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Апстракт
Након пожара 1862. год. и исељавања Турака из Ужица 
град се смањио са 5.700 на 2.490 становника. Нова власт 
донела је одлуку да се пре реконструкције града уради 
регулациони план по коме ће се даље варош градити. Најпре 
је урађена скица постојећег стања, а затим Први предлог 
плана (Емануел Шефел) маја 1863. године. Због примедби 
на План, Министарство је послало Јосифа Веселог и Јосифа 
Клинара да помогну у његовим корекцијама. Три инжењера 
су крајем 1863. год. направила Други предлог плана 
који је усвојен 1871. год. и био на снази до 1891. године. 
Регулациони план је променио начин планирања града и 
оријенталну варош преобразио у град према европским 
урбанистичким начелима. Променио је правила градње 
и тако утицао на архитектуру. Скица постојећег стања 
представља први геодетски снимак града из 19. века и даје 
важне информације о стању града на крају турске окупације. 
Први предлог плана је храбра промена на терену у примени 
европских начела урбанизма. Други предлог је проширио 
захват плана, променио решења у погледу саобраћаја и 
обликовања блокова. Рад је написан на основу сачуване 
архивске грађе и писаних извора.
Кључне речи: Реконструкција градова у 19. в., регулација 
градова, реконструкција, урбанизам, Ужице

1.Увод
Регулациони план изгорелог дела Ужица донет је 1863. 
год., након што је пожар 1862. год. уништио средишњи 
део града. После пожара дошло је до исељавања турских 
поданика из Ужица када је број становника са 5.700 смањен 
на 2.490. Након ослобођења нова српска управа све је 
чинила како би се избрисао оријентални изглед вароши. Не 
треба заборавити да су турски окупатори пре тога у Ужицу 
подредили и ускладили све својим потребама, не обазирући 
се на културу, традицију или потребе српског становништва. 
До краја 19. века обрисани су скоро сви знаци оријенталне 
вароши који су вековима стварани и постављена је основа 
европске вароши. У складу са снагама и могућностима 
локалне заједнице, почеле су трансформације урбанизма и 
архитектуре које су заокружене Регулационим планом 1891. 
године. 
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THE FIRST URbAