundsportanlagenfürBel

grad,1938;Марковић,И.Р.нав.дело,стр.122,177;Аноним,(1937)Крај
одличних домаћих стручњака нама нису потребни страни архитекти
за грађевине зателесноваспитање,Со кол ски гла сникбр.14,Београд:
СавезСоколаКраљевинеЈугославије,стр.2.
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Југославији.25Токомпрвихпослератнихгодинафискултур
ни покрет попримио је веће размере, али је констатована
слабаинфраструктураспортскихигралишта.26

НиколаДобровићје1946.годинеуоквирустудијеОб но ва и 
из град ња Бе о гра да: кон ту ре бу ду ћег гра даобјавиопројекат
урбанистичкереконструкцијеБеоградагдејевеликупажњу
посветио спорту и рекреацији.27 Том приликом је предви
деоизградњуПолитичкоспортскогстадионаузониДоњег
градаБеоградскетврђавеиФискултурнипојаснапотезуод
БањицедоАутокомандесавежбалиштемза80.000људии
стадиономза100.000гледалаца.28Идејеовогамбициозног
пројектаобјављенесуиуПо ли ти ци.29Билојепредвиђено
дасенаоведвелокацијеодигравајупарадевојскеидруге
манифестације политичког карактера.30 Два кључна топо
саполитичкерепрезентацијеповезивалабитријумфалнуи
украснуаутостраду,каконаводиНиколаДобровић.31

Оригиналницртежиимакетенажалостнисусачувани,32та
кодасевећинадосадашњихтумачењаовадванереализо
вана пројекта темеље на Добровићевом раду у часопису
Tehni kaиз1946.годинеипубликацијииз1950.године,где
сускицепројекатаобјављенеузобјашњења.33

По ли тич коспорт ски ста ди он
На платоу Горњег града Београдске тврђаве Добровић је
предвидео„вертикланунадградњу”–изградњуобјекатаод
државног значаја,међу којима су билиНародна скупшти
на,ПантеониМузејНародноослободилачкеборбе(НОБ).
НиколаДобровићјеусвомпредлогуреконструкцијеиста
каодаБеоградску тврђавудоживљава као „монументално

25Благојевић, Љ. (2007)Но ви Бе о град: оспо ре ни мо дер ни зам, Београд:
Архитектонскифакултет,стр.214.

26Максимовић,Б.(1969)Улоганароднеомладинеуфискултурномпокре
ту1945–1946.године,Го ди шњак гра да Бе о гра дабр.16,Београд:Музеј
градаБеограда,стр.177.

27Благојевић,Љ.нав.дело,стр.61.
28Павловић,М.(2017)Ар хи тек ту ра спорт ских обје ка та у Бе о гра ду у XIX 

и XX ве ку,докторскадисертација,Филозофскифакултет,Универзитету
Београду,Београд,стр.6465.

29По ли ти ка,17.VII1946.
30Živančević, J. Socijalistički realizam u arhitekturi, u: Isto ri ja umet no sti u  

Sr bi ji XX vek,priredioŠuvaković,M.(2012),Beograd:OrionArt,str.283.
31Dobrović,N.(1946)ObnovaiizgradnjaBeograda,Teh ni kaбр.6,str.183.
32VukotićLazar,M.(2002)Be o grad sko raz do blje ar hi tek te Ni ko le Do bro vi ća,

Beograd:Plato,str.169.
33Dobrović,N.nav.delo,str.176186;Dobrović,N.(1950)Ur ba ni zam kroz 

ve ko ve I  Ju go sla vi ja,Beograd:Naučnaknjiga.
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подножјезаподизањегоростаснихздања”,докјезонаДо
његградабиларезервисаназаглавнимотив–Политичко
спортскистадион(слика2).Наистакнутомместустадиона
биојепредвиђенПантеонкојибиделомзалазиоупростор
гледалишта,аделомугребен.34Добровићјесматраодасу
објектикојејепредвидеодабудуподигнутиуоквируБео
градскетврђавесасвимоправдани.35СхватившиБеоградску
тврђаву као јединственурбанистичкимотив,Добровићева
замисао је била да се зоне Горњег иДоњег града споје у
једнуфункционалнуцелину,адајебилонеопходноурбани
стичкиистаћизавршнутачкубеоградскоггребена.36Такође
је предвидеомост који би повезиваоДоњи град саВели
ким ратним острвом. Сличност саМарховим решењем је
вишенегоочигледна.Обарешењапредвиђаласукомплекс
састадиономузониДоњегграда,докбиГорњиградбио
адаптиранусвојеврстанАкропољ.

Фи скул тур ни по јас
Мало је познат податак да је простор око данашњеАуто
командепреДругогсветскогратаназиван„Спортскикрај“
премаистоименојкафаниуДобропољскојулици.37Међутим,

34Dobrović,N.nav.delo,str.180.
35Živančević,J.nav.delo,str.283,285.
36Dobrović,N.nav.delo,str.180;VukotićLazar,М.nav.delo,str.71.
37Аноним (15. III 1931), За уређење спортског краја Београда, Вре ме,

стр.8.

Слика2НиколаДобровић,Скица Политичкоспортског 
стадиона,1946;извор:Dobrović,N.(1950)Urbanizam kroz vekove 

I – Jugoslavija,Beograd:Naučnaknjiga.
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кафана је највероватније добила имепо близини двафуд
балскастадиона,игралиштаСКЈу го сла ви ја,наместудана
шњегстадионаРај ко Ми тићистадионаБеоградскогспорт
клуба,наместуданашњегстадионаФКПар тизан.

КаосвојеврсанпанданреконструкцијипростораБеоградске
тврђаве,ДобровићјепредвидеоизградњуФискултурногпо
јаса.Двелокацијесубилепредвиђенекаокључнитопоси
уодржавањуцеремонијакојебиглорификоваленовиполи
тичкирежим.УсвомобразложењуДобровићјеистакаода
усаставусавременихградовафискултурнеповршинепред
стављају један од значајнијих урбанистичких елемената.38
СматраоједајесмештајфискултурнихповршинауБеогра
дуод„општедржавногзначаја”.39Добровићевазамисаоби
лаједаФискултурнипојасбудепопут„зеленогклина”који
бисенапериферијиспајаосабудућимзеленимпојасомоко
града.КакојеучасописуTeh ni ka1946.годинеизјавио:„Ува
лаБањичкогпотока требада сепаркираунизу водопада,
гајева, ливада...”.40 Било је предвиђено да читав простор
служи за „масовне, политичкофискултурне фестивале”.41
ПремаДобровићу,Фискултурнипојасјетребалодаомогу
ћи„најширеманифестацијеоружанеснагеинароднихсна
га”,42штојеупотпуностиодсликавалотадашњуполитичку
атмосферу.

ДобровићјезалокацијуФискултурногпојасаодабраопро
сторкоји је с једне странебиоисторијски везан за развој
спортауБеограду,докјесдругестранетобилалокацијаван
централнезонеградакакобисеспортскеманифестацијеор
ганизовалебезометањасаобраћаја.43Просторјебиоомеђен
данашњим улицама: Булевар ослобођења, Црнотравска,
Незнаног јунака, Булевар кнеза Александра Карађорђеви
ћаиДоктораМилутинаИвковића (слика3).Напотезуод
Бањице до Аутокоманде Добровић је предвидео дванаест
сегменатаодкојихбисесастојаоФискултурнипојас:зби
ралиште, фискултурно вежбалиште (слетиште), спортски
стадионолимпијског стила, улаз уметро, паркинг, терени
заизлучнотакмичење,спортскапалата,гајзаразонодуса
позориштемнаотвореном,клизалишта,фискултурносело,
игралиштеСКЦр ве на зве зда итеренизаодмориразоноду.

38Добровић,Н.,нав.дело.
39Исто,стр.178.
40Исто,стр.182183.
41Исто,стр.178.
42Исто,стр.183.
43ВукотићЛазар,М.нав.дело,стр.73.
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Вежбалиште,ондоснослетиште,билојепредвиђенодаза
узимаповршину од 260.400м2 (620 х 420м),што је под
разумевалокапацитетод80.000вежбачаи250до300.000
гледалаца.Олимпијскистадионбибиоповршине57.000м2
(300х190м)сакапацитетомза100.000гледалаца.Терениза
излучнотакмичењеобухваталисутеренезафудбал,тенис,
одбојку, кошарку, отворени базен итд.У оквируСпортске
палате били су предвиђени гимнастичка дворана, сала за
бокс,зимскибазен,покривенитеренизаразнеспортове,као
иледенадворана.Фискултурноселојетребалодаслужиза
смештај спортиста завременационалнихимеђународних
такмичења,атакођебибилодоброповезаноградскимсао
браћајем.Читавпојасјетребалодабудепешачказона,док
би директна саобраћајна веза са старим градским језгром
и још важније Политичкоспортским стадионом била ме
тролинијачијабикрајњастаницабилаисподОлимпијског
стадиона.44

Према Добровићевом мишљењу, изградња Фискултурног
појасајетребалодадопринеседасеБеограду„утиснепе
чат савремене демократичности”. Он је предвидео да се
изградњаФискултурногпојасаодвијауетапама.Такођеје
сматраодабитребалосрушитисвепостојећеобјектенатој
територији,што је свакако отежавало реализацију његове
амбициознезамисли.45

44Dobrović,N.nav.delo,str.183.
45Исто.

Слика3НиколаДобровић,Скица Фискултурног појаса,1946;
извор:Dobrović,N.(1950)Urbanizam kroz vekove I – Jugoslavija,

Beograd:Naučnaknjiga.
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АкосеупорединаведенисписаксаонимкојијеКостаПе
тровић објавио 1938. године, уочљиве су одређене слич
ности.Обапројектантасукористилапојам„збиралиште”,
карактеристичназасоколскутерминологију.46Затим,иПе
тровић и Добровић су пројектовали слетиште за 100.000
гледалаца.47УброшуриУре ђе ње гра до ва: парк за те ле сно 
вас пи та ње у скло пу зе ле ни ла за осве жа ва ње,КостаПетро
вићјетакођепредвиђаоформирањеспортскезоненаДоњем
Бањичкомпољу.48

Епи лог

Истовремено са Добровићевим пројектима оформљена је
Комисијазаизрадупланамрежефискултурнихигралишта.
УКомисијисубилиархитектиБранкоМаксимовић,Богдан
ИгњатовићиКостаПоповић,којисубилизадуженизаиз
радурефератаискицераспоредафискултурнихповршина.
Онисупредложилидаспортскаигралиштабудуравномер
нораспоређенапограду,насупротДобровићевојцентрали
зацији.БранкоМаксимовићјесматраодајестадионнекада
шњегФКЈу го сла ви јапредалеко,предложившиједанмањи
стадион у Доњем граду или близу темеља Храма Светог
Саве.Накрају,Комисија је свој рефератупутилаУрбани
стичкоминститутусапредлогомдасеподигнестадионна
местугдеједанасстадионОмладинскогфудбалскогклуба
(ОФК).49

Међутим, Урбанистички институт није дао сагласност на
послати реферат, већ је предложио дискусију са Комиси
јом. На трећем састанку Комисије 29. новембра 1946. го
диневодиласерасправаокомогућегразлогазаштодирек
торУрбанистичког института,НиколаДобровић, није дао
сагласностизаштојеИнститутзатражиопродужетакрока
најануар1947.годинезаодређивањеместагдебисеизгра
дио стадион.Комитет зафискултуру је закључио да је то
неприхватљиво.50

Kонкурс за Олимпијски стадион на Бањици расписан је
крајем 1947. године.51На конкурсу за стадион на Бањици
првунаградујеоднелорешењеВладимираТурине,Драга
на Болтара, ФрањеНајдхарта, Здравка Бреговца и Звони
мираРадића.Напројекту је видљиво јаснодистанцирање

46Петровић,К.нав.дело,стр.92.
47Исто,стр.93.
48Исто,стр.94.
49Максимовић,Б.нав.дело,стр.177184.
50Исто,стр.189.
51Павловић,М.нав.дело,стр.229.



