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НО ВИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ 
ЦЕН ТАР МЕ ЂУ РАТ НОГ  

БЕ О ГРА ДА
Сажетак: Тран сфор ма ци ја Бе о гра да из ори јен тал не ва ро ши у 
пре сто ни цу по узо ру на за пад но е вроп ске ме тро по ле од ви ја ла се 
ре ла тив но бр зо. Фор ми ра ње јав них про сто ра за у зи ма ло је зна чај
но ме сто у план ским и те о риј ским раз ма тра њи ма раз во ја гра да, 
ме ђу тим у прак си се ње го во ши ре ње од ви ја ло сти хиј ски, без или 
ми мо ур ба ни стич ких пла но ва. Сто га је јед на од кључ них исто ри
о граф ски пре по зна тих ка рак те ри сти ка ур ба ног раз во ја Бе о гра да 
не до ре че ност јав них про сто ра и це ли на. Јед на од рет ких ур ба них 
це ли на ко ја је ре а ли зо ва на пре ма ини ци јал ној за ми сли и ко ја је до 
да нас за др жа ла пр во бит ни ка рак тер је сте Уни вер зи тет ски цен
тар, из гра ђен на про сто ру не ка да шњег Тр ка ли шта, дуж Бу ле ва ра 
кра ља Алек сан дра. Иа ко се иде ја о ње го вој из град њи раз ви ја ла и 
оства ри ва ла то ком шест бур них де це ни ја, од пе ри о да пре Пр вог 
свет ског ра та до сед ме де це ни је про шлог ве ка, ја сна и је дин стве
на ви зи ја ни кад ни је уоб ли че на у ви ду јед ног план ског до ку мен та по 
ко јем ће про стор би ти об ли ко ван. Циљ ра да је да тран сфор ма ци је 
овог про сто ра при ка же кроз при зму иде ја и по ја ва ко је су ока рак
те ри са ле раз вој Бе о гра да то ком по след њих сто пе де сет го ди на. 

Кључне речи: ур ба ни зам, Уни вер зи тет ски цен тар, ме ђу рат ни 
Бе о град, Тр ка ли ште, Тех нич ки фа кул тет

У развоју западноевропских градова урбано планирање
јавнихпростораодувекјезаузималозначајноместоуфор
мирањуидентитетазаједнице.Крајосамнаестогипочетак
деветнаестогвекаозначилисупочетакстварањамодерног
урбанизмаподстакнутогиндустријскомреволуцијом.Тежи
штесаискључиворепрезентативнефункцијепросторнеор
ганизације,прелазинаширеорганизационофункционисање
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градасасвевећимбројемстановника.Истовремено,тран
споновањеполитичкихидржавнихидејакрозархитектон
скосваралаштвокулминира,такодајепозиционирањере
презентативнихграђевина,унутарградскематрице,имало
поредфункционалног и организационог, пре свега симбо
лички значај у циљу истицања и неговања националног,
историјскогиликултурногидентитетаместа.1

КаоиуЕвропиурбанизамуСрбијијеодпочеткаослобађа
њаземљеодТурскевластизаузеозначајноместоуоквиру
државотворнихделатности,превасходнопутемформирања
новихпланскирегулисанихместаукојајенасељаваносрп
скостановништво,узнапуштањеирушењестарихорјентал
нихварошица.УрбанистичкаполитикаСрбијескрајадевет
наестогвекаузсоцијалнуихуманистичкуосновутранспо
новалајеполитичкеидржавнеидејеуправопутемурбаног
планирањаиартикулацијејавнихпросторасаосмишљеним
композицијамадржавних,верских,јавнихздања.Међутим
монополдржавенаддруштвенимделатностимаусловиоје
претерануподређеностполитичкимзбивањимаибирократ
ском устројству, тако да урбанистички планови најчешће
нисуизвођенидокрајауследпроменевластиилинадлежно
стиуправнихинституција.Уједноуодносунапланскаре
шењановихвароши,спроведенихапсолутистичкомвољом
Кнеза Милоша Обреновића, при реконструкцијама већих
градовауСрбији,долазидотеоријскограздвајањаурбани
стичкогпутанапотпунуиконзервативнуреконструкцију,2
што је додатно погодовало оправдавању сталних промена
планова. Оваква ситуација резултирала је одсуством про
сторнофизичкогконтинуитетаразвојаградова,3првенстве
ноБеограда,којијекаопрестоницапретрпеоубрзанразвој
имодернизацијусавеликимприливомстановништва,тран
сформишући се од орјенталне вароши у град по узору на
западноевропскеметрополе.Већкрајемдеветнаестогвека
Београдсукрасилапојединачнаархитектонсказдањаизве
денаускладусасавременимархитектонскимтоковима,али
јеразвојградатекаонеуједначеноистихијскипресвегау
доменуформирања јавних простора и целина.4Интенција

1 Макуљевић, Н. (2006) Умет ност и на ци о нал на иде ја у XIX ве ку,
Београд:Заводзауџбеникеинаставнасредства,стр.256261.

2 Максимовић,Б.(1978)Идеј ни раз вој срп ског ур ба ни зма, пе ри од ре кон
струк ци је гра до ва до 1914.го ди не,Београд:Српскаакадемијанаукеи
уметности.

3 Đokić,V.(2009)Ur ba na ti po lo gi ja: grad ski trg u Sr bi ji,Beograd:Univerzi
tetuBeogradu,Arhitektonskifakultet,str.445.

4 Максимовић, Б. (1974) Тежње за увођењем естетичких вредности,
Годишњак гра да Бе о гра да, књ. XXI, Београд: Музеј града Београда,
стр. 198; Аноним, (01. 07. 1901)Тех нич ки гла сник, бр.3, 12; Аноним,
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за транспоновањем политичких идеја и визија очитава се
у планској документацији формирања и трансформисања
јавнихпростора сациљемуспостављањановеилибриса
њаодређенемеморије,међутимготовони једанпланније
биоспроведендокраја.Недостатакконтинуитетауурбаном
развојупостајеједнаодбитнихкарактеристикаБеограда.

Урбана целина која семоже посматрати као једна од рет
кихувећојмериостваренихидеја,којаједоданашњихдана
задржалаистунамену, јепросторУниверзитетскогцентра
дужБулевараКраљаАлександра.ПланираназонаУнивер
зитетскогцентрајеодпочетнихидејадоданасималамале
варијацијеупросторномопсегуигенералнојеобухватала
подручјеодраскрсницеБулевараКраљаАлександраиУли
цеКраљицеМаријепадоБеоградскеулице.Трансформаци
јаовогпростораосликавасвепојавекојесудоминиралераз
војемБеоградатокомпоследњих150година,узпреламања
супротстављених стручнихиполитичких ставоваижеља.
Упоредноманализомпланскедокументацијеињенереали
зацијерадтежидаосветлиаспектпрофесионалненеопреде
љеностиусловљенеобјективнимспољашњимилиличним
опредељењимасакритичкимосвртомнафиналнирезултат
односноцеловитостпростора.

Бе о град ски Уни вер зи тет

ПослеполавекапостојањаВеликешколемодернизацијаи
развој државе наметали су задатке који су превазилазили
њенеоквире,такода је5.марта1905.годинедонетЗакон
ооснивањуУниверзитета.5КаоисвеинституцијеуСрбији
крајемдеветнаестогипочеткомдвадесетогвекаиУнивер
зитетнијеимаонаменскиизграђенузграду.Одконституи
сањајебиосмештенузградиКапетанМишиногздања,6где
јеиВеликашколапровеласвојвек.7Сасвевећимбројем

Технички гла сникбр.8,9,10,11и121901;Леко,Д.Т.(1909)На ше при
ли ке: по во дом VI II кон гре са ар хи те ка та,Београд:ШтампаријаР.Раден
ковића,стр.6575;Стојановић,С.(1912)Срп ски не и мар: опис гра ђе вин
ских ра до ва и из ра да са сли ка ма,Београд:б.и.,стр.2;Ћоровић,М.Љ.
(2008)Бе о град у де вет на е стом ве ку: из де ла стра них пи са ца,Београд:
БиблиотекаградаБеограда.

5 Несторовић, Б. (1996) Ви со ко школ ска на ста ва ар хи тек ту ре у Ср би ји 
18461971,  Београд: Архитектонски факултет, стр. 27; Ђорђевић, Б.
(196263)УниверзитетуБеограду18631963,Го ди шњак гра да Бе о гра
да,књ.IXX,Београд:МузејградаБеограда,стр.18;Божић,И.(1975)
ПостанакиразвојБеоградскогУниверзитета,Го ди шњак гра да Бе о гра
да,књ.XXII,Београд:МузејградаБеограда,146147.

6 Ђорђевић,Б.нав.дело,стр. 26.
7 Архив Србије, Министарство просвете, Велика Школа; Аноним

(1912) Адре сна књи га Бе о гра да 1912, Београд: Безбедност, стр. 134;
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студенатаифакултета8потребазаадекватнимсмештајемје
биласвеургентнија,такодасеСаветУниверзитетакрајем
1913.годинеобратиоОпштиниградаБеограда,сапредло
гом формирања Универзитетског центра на простору Тр
калишта,површине125,000м2,дужБулевараКраљаАлек
сандра.9УсвајањемпредлогаСавета,Универзитет јетоком
1914. године добио овај простор на коришћење, међутим
уследнедостаткафинансијскихсредставаиизбијањаПрвог
светскогратареализацијаовогизузетнозначајногкомплекса
јебилаодложена.

Београдскиуниверзитетјетокомратапретрпеоогромнара
зарања,аобнављањењеговоградаупрестонициноведржа
веКраљевиниСХС,билојеодприоритетногзначаја,такода
јенаставапочеладасеодвијавећулетњемсеместру1919.
године,ускученимипривременимпросторима.10Једнаод
првихграђевинскихинтервенцијајебилаобнављањестаре
зградеКапетанМишиногздањаиподизањеновогкрилау
њеномзалеђуукојијесмештенХемијскиинститут.Непо
среднопоредКапетанМишиногздањаподигнутаје,1922.
године, попројектуПетраГачића,11 зградаНовогУнивер
зитета.Уовојзгради јебиопривременосмештенТехнич
кифакултет,до1931.године,12потомПравни,упериодуод
1930до1940. године,каоинеколико заводаФилозофског
факултета.13Истовременоподизањеновихздањасеодвија
лонанеколиколокација,одкојихјепросторТркалиштабио
планиранзаТехнички,ПравнииБогословскифакултет.За
новооснованиМедицинскифакултетподигнутјечитавниз
институтаиклиниканапросторуВрачарскеболнице,14док
је Пољопривредни факултет добио нову зграду у Земуну
1932.године.15

Несторовић, Б. (2006)Ар хи тек ту ра Ср би је у XIX ве ку, Београд: Арт
Прес,стр.364;Божић,И.нав.дело,стр.147.

8 ПоредпостојећатрифакултетаФилозофског,ПравногиТехничког,За
кон је предвиђао оснивање још три новафакултетаПољопривредног,
МедицинскогиБогословског:Ђорђевић,Б.нав.дело,стр. 28.

9 Mađanović,B.М.(2016)ArchitecturalshapingofBelgradeUniversityCen
ter(1921–1931),Збор ник Ма ти це срп ске за ли ков не умет но сти,бр.44,
Нови Сад:Матица српска, Одељење за ликовне уметности, стр. 317
332;АрхивСрбије,БеоградскиУниверзитет,G200фIV,стр.364/913;
Божић,И.нав.дело,стр.148.

10Божић,И.нав.дело,стр.148.
11Bogunović,G. S. (2005)Arhitektonskа enciklopedijа Beogrаdа XIX i XX 

vekа,tritoma,tom1,Beogrаd:Beogradskaknjiga,str.405.
12Несторовић,Б.нав.дело,стр. 31.
13Ђорђевић,Б.нав.дело,стр. 34.
14Божић,И.нав.дело,стр. 148.
15ЂорђевићБ.,нав.дело,стр. 34.
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Тр ка ли ште

Простор „Тркалишта” опредељен за нови Универзитетски
центарсвојуисторијупочињеудругојполовинидеветнае
стогвека,кадаје,набезбеднојудаљеностиодграда,између
Батал џамије и Тркалишта, формирана Фишекџијска чар
шија.16 Својом наменом допринела је нерепрезентативно
стиовогделаградаетикетирајућигакаоместозасмештање
свега непожељног и опасног.СаФишекџијском чаршијом
завршавао се и калдрмисани део Цариградског друма, да
бисеодатленастављаоувидуузаногсеоскогпута.Празно
плавнопољетроугаоногобликаванграницаградскогрео
на, дужЦариградског друма, које се настављало на старо
гробљеипросторданашњегпаркаТашмајдан,билојеиде
алноместозапрвегалопскетркекојејеорганизоваоКнез
МихајлоОбреновић14.априла1863.године.17Напростору
од18хектараформиранајетрапезастастаза,којајесвојим
обликомтрајнодефинисалаовоградскоподручје,каоина
зивомТркалиштекојисезадржаокаотопонимдугинизго
дина.Дужинастазеод1350мпратилајетрасуданашњих
улица:Београдске,КраљицеМарије,РузвелтовеиБулевара
КраљаАлександра.18 Стартно и циљноместо се налазило
наместуданашњеУниверзитетскебиблиотеке где је била
изграђенаКнежеватрибинакаоитрибинезапублику.19Иа
ко је ова манифестација побудила велико интересовање и
посталапрестижниспортскидогађај,самопетгодинапосле
првеодржанетрке,поубиствуКнезаМихаила,долазиидо
гашењаовогспорта,апросторТркалиштабиванапуштен.

Трансформација Цариградског друма током последње две
децениједеветнаестогвекауградскибулевардостојаниме
наБулеварКраљаАлександра,20допринелајепреображава
њунеугледнихпростора,формирањемпланскеуличнемре
жесарезиденцијалнимблоковима,узпросецањеданашње
Београдскеулицекојом јеодвојенпросторТашмајданаод
Тркалишта.Ширењемграда,резиденцијалностановањесе
приближавапросторуТркалиштакојенаЗарићевомплану

16Андрејевић,М.Преображај амбијента иљуди старог „Тркалишта“ у:
Бе о град у се ћа њи ма 19001918,приредиоЂоковић,М.(1977)Београд:
Српскакњижевназадруга,стр.95;Bogunović,G.nav.delo,str.7679.

17Bogunović,G.nav.delo, str.481482;Тодоровић,С.Ч. (2009)Спорт у 
ста ром Бе о гра ду (XIX век), Београд:Zep ter Bo ok World d.o.o. иФонд
ФилипиМадленаЦептер,стр.4042.

18Андрејевић,М.нав.дело,стр.104.
19Bogunović,G.nav.delo,str.482.
20Цариградски, Смедеревски друм, 1895. године добија назив Булевар

КраљаАлександраОбреновића:Bogunović,G.nav.delo,str.76.
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из1878.године,21јошувекносиистиназив,дабидо1903.
године,22 простор претрпео трансформацију у складу са
окружењем, када постаје граница између другог и четвр
тогкварта,односноврачарскогипалилулског.Пресеченје
новом Гробљанском улицом (данашња Рузвелтова) и пре
именованускладусасвојомфункцијомповременесточне
пијаце и вашаришта уМарвени трг.23У склопу радова на
уређивањуиулепшавањузначајнеградскеавеније,натро
угаономзавршеткуТркалиштанаместусустицањаБулева
ра иРатарске улице оивиченог тада новопросеченомГро
бљанском улицомформирано је 1906. године прво дечије
игралиштеуБеограду.Унутарпаркајепосађеночетинарско
дрвеће,дабипотомидужБулеварабилаформиранаалеја
дивљегкестена.24

Истегодиненовооснованалоптачкасекцијаспортскогдру
штва„Српскимач“добијаодБеоградскеопштинедеопро
сторанакоришћење,накојемје15.маја1907.годинесве
чаноотворенопрвофудбалскоигралиште.25ПросторТрка
лишта, иако је био окружен резиденцијалним блоковима
и даље је без намене, те је углавном служио као полигон
замасовне тучеизмеђупалилулацаи врачараца,26 сведок
председникБеоградскеопштиненије1911.годинеуступио
једандеоновооснованом„Београдскомспортскомклубу“.27
Првафудбалскаутакмицаодржанајеистегодиненаимпро
визованомстадионудабивећследећегодине,наместугде
једанасзградаДржавногАрхива,биоизграђенфудбалски
теренсатрибинамакојесумогледапримеоко700гледала
ца.Читавазонајеубрзодобиласпортскикарактер,такода
су се туразвијалиидруги спортови:лака атлетика, тенис
и„ханзена”.28Паргодинакасније,1913.године,узиграли
штеБеоградскогспортскогклубаподигнутојеиигралиште
новоформираногклуба„Славија”.29

21Документација Завода за заштиту споменика културе града Београда,
Планбеоградаиз1878,Зарићевплан(Беч,Ратниархив,GIb56)

22Документација Завода за заштиту споменика културе града Београда,
Планбеоградаиз1893,УдесиоБешлић(Беч,РатниархивGIb5705)

23Исто.
24Милановић,Х.(2006)Пар ко ви Бе о гра да,Београд:Демократскастран

ка/Истраживачкоиздавачкицентар,стр.2627.
25Јовановић,Б.Спортиспортистиу:Бе о град у се ћа њи ма 19001918,при

редиоЂоковић,М.(1977)Београд:Српскакњижевназадруга,стр.132.
26Андрејевић,М.нав.дело,стр.105.
27Јовановић,Б.нав.дело,стр.136.
28Исти,стр.136;Андрејевић,М.нав.дело,стр. 106109.
29Андрејевић,М.нав.дело,стр.107.
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Ме ђу рат ни Уни вер зи тет ски цен тар

Предратне карактеристике урбаног развоја Београда оста
лесунепромењенеиумеђуратномпериодутакодасепро
сторнојдиспозицији јавних, државних здањанијепристу
палодоследноисистемски,већсуселокацијеипозиције
најзначајнијихобјекатамењале,понекадинасумично,без
логичнеградацијерепрезентативностипростораилиидејео
формирањуодређеногкултурногилинационалногиденти
тетаместа.БулеварКраљаАлександрапочињездањемНа
роднескупштине,међутимуплановимапреПрвогСветског
ратаприметнојеодсуствојавнихобјекатадужовеградске
авеније.НатакавприступуосмишљавањуновогБулевара
највероватнијејеутицаламеморијанаФишекџијскучарши
јуистарогробљедужЦариградскогдрума.Изменеупер
цепцијиважнеградскеавенијеуносипланкоји јеизрадио
АлбанШамбон (Alban Chambon)30 1912. године. Пројекат
француског архитекте базиран на академском приступу је
поредпланирањановогширењаградатретираоиизграђену
структуру.Уззналачкоунапређењепостојећеурбанематри
цекрозповезивањенехомогеногградскогткива,ауторјепо
себну пажњу посветио успостављању континуалне мреже
јавних здања која семеђусобнонадовезујуи употпуњава
ју.Основне две трансверзале биле су дужправцаСлавија
–ТеразијеиБулевараКраљаАлександра,чимесепопрви
путјављаидејаоформирањуадминистративногцентраоко
зградеНароднескупштиненакојибисенадовезаокомплекс
музејапланираннапросторустароггробљаиТашмајдана.

30Милатовић,М. (1980)АлбанШамбон: Генерални урбанистички план
Београда, Го ди шњак гра да Бе о гра да,књ.XXVII,Београд:Музејграда
Београда,стр.221237.

Слика1План вароши Београда,А.Шамбон,
(извор:М.Милатовић,ГГБ)
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Надовезујућисенаовајкултурноадминистративницентар,
напросторуТркалишта,премаакадемскимнормамасубили
пројектовани блокови испресецани зракасто постављеним
улицамакојесупратилетроугаониобликлокације.(Слика
1)ИакоШамбонов пројекат никада није заживео, поједи
непоставкеиидејесунаразличитеначинеутицалеибиле
имплементиранеубудућемразвојуграда.31

ОдмахпозавршеткуПрвогСветскограта,већ1919.године
отпочињереализацијапредратногпланаизградњеУнивер
зитетског центра на простору Тркалишта и то изградњом
Универзитетске библиотеке, финансиране већим делом из
Карнегијевефондације.32Задњејепозиционираноускладу
сагеодетскимпланомБеограданепознатогаутора,из1921.
године,којипредстављанајстаријипознатипланкојитре
тираовулокацију.(слика2)БранкоМаксимовићсматрада
јепланизрађенпре1914.године,кадајепросторидодељен
Универзитетуидајеторешењеунетоугеодетскипланиз
1921.године.33Уприлоговојтврдњијеипрепискаректора
тауниверзитетасаПредседништвомопштинеградаБеогра
да,из1920.године,укојојсенаводидаректоратприлаже
„необавезнескицераспоредазграда”.34

Поређењем Шамбоновог пројекта простора Тркалишта
сапланомиз1921.године,евидентно јепонављањеистих
праваца пружања улица, међутим распоред објеката на
плануиз1921.,указујенанедовољноразумевањеурбаног

31VuksanovićMacura,Z.(2015)San o gra du, Me đu na rod ni kon kurs za ur ba
ni stič ko ure đe nje Be o gra da 19211922,Beograd:OrionArt.

32Акунд,Н.(2011)ДелатностКарнегијевихзадужбинанаБалканупосле
Првогсветскограта:УниверзитетскабиблиотекауБеограду,19191926,
Ин фо те ка бр. 1. година XII, Заједница библиотека Универзитеета у
Србији,3.

33Максимовић,Б.(1967)Естетичка схватања композиције градскихцен
тараБеоградапочетком20. века,Го ди шњак гра да Бе о гра да, књ.XIV,
Београд:МузејградаБеограда,стр.8197,92.

34АрхивСрбије,Министарствопросвете,R1923,стр.V71.

Слика2АнализаскицепростораТркалиштасаплана
Београдаиз1921.године,Б.Максимовић,

(извор:Б.Максимовић,ГГБ)



117

МАРИНА ПАВЛОВИЋ

планирања.Наимекомпозицијакојаграфичкиодајеутисак
осмишљеногансамблазграда,упросторујеврлодалекоод
тога. Пренебрегавајући чак и основне постулате академ
ске доктрине аутор ствара план са насумично разбацаним
објектима, неуједначене величине, без формирања јасног
маркераипросторнехијерархизације.Премаовојситуацији
Универзитетскабиблиотекапостављенајенарегулационој
линијидужБулевараКраљаАлександранауглусаКарне
гијевом улицом између планирана два несразмерно вели
каздањаТехничкогиПравногфакултета,чимесеустарту
успостављанеуједначенуличнифронтидеградирабудуће
здањебиблиотеке.

Израда пројектаУниверзитетске библиотеке била је пове
рена професорима београдског универзитета архитектама
НиколиНесторовићуиДрагутинуЂорђевићу,којису1920.
године осмислилирешење сублимирајући задатепростор
не и стилске оквире.35 Уношењеммалих измена у односу
на постојећи ситуациони план у смислу повлачења здања
неколикометараодрегулационелинијепројектантисуус
пелидаформирајуповољнијуимонументалнијупозицију.
Стилскоопредељењекаконзервативномакадемизмупрои
стеклојеизпредходнозадатогобликовногизразацелогком
плекса,36што сазнајемо из извештајаКарнегијевогфонда,
гдесенаводидајеобјекатимаоелементеренесанседабисе
уклопиосапланиранимУниверзитетскимздањима.37Ујед
нопројекатјеподржаомо дел Кар не ги је ве би бли о те ке,38ко
ји јебезобзиранастил здањабиооличену једноставној,
формалнојархитектурисаистакнутимулазомсапортиком,
монументалним степеништем и лантерном као симболом
просвећености.39Строгасиметријиподређенаорганизација
унутрашњегпланаупотпуностијеодговараланеокласици
стичкојобрадиглавнефасаде,којомдоминиратимпанониз
надцентралногризалита.Иакојепланиранодасеизградња

35Михајлов,С.Универзитетска библиотека у:До бро тво ри Бе о град ском 
уни вер зи те ту,приредилеШупут,М.иБошњак,Т.(2005),Београд:Уни
верзитет,САНУ,НародниМузеј, стр. 6582;Акунд,Н. нав. дело;Па
вловић,М.(2014)Жи вот и де ло ар хи тек те Ни ко ле Не сто ро ви ћа 1868
1957, докторска дисертација, Филозофски факултет Универзитета у
Београду,Београд,стр.351360.

36Кадијевић,А. (2005)Есте ти ка ар хи тек ту ре ака де ми зма XIXXX век,
Београд:Грађевинскакњига,354.Павловић,М.нав.дело,стр.355356.

37Акунд,Н.нав.дело,стр.14.
38Исто;Павловић,М.нав.дело,стр.355.
39Овекарактеристикеочитавајусеготовонасвимбиблиотекамафинан

сиранимод странеКарнегијевефондације; навешћемонеке уСАДу:
ЈавнабиблиотекауАнистону(Anniston),1916;БиблиотекауТускиџи
ју(Tuskegee),1901;ЈавнабиблиотекауЛитлРоку(LittleRock),1906;
БиблиотекауБингхемтону(Binghamton),1902.
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објекта заврши за највише две године, зграда је свечано
отворенанаданЋирилаиМетодија,тек24.маја1926.годи
не.40Изградњајетекласпороилоше,штоуследнестабилне
политичке ситуације, недостатка финансијских средстава
алиишпекулантскогкарактераизвођача.41

По завршеном пројекту Универзитетске библиотеке 1923.
године, архитектаНиколаНесторовић у тиму са архитек
томБранкомТаназевићемпројектујезградуТехничкогфа
култета.Усклопуовогпројектаауторирадеидетаљни„си
туациони” план, дајући решење читавог блока оивиченог
Булеваром,Рузвелтовомулицом,УлицомКраљицеМарије
(Ратарском)иКарнегијевом,42који јепредстављаоразраду
планаиз1921. године. (слика3)Пројектујућиускладуса
претходнимпланскимдокументимаистилскимодредница
мачитавогкомплекса,ауторипоновокомпонујуакадемско
решењекојеподржаваидејуУниверзитетскогцентраупар
ковскомокружењу,укидајућисаобраћајницеизмеђуБулева
раиУлицеКраљицеМарије.Планираниобјектиразличи
тихгабаритаусклопуТехничкогфакултета,главнимулази
маорјентисаникаулицама,несиметричносураспоређени
унутартрапезастелокације, где јекохерентностостварена
крозпарковскоуређењесацентралномовалномронделом.
Пројекат главне зграде Техничког факултета, ослоњен на
конзервативни академизам, представља типично решење
високошколскихобјеката,крутеформалнеархитектуре.

40Џонић, У. (2011) Из град ња Уни вер зи тет ске би бли о те ке у Бе о гра ду,
приредилиМарковић,Н.иФилиповић,Д.,Београд:Универзитетскаби
блиотека,стр.IX.,стр.20;Поповић,П.(1926)Универзитетскабиблио
тека,Срп ски књи жев ни гла сник,бр.18,стр.206209.

41Павловић,М.нав.дело,стр.354.
42Леко,Д.М.(10.03.1926)НовезградеТехничкогфакултетабеоградског

Универзитета,Тех нич ки лист,бр.5,стр.6566.

Слика3СитуационипланархитекатаН.Несторовићаи
Б.Таназевића,(извор:Д.М.Леко,ТехничкиЛист)
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ПаралелносапочеткомизградњепрвихздањаУниверзитет
скогцентра,уБеоградује19211922.годинерасписанМе
ђународниконкурсзаурбанистичкорешењеграда,накојем
суучествоваладвадесетидваиностранатима.43Наоснову
одлукежиријаданиједанпројекатнијеиспуниозахтевеиз
нетеупрограмуконкурса,44формиранајеКомисијазаизра
дуГенералногурбанистичкогпланакојајетоком19221923.
годинеизрадилаГУПБеограда.Једанодносилацаовогпро
јектабиојеархитектаБеоградскеопштинеЂорђеПавлович
Коваљевски45 који је израдио и детаљни план регулације
простораУниверзитетскогцентра.УсвајањеГенералногур
банистичкогплана, 1924. године, којимсе законскидефи
нишебудућиразвој града,требало једадопринеседаљем
планскомразвојукојибисеодвијаоискључивонаоснову
детаљнихрегулационихплановапроизашлихизгенералног
плана.ТакоједетаљнимпланомпростораТркалишта,архи
тектеЂорђаКоваљевског,инкорпорираногуГУП,потврђе
ноопредељењекаакадемизмуалиузнатномонументални
јојформиуодносунаНесторовићевуиТаназевићевускицу.
(слика4)УличноммрежомиобликомблоковаКоваљевски
севраћаШамбоновомплану,сајасномисиметричномсхе
момулицакојесезракастоширекапросторуТашмајдана.
Објектисуволуметријскиусаглашенији, градиранипове
личиниисанедвосмисленодетерминисаномглавномосо
виномкојасезавршаванараскрснициУлицеКраљицеМа
рије и Булевара. Главна зградаТехничкогфакултета овим
планом је добила нову централну локацију у Рузвелтовој
улицинаизворишту зракастопостављенихулица.Проме
номпозицијеизмењенајеиволуметријаздањазнатновећег
габаритасаполукружнимбочнимкрилимакојисубилиу
сагласјусапланираномуличномматрицом.Неусаглашеност
измеђуусвојеногГУПаипројектановезградеТехничког
факултетаНесторовића иТаназевића, чијом је изградњом
негиранГУПидетаљни регулациониплан, неминовно се
намећекаопитање,посебноштојеизградњаотпочелагоди
нуданапоусвајањуГенералногпланаодносно1925.годи
не.Додатнанелогичностучитавомпроцесујечињеницада
језаизградњуобјектатаквенаменедозволумоглодаизда
самоМинистарствограђевина,штоцелуситуацијудоводи
доапсурда.46

43VuksanovićMacura,Z.nav.delo.
44Исто,стр.187.
45Генералниурбанистичкипланусвојенје24.јула1924.године:Beograd

krozplanove,UrbanilikmodernogBeograda,23.05.2015.,http://www.ur
bel.com/default.aspx?ID=uzb_BG_planovi&LN=SRL#1948

46Максимовић,Б.(1980)ВредностигенералногпланаБеоградаод1923.
годинеињиховопоништавање,Го ди шњак гра да Бе о гра да,књ.XXVII,
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УкритиципројектазградеТехничкогфакултета,1926.го
дине, Димитрије М. Леко је навео архитекте Несторови
ћа и Таназевића, као главне кривце за нејасну просторну
диспозицију објекатаУниверзитетског центра, уз критику
академскогкарактераздањаТехничкогфакултетакао„ана
хрониплагијеризам”.47Иакоделимичнозасновананачиње
ницама,48критикајепрвенственоосликаваласукобокоин
геренцијаархитекатаМинистарстваграђевинасапрофесо
римаархитектонскогфакултета,јерјеуправо1926.године
начелуАрхитектонскогодељењаМинистарстваграђевина
биоДушанЖивановићпоборникконзервативнихставова.49
Два наредна здања, подигнута у склопу Универзитетског
центра, Студентски дом Краља Александра I и Државни
архив, за које су пројекте израдили архитекти запослени
удржавниминституцијама, идууприлог овој тврдњи јер
њиховаизградњанијеизазиваластручнеполемикениоко
примењеногстила,академизма,нитиокодиспозиције.

Београд:МузејградаБеограда,стр.239268.
47НесторовићјепоновиопросторноорганизационорешењезградеВисо

кетехничкешколеуШарлотенбургу,којојјезаједносаархитектомТа
назевићемдаотипизованукрајњеаперсоналнуакадемскуопну:Ибрај
терГазибара,Б.(2006)АрхитектуразградеТехничкогфакултетауБе
ограду,На сле ђе,бр.VII,Београд:Заводзазаштитуспоменикакултуре
градаБеограда,стр.6985,78;Павловић,М.нав.дело,стр.373385.

48Kadijević,А.(2016)Srpskaarhitekturau1926.godini–izmeđukontinuiteta
ireforme,Zbor nik se mi na ra za stu di je mo der ne umet no sti Fi lo zof skog Fa
kul te ta Uni ver zi te ta u Be o gra du,br12,Beograd:Filozofskifakultet,99120.

49Kadijević,А.(2016)nav.delo,str.105.

Слика4ДеопланапорегулациономплануЂ.
Коваљевског,(извор:Д.М.Леко,ТехничкиЛист)
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Пројектовање Студентског дома, отпочето 1926. године,50
билојеповереноархитектиЂорђуКоваљевском,51којијеса
архитектомВикторомЛукомским52оствариоакадемскоре
шењеслободностојећегобјектасареминисценцијаманару
скиампир.53ПројекаткојијефинансираокраљАлександар
Карађорђевић,нипонаменинипосвојојпозицији,нијебио
планиранниједнимодпретходнихурбанистичкихилиси
туационихрешења.Коваљевскијезапотребепројектаизра
диошируситуацијулокацијеиновиобјекатукомпоноваоу
својдетаљнирегулациониплан,позиционирајућиганаса
момпочеткупаркаЋирилаиМетодијаодноснонаукршта
њуУлицекраљицеМаријесаБулеваромкраљаАлександра.
Заправо, на супротној страни парка у односу на планира
нуНационалнубиблиотекууРузвелтовојулици.54(слика5)
Позицијаздањасепоорјентацији,уодносунауличнумре
жуипаркузалеђу,уклапалауконцепцијуНесторовићевог
иТаназевићевогситуационогрешењаТехничкогфакултета,
ауједнојепредстављалаипомирљиворешењеуодносуна
усвојени ГУП. Изградњом Студентског дома употпуњава

50Кадијевићнаводи1931.каогодинузавршеткаизградњеобјекта,докБо
гуновићнаводи1928,аудокументацијиЗаводазазаштитуспоменика
културеградаБеоградафигурира1927.година:Кадијевић,А.нав.дело,
стр.351;G.Bogunović,nav.delo,IItom,str.83;документацијаЗаводаза
заштитуспоменикакултуреБеограда,досијезградеСтудентскогдома
КраљаАлександраI.

51ДокументацијаЗаводазазаштитуспоменикакултуреБеограда,досије
зградеСтудентскогдомаКраљаАлександраI;ИсторијскиархивБеогра
да,ТДф5541926.

52Кадијевић,А. (19981999)БеоградскипериодрадаархитектеВиктора
Викторовича Лукомског (19201943) Го ди шњак гра да Бе о гра да, књ.
XLVXLVI,Београд:Музеј градаБеограда,стр.115132; Јовановић, Ј.
(2013)ВикторВикторовичЛукомски–прилогзабиографију,На сле ђе,
бр.XIV,Београд:ЗаводзазаштитуспоменикакултуреградаБеограда,
стр.171174.

53Кадијевић,А.нав.дело,стр.350.
54ИсторијскиархивБеограда,TDf5541926.

Слика5СитуацијазапројекатСтудентскогдомаКраља
АлександраИ,Коваљевски,(извор:ИАБТДф5541926))
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сеакадемскаструктурауниверзитетскогцентрарешеногу
оквируповезанихпарковскихповршина,такодаје192829.
године паркЋирила иМетодија преуређен и усклађен са
новимздањемпопројектуинжињераСавеНиколића.55

ЗградуДржавногархива,којапосвојојпросторнојдиспози
цијиделимичнопратиситуационипланНесторовићаиТа
назевића,пројектоваојеархитектаМинистарстваграђевина
НиколајКраснов1928.године.56Једноспратноздањеподу
жногпланаорјентисанојеглавномфасадомкаКарнегијевој
улици,међутимуодносунапланомпројектованупозицију
објектанатомместу,57одступауодносунасиметралукоја
формираокосницуплана.Здањеудухуакадемизмасама
сивноми доминантномдекоративномпластиком визуелно
сеуклапалоузадатистилскиконцепталиниједоприносило
урбаном јединству композиције управо уследнедоследно
стиинеопредељеностиза једанплан.Сталноосцилирање
измеђудваконцептуалноразличитаситуационапланаусло
вилоједасенеизграђенипросторТркалиштанетрансфор
мишеупаркпоједномплануилиузракастууличнумрежу
подругомплану,такодатокомчитавогмеђуратногпериода
остајеурбанистичкинерешенизадржаваспортскозабавни
карактергдесесмењујуспортскидогађајисагостовањима
циркусаилунапаркова.Фудбалскеутакмицесусеодржава
лесведоисељењаБСКа1929.године,58кадајенапростору
Универзитетскогцентрау залеђу зградеТехничкогфакул
тета1930.године,одржананајвећаспортскаманифестација
уКраљевиниЈугославији:Свесоколскислет,првипутуБе
ограду.59Запотребеслета,којисеодржаопослеЗаконског
укидањарегионалнихсоколскихорганизација1929.године,
подигнут је монументални стадион по пројекту архитек
те Момира Коруновића.60 Позиционирање манифестације

55МилановићнаводидатадаидобијаназивЋирилоиМетодије,међутим
наплануКоваљевскогиз1926.годиневећпишеупаркуЋирилаиМе
тодија:ИсторијскиархивБеограда,TDf5541926;Милановић,Х.нав.
дело,стр.2728.