199

ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА

одархитектуретадаактуелногсоцијалистичкогреализма.52
ЉиљанаБлагојевићсматрадасеконкурсомзаОлимпијски
стадион желео направити отклон од нацистичке и фаши
стичкекултуредухаитела,штоседиректноможеодносити
наМарховепројекте.53

Првонаграђено решење за Олимпијски стадион остало је
нерализованоиуместоњега,Савезнизаводзапројектова
њејепреузеоразрадуплана.АрхитектиБранкоПетричић,
ВладимирХрушкаиЛеонидТарасовангажованису1948.
годинедаизраденовпројекат.Усклопуновогнацртапоред
стадионајетребалодабудумаратонскиторањ,станицаме
троа,зборнопоље(збиралиште),великослетиште,купали
ште,Институтзафискултуру,хотелипаркинг.54Наоснову
ових садржајаможе се закључити да јеПетричић био за
дуженнесамозаизградњуОлимпијскогстадиона,већиза
детаљнуразрадупрвефазеизградњеФискултурногпојаса.

НиколаДобровићје30.септембра1948.годинесазваоскуп
инжењераиархитекатакакобипредставиоГенералниур
банистичкипланБеограда(ГУП).ПремасведочењуБранка
Максимовића, томприликомнико од колега се није јавио
дадискутује.55Убрзопослеодржавања скупаДобровић је
поднеооставкунаместудиректораУрбанистичкогзавода.56

УсвомплануурбанистичкетрансформацијеБеограда,Ни
колаДобровићсефокусираонаширокепотезеимонумен
тално архитектонско акцентовање.57 Добровићева жељена
интервенцијанаБеоградскојтврђависепосвимданашњим
параметримазаштитеможесматратирадикалноминепри
мереном,алиутадашњемдухуочекиваном.Једанодмогу
ћихразлогазаштосуДобровићевипројектиосталинереа
лизованилежаојеиучињеницидасуупитањубиливеома
амбициознипројектикојибизахтеваливишедеценијскиан
гажманнањиховојразрадииконачнојреализацији.Какоје
резолуцијомИнформбироа1948.годинеЈугославијазапала
уекономскукризу,већиназапочетихпројекатазаустављена

52Благојевић,Љ.нав.дело,стр.216.
53Исто,стр.215.
54Павловић,М.нав.дело,стр.232.
55Максимовићјесвојекритикеизнеоунеколиконаврататекпослесмрти

НиколеДобровића:Максимовић,Б.(1973)Критикаурбанистичкепер
спективеБеоградаиз 1948. године,Го ди шњак гра да Бе о гра да бр. 20,
Београд:МузејградаБеограда,стр.430.

56Minić, O. (1967) Dobrović – život posvećen arhitekturi, Ar hi tek tu ra ur
ba ni zambr.43,Beograd:SavezdruštavaarhitekataSrbije,Savezdruštava
urbanistaJugoslavije,str.36.

57LeNormand,B.(2014)De sig ning Ti to’s Ca pi tal: Ur ban Plan ning, Mo der
nism and So ci a lism,Pittsburgh:UniversityofPittsburghPress,str.3032.
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је,дабисенаставилатекгодинамакаснијеподполитички
сасвимдругачијимоколностима.