56ИсторијскиархивБеограда,2270KJ10;Кадијевић,А.(1997)РадНико
лајаКрасновауМинистарствуграђевинаКраљевинеСХС/Југославијеу
Београдуод1922.до1939.године,Го ди шњак гра да Бе о гра да,књ.XLIV,
Београд:МузејградаБеограда,стр.221255.

57Натомместујебилапредвиђенамашинскарадионица.
58Андрејевић,М.нав.дело,стр.108109.
59Караулић,Ј.(2016)СоколскислетовиуКраљевиниЈугославијинапри

меруСвесоколскогслетауБеограду1930.године,у:Ко је со ко тај је 
Ју го сло вен, католог изложбе, Београд: Музеј историје Југославије,
стр.7994.

60Кадијевић,А. (1996)Мо мир Ко ру но вић, Београд:Републичкизаводза
заштитуспоменикакултуре;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
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у залеђуновоизграђенихобјекатаУниверзитетскогцентра
образложеноједобромтрамвајскомвезомкојајеомогућава
лалакприступпосетилацаоджелезничкестанице.61Међу
тимнеизграђенипросторнијебиодовољновеликитакода
јеулистуВре медатаскицапројектасакоментаромданије
моглодасеобезбедивишеместазавежбаче,штопотврђује
иизвештајуПо ли ти ци62укојемсенаводидаћеуслед„ре
лативномалогпросторанаслетиштумоћидавежбаодјед
номсамо3500сокола”.Разлогдасебашнаовојлокацији
одржинајвећаспортскаманифестацијаможесетражитии
ужељидасестаритопонимТркалиштекојијеопстајаоде
ценијама,организовањемспектаклавежезановумеморију
идинастијуКарђорђевић.Стадионјепредстављаонајвећу
изграђенудрвенуконструкцијууЦентралнојЕвропи,могао
једаприми45000гледалацаи3500вежбача.63Иакограђен
оддрветаимаојебетонскетемеље,штонамећепитањегра
ђењаиразграђивањанапросторунакојемјепланиранаиз
градњасасвимдругачијенамене.Стадионјепозавршетку
слетаразмонтиранитимесезавршаваисторијаспортских
активностинаовомпростору.64

ИзградњаобјекатаУниверзитетскогцентрајенастављенаи
токомчетвртедецениједвадесетогвека,маданијепознато
премакомплану,собзиромдајејединиважећибиорегула
ционипланизГУПапокојемнијеизведенниједанобјекат.

Крај изградње зграде Техничког факултета 1931. године,
биојепропраћенудневнојштампи,величањемвелелепно
стиентеријераимонументалностиздања.65Садругестране
стручна критика није била благонаклона према овом зда
њу,пресвегазбоганахроног,строгогакадемскогизразако
ји језаправоидаљебиоактуелан,штопотврђујепројекат

ји, Београд:Филозофскифакултет,УниверзитетуБеограду;Путник,В.
(2013)СоколскидомовиистадиониуБеограду,На сле ђе,бр.XIV,Бео
град:ЗаводзазаштитуспоменикакултуреградаБеограда,стр.6982,77.

61Аноним(23.01.1930)Пројектстадионазавеликисвесоколскислету
Београду,Вре ме,7.

62Аноним (18. 04. 1930) Завршавање слетишта за Свесоколски слет,
Полити ка.

63Исто;Путник,В.(2013)нав.дело,стр.77.
64Поредциркуса,лунапарканапросторуТркалишта1933.годинеодржа

најеивеликахигијенскаизложба:подацидобијениљубазношћуМило
шаЈуришића.

65Аноним(20.03.1931)ЗградаТехничкогфакултетабићеготоваовогле
та,По ли ти ка,8;Аноним(19.08.1931)Техничкифакултетселисеиду
ћегмесецауновузграду,највећуунашојземљи,Вре ме,7;Аноним(19.
10.1931),Освећењенове зградеТехничкогфакултета,Вре ме,5;Ано
ним(19.10.1931),СвечаноосвећењеновезградеТехничкогфакултета,
Прав да,5.
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Правног факултета из 1933. године, професора архитекте
СветозараЈовановића.ПосведочењуштампеЈовановић је
заједносасвојимасистентима,урокуоднеколикомесеци
израдиоплановенесамозановузградуПравногфакултета,
већ за читав комплекс Универзитетских зграда, пројекту
јући„студентскуварош”напросторуизмеђуулицаКраља
Александра,Карнегијеве,КраљицеМаријеиРузвелтове.66
По описима у штампи планом је као пандан згради Тех
ничког факултета, која је била стожер читаве композици
је,67 пројектована велика зграда у којој би биле смештене
механичкелабораторије,аусклопууниверзитетскечетвр
тибилабиподигнутаиздањаТеолошкогфакултета,геоло
шког одсека и јошнеке помоћне зграде.Постојећи објек
тибибилиинкорпорираниуновуматрицуузформирање
двапарказаодморстудената.68Укојојмерисеновиплан
разликоваоодНесторовићевогиТаназевићевог,нијепозна
тоалисачуваниприказпројектазградеПравногфакултета
указује на академско решење са истуренимпортиком које
настављаниззапочетјошсаУниверзитетскомбиблиотеком.
ПројекатСветозараЈовановићанијереализован,јерје1933.
годинебилокаснозаархитектуруконзервативногакадеми
зма,штојепоказалазградаЛабораторијемашинскогфакул
тета,делоархитекатаБраниславаМаринковићаиМихајла
Радовановићаиз1935.године,69позициониранадужРузвел
товеулице, готовоупотпуностипремаНесторовићевоми
Таназевићевом ситуационом плану. Подужно компактно
здање саблагоистуренимризалитиманапуштапретходну
стилску концепцију промовишући пуризам у архитектури
пречишћенимфасадама,штодоводидораскидасаакадеми
змомнаовомпотезу,такодапрофесорПетарБајаловићуз
помоћпрофесораПетраАнагностија,1936.годинеизрађу
јеновпројекатзградеПравногфакултета.70Искористивши
позицијунауглуБајаловићконципираобјекаткојипосвом
обликовном и декоративном репертоару тежимодернизму
али који функционално и у основи задржава академски
концепт угаоне зграде са унутрашњим двориштима. Про
стор Тркалишта се попуњава Универзитетским зградама

66Дедијер,В.(12.11.1933)НапролећетребадасезидановиПравнифа
култет,По ли ти ка,стр.1314.