БранкоМаксимовићје1969.годинеконстатоваодајеситуа
цијапопитањубројаспортскихобјекатауБеоградуидаље
лоша.58Међутим, идеја да се простор Бањице претвори у
спортскузонунијебиланапуштена.Унепосреднојблизи
низамишљенезонеФискултурногпојасавећје1948.годи
незапочетаизградњастадионаиспортскогпаркаЈугосло
венскенародне армије (ЈНА)наосновупројектаМихаила
Јанковића,КостеПоповића иМирјанеМарјановић.59 Ста
дионФКЦр ве на зве здааутораКостеПоповићаиАлексан
драРадовановићапредстављајединиреализованисегмент
Фискултурногпојаса,јерјеподигнутупериодуод1957.до
1973.годиненаместукоје јеНиколаДобровићпредвидео
у свом пројекту.60 Спортски центар Ба њи ца (1972–1973),
остварењеархитекатаМихаилаЈанковића(првафаза),Иго
раПалавинчинија,МихајлаТелетиновића,ПетраКочовића,
МиланаИлићаиКостеПопoвића,замишљенједабудедео
Олимпијскогцентра.61ПросторнекадашњегБањичкогпоља
данасслужикаостадионФКРад.Коначно,2016.годинена
просторузамишљеногФискултурногпојасаподигнутајеи
Атлетскадворана.62

Политичкоспортски стадиониФискултурнипојас остали
сунереализованипокушајикреирањановихдржавнихто
поса.63Добровићеваизјаванаскупуповодомпрезентације
ГУПа 1948. године можда најпре може објаснити његов
приступ приликом израде пројеката који су били предмет
овог истраживања: „Ми прибегавамо револуционарним
методама.”64

58Максимовић,Б.нав.дело,стр.190.
59Stajević,S.(1962)Stadioni,Ar hi tek tu ra ur ba ni zambr.15,Beograd:Savez

društavaarhitekataSrbije,SavezdruštavaurbanistaJugoslavije,str.68;Jan
ković,M.iPopović,K.(1962)StadionisportskiparkJNAuBeogradu,Ar hi
tek tu ra ur ba ni zambr.15,1213;Marjanović,M.(1962)SportskiparkJNA,
Ar hi tek tu ra ur ba ni zam br. 15, Beograd: Savez društava arhitekata Srbije,
SavezdruštavaurbanistaJugoslavije,str.1315.

60Radovanović,A.iPopović,K.(1962)StadionCrvenazvezdauBeogradu,
Ar hi tek tu ra ur ba ni zam br. 15, Beograd: Savez društava arhitekata Srbije,
SavezdruštavaurbanistaJugoslavije,str.2729.

61Janković,M.iPopović,K.(1962)StadionisportskiparkJNAuBeogradu,
Ar hi tek tu ra ur ba ni zambr.15,SavezdruštavaarhitekataSrbije,Savezdrušta
vaurbanistaJugoslavije,str.1213;Павловић,М.,нав.дело,стр.233.

62Anonim,Ser bia open iotvaranjeatletskedvoranenaBanjici1.marta,10.
februar2016.,29.maj2018.,https://sport.blic.rs/ostalisportovi/atletika/ser
biaopeniotvaranjeatletskedvoranenabanjici1marta/65m4tvh

63LeNormand,B.nav.delo,str.3032.
64Максимовић,Б.нав.дело,стр.430.
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UNREALIZEDDESIGNSBYDOBROVIĆOFTHE
POLITICAL/SPORTSSTADIUMAND

ARECREATIONBELT

Abstract

EvenbeforetheSecondWorldWar,sportshadasignificantroleinthe
popular culture of Belgrade. 1940s were also marked by ambitious
ideas for construction of a representative stadium. However, social
andpoliticalcircumstanceshaveequallypreventedsomemonumental
designerideasfromcomingtofruition.AlthoughtheendoftheSecond
WorldWarbroughtaboutsomefundamentalchangesintheYugoslav
society,theriseoftheCommunistPartyofYugoslaviatopowerdidnot
mean a total separation from the architectureof earlier periods.One
of the examples that confirms a continuity and a dialoguewith pre
Warurbanisticideasinthefieldofsportsarchitecture,arethedesigns
of Nikola Dobrović from 1946 for the political/sports stadium near
the Belgrade Fortress and the recreation belt fromAutokomanda to
Banjica. Since these unrealized designswere not subject of detailed
historiographicalstudies,theyneedtoberevisitedwithmoreattention
inorder todetermineapotentialconnectionwith thepreWardesign
solutionsforsimilarpurposes.Also,itisimportanttoclarifypossible

reasonsforwhichthesedesignsremainedjustonpaper.
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