67Kadijević,А.(2016)nav.delo,str.104.
68Дедијер,В.нав.дело,стр.1314.
69ПросенМ.(2007)ОсоцреализмууархитектуриињеговојпојавиуСр

бији,На сле ђе, бр.VIII,Београд:Завод за заштиту споменикакултуре
градаБеограда,стр.95117.

70ИсторијскиархивБеограда,ТДфXV771936;документацијаЗаводаза
заштитуспоменикакултуреБеограда,досијезградеПравногфакултета.
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и оплемењује партерним решењима и споменицима,71 ме
ђутимодсуствочврстепланскерегулативеодражавасена
нецеловитост простора, који више чини скуп независних
објеката,негокохерентнуцелину.(слика6)Предсампоче
такДругогсветскограта1940.годинеархитектаДимитрије
М.Леко пројектује зградуВисоке комерцијалнешколе на
празном плацу измеђуПравног факултета иУниверзитет
скебиблиотеке,72која јетребалодапопуниуличнинизод
ПравногдоТехничкогфакултета.

Уни вер зи тет ски цен тар  
по сле Дру гог свет ског ра та

ПозавршеткуДругогсветскогратановодруштвеноидржав
ноуређењенамећеновуконцепцију,развојаградаиурбаног
планирања.ИдејаоформирањуУниверзитетскогцентрана
просторуТркалиштаопстаје,алијеакадемскиконципиран
простор са академскимобјектимамораодапретрпи тран
сформацију у складу са актуелним политичким и држав
ним системом, уношењем нове визуелне интерпретације
простора.ДелимичносрушеназградаТехничкогфакултета
јеобновљенаидозиданјејошједанспратчимејенаруше
наизворнапропорција,аобјекатсеобликовноприближио

71НауглуБулеваракраљаАлександраиГробљанскеулице,7.11.1937.
године,подигнутјеспоменикВукуКараџићуповодомобележавањасто
педесетгодинаодњеговогрођења:Аноним(07.11.1937.)Данассеот
криваспоменикВуку,Вре ме,4;Аноним(08.11.1937)ЈучејеуБеограду
откривен споменикВукуСтефановићуКараџићу,Вре ме, 1,5;Аноним
(08.11.1937)ЈучејенасвечанначинуБеоградуоткривенспомениккоји
јеВукуподигаосрпскинарод,По ли ти ка,стр.5.

72ДокументацијаЗаводазазаштитуспоменикакултуреБеограда,досије
зградехотелаМе тро пол.

Слика6АвионскиснимакпростораТркалиштапредДруги
светскират,(извор:колекцијаМ.Јуришића)
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монументализмуисоцреализмукојемсетежилоуархитек
тонскомизразуодмахпозавршеткурата.

ПрвимПетогодишњимпланомразвојаБеограда(19471951)
била је предвиђена реконструкција и доградња простора
Универзитетског центра употпуњена „новом” идејом која
датирајошизШамбоновогпројектаоформирањуадмини
стративнокултурногцентранапросторуТашмајдана.73

Идејнипројекатрегулационогпланаподруководствомар
хитектеНиколеДобровића,подразумевао јевеликуизгра
ђеност предметног простора слободностојећим високим
објектима који бинегиралипостојећа здањаУниверзитет
скогцентра.Пре завршеткаизрадеиусвајањаГенералног
регулационогплана,пропагирањембрзогразвојаинапретка
1948.године,отпочелајеизрадапројектаДомаЦентралног
комитетаНароднеомладинеЈугославијеналокацијималог
ТашмајданаирасписанјеужиконкурсзазградуУметнич
когмузеја на великомТашмајдану.Иако је окосница кри
тикеновогдржавногруководствабиланепланскапредрат
на изградња, у годинама послератне обновеТркалиште је
доживелоистусудбинупарцијалноизведенихрешењасамо
оденутихудругуобликовнуиидеолошкуструктуру.

Зграда Дома централног комитета Народне омладине Ју
гославије требало је да буде визуелна доминанта читавог
простора, како својомпозициомна осовини правца цркве
СветогМаркаиДржавногархива,74такоивисиномодосам
спратова.Ускладусаидејнимрешењемрегулационогпла
на, архитекта Ђорђе Ристић у средишту блока пројектује
ДомЦКНОЈакаогрупацијудвезградепозициониранена
спрамДржавногархива.Зградасепонамениусловноукла
пала у постојећи Универзитетски центар доносећи јасну
порукуновогдржавногустројства.Волуметријскиједоми
нирала простором, а новопланирани пешачки продори из
правцаТашмајданаиБулевараКраљаАлександра(тадаЦр
венеармије)суупотпуностимењалиурбаникарактеровог
градског потеза укидањем уличне регулације и градских
блокова.МеђутимдостарадикалниДобровићевИдејнире
гулационипланБеограда јепретрпеооштрекритике,тако
је усвојениГенералнипланиз 1950. године, донео знатно
помирљивија решења у односу на постојећи грађевински
фонд.

73Музејнаукеитехнике,ТДУметничкимузејф293;Павловић,М.(2016)
ПрвипетогодишњипланразвојаБеограда19471951,тринереализова
напројектауБулеваруКраљаАлександра, На сле ђе бр.XVII,Београд:
ЗаводзазаштитуспоменикакултуреградаБеограда,стр.125138.

74Исто;ИсторијскиархивБеограда,ТД314950.
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Наосновусачуванихситуационихпланова архитектеМи
ладина Прљевића, из 1949. године, израђених за потребе
пројектовања Уметничког музеја евидентна су суштинска
колебањаудаљемурбаномпланирањупростораУниверзи
тетскогцентра.75(слика7)Првипланпредстављаразрађен
предлогслужбеГлавногградскогархитекте,односнореду
ковано конкурсно решење архитекте Добровића за Умет
ничкимузеј,којејеутомсажимањуизграђенихструктура
изгубилоосновнуидејуиконцепт,остављајућипросторкао
скуп разједињених објеката без осмишљених доминанти,
визура и амбијената са једином идејом негирања постоје
ћегфонда.ДругиПрљевићевпредлогнастао јенаоснову
опсежних студија спроведених поводом израде пројекта
УметничкогМузејаипредстављаосавремењенуваријанту
предратнеидејесадоследнообликованимпросторима,ко
јиформирајуцеловитуијединственусликучитавогпотеза.
Уједнонаобапланајеприказанапроменапозицијезграде
ДомаЦКНОЈа,која јепозициониранадужуличногфрон
та Булевара, измеђуПравног факултета и Универзитетске
библиотеке.Планиранамонументална здања соцреализма,
нисуизведенауследспољнополитичкогзаокретаземљеи
економске кризе која је уследила,76 тако да је делимично

75Музејнаукеитехнике,ТДУметничкимузејф293.
76Идејаогруписањуобразовнихикултурнихсадржајанаовомпросто

ру наставља се пројектом Концертне дворане на Булевару насупрот
Универзитетскебиблиотеке.ПројекатМ.КрстићиБ.Бониз1950;Исто
ријскиархивБеограда,ТД26VIII1950;Павловић,М.нав.дело.

Слика7ДвеваријантеситуационогрешењааутораМиладина
Прљевића(извор:МНТ,ТДУметничкиМузејф293)
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изграђени Дом ЦКНОЈа адаптиран 19541958. године по
пројектуДрагише Брашована у хотелМе тро пол, један од
најексклузивнијиххотелауБеограду.77Хотелјебиорепре
зентновогживотногстила,ањеговаизградњанатомместу
јетрајнонарушилаконцепцијууниверзитетскогцентра.

Убрзани пораст броја студената као и интензивни развој
индустрије условили су изградњу техничкихфакултета, и
поредекономскекризе,такода19501952.годинеархитек
таГригоријеСамојловсаархитектомМихајломРадовано
вићемрадиидејнипројекатситуационогуређењаиизград
њеМашинскогиТехнолошкогфакултета,ослањајућисена
идејну скицу из канцеларије Главног градског архитекте.
Иакоауторинадругиначининтерпретирајупросторонисе
везујузапредратнуконцепцијупосматрајућицеоблоккао
јединственуцелину.78Наосновуидејногнацртавеликипо
духватјереализовантокомнизагодина.Свеобјектејепро
јектоваоСамојловуглавномутимусаРадовановићем.Прво
јепројектованиподигнутМашинскифакултеткојисефи
зичкинадовезаонапредратнузградуЛабораторије.Какосу
товећбилегодинераскидасасовјетскиммоделимаиокре
тањакасавременимстремљењимазападноевропскеархи
тектуре,СамојловиРадовановићреализујумодерноконци
пиранобјекаткапацитетаза7000студенатаудухукаснемо
дерне.Примењујућиноватехнолошкадостигнућаостварују
функционалност зграде, која је конципирана као подужни
трактдужулицеКраљицеМаријесапопречнимкрилимана
правилнимразмацимауформичешља,завршенпопречним
кубусомТехнолошкогфакултета.Међупоследњимпројек
тимафазнеизградњекомплексаМашинскогиТехнолошког
факултетајезградаЛабораторијетехнолошкогфакултетаиз
1957.године.СарадникСамојловунаовомпројектубиоје
М.Јелинек.79Врлоинвентивназградасазаталасаномкров
номконструкцијом,позициониранапоредДржавногархи
вауКарнегијевојулици,пасареломјеповезанасаглавним
објектом остварујући непрекинуту комуникацију у нивоу
терена.Чакиовосасвиммодернорешењекомплексаоста
вило јемогућностформирањазеленепарковскеповршине
унутар блока, која би се повезала са једне стране са пар
комЋирилаиМетодијаасадругесамалимТашмајданом.

77ИсторијскиархивБеограда,ТД3141950;Подацидобијениодпотома
каархитектеЂорђаРистића:проф.арх.МилорадаРистићаиАнђелке
Симић;Павловић,М.нав.дело.

78СамојловуТехничкомописунаводиседасеприпројектовањузграда
пошлоодгледиштадацелокупанблоктехничкихфакултетатребареша
ватикаоједнуурбануцелину;ИсторијскиархивБеограда,ТД261957

79Постојаојестаријипројекаткојијезамењенновим:Историјскиархив
Београда,ТД5II1960
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Накнадна изградња унутар блока, иако планирана Самој
ловимидејнимпројектом,изведена је саизменамау сми
слуповећавањагабаритаобјекатаибезформирањазелених
површина.Уништавањемконцепцијеуређењаунутрашњо
сти центра трајно је изгубљена могућност остваривања и
повезивања парковских зелених површина и формирања
употребљивог,пријатногјавногпростора.80

Последњом великом интервенцијом, изградњом подзем
нежелезничкестаницеВуковспоменик19891995.године,
додатнојеуурбанистичкомсмислудеградираниразбијен
просторУниверзитетског центра.Политичкимотивисан и
промовисанпројекатархитектеМирјанеЛукић81примерје
неуспеле репрезентације монументалности и раскоши ре
шењем ентеријера подземне станице и партерним уређе
њемулицаизнад.Надземноуређењепростораизмеђупарка
Ћирила иМетодија и Техничких факултета у потпуности
је анулирало логичну и историјску везу ова два просто
ра, нефункционалним и неосмишљеним решењем, које је
визуелноифизичкипрекинулоцелину.

***

Најзначајнији ствараоци Београдске архитектуре двадесе
тогвекаоставилисусвојпечатнапросторуУниверзитет
скогцентра,међутимконстантнанеопредељеностза један
концепт и један план под образложењем тражења бољег
решења,условилајенеостваривањениједнеидеје,чимеје
умањенопштиквалитетархитектонскихделанапосматра
номпростору.Универзитетскицентар,иакојеједнаодмо
жданајуспелијихцелинаизведенихуБеоградутокомвише
деценија, не препознаје се у визуелној перцепцији града
управо уследнедостатка једног разрађеног урбанистичког
концепта,тесетопонимивезујусамозапојединачназдања
илиспоменикеуоквируовецелине.Неприхватањеурбани
стичкогпланакаозаконскогактакојитрајноодређујеиар
тикулишепросторјеосновнакарактериситикадруштвеног
и стручног односа у Београду иСрбији и имало је и има

80ТокомседамдесетихгодинадвадесетогвекаизаУниверзитетскебибли
отекеиДржавногархиваизграђенјесолитерзапотребеЕДба,гдесу
смештенеканцеларијејавногосветљења.

81ПопројектуархитектеЛукића.СаобраћајниинститутЦИПјеизрадио
главнипројекатаизградњу јеводио„Енергопројект”.Монументална
станицасвечанојесимболичноотворена7.jула1995.године.Предвиђа
њадаћепомпезнонајављиванастаницаколосалнихдимензијапројек
тованадаопслужује15.000путниканасатнидоданаснијеостварена:
20godinastaniceVukovspomenik,23.10.2015.,http://beobuild.rs/20godi
nastanicevukovspomenikp1863.html.
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далекосежнепоследицеуформирањуградскихцелина,које
остајупросторноивизуелнонедовршенеинедоречене.
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MarinaPavlović
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THENEWUNIVERSITYCENTREOFTHE
INTERWARBELGRADE

Abstract

From the end of the nineteenth century, the urban development of
Belgrade tended tocommunicatepoliticalandnational ideas through
articulationofpublicspaces.However,thestatemonopolycausedan
excessivesubordinationtopoliticaleventsandbureaucraticmechanisms,
so that the execution of urban planswas usually incomplete, due to
changesofpowerorcompetencesofvariousadministrativeinstitutions.
Oneofthefewmostcompleteurbanareas,whichhasretainedthesame
purpose until this day, is theUniversityCentre along theBoulevard
ofKingAlexander inBelgrade.Thehistoryof this locationbeganin
the secondhalfof the19thcentury,whenPrinceMihailoObrenović
organized thefirstgallop races inBelgradeon that site.Towards the
outbreak of the FirstWorldWar, theBelgradeUniversitywas given
thisareaforthelocationofanewUniversityCentre.Developmentof
thecomplexbeganduringtheinterwarperiod,withedificesdesigned
by eminent Belgrade architects, but based on two different urban
conceptsandplans:onewaslegalandvalidbuttheotherwasactually
implementedinpractice.Inspiteofbeingharshlycriticizedbysocialist
authorities, thesameprinciplepersistedafter theSecondWorldWar.
Althoughitwasperhapsoneofthemostsuccessfulcomplexesbuiltin
Belgradeoverseveraldecades,theUniversityCentreisnotrecognized
assuchinthevisualperceptionofcitizens,mostlybecauseofthelack
ofblendingorahighqualityurbanconcept.Thetransformationofthis
areareflectsallthephenomenathatdominatedoverurbandevelopment
ofBelgradeinthelast150years,andillustratesrefractionofdifferent

professionalpremisesandpoliticalattitudesanddesires.

Keywords: urbanism, University Centre, interwar Belgrade Racing 
Track, Faculty of Engineering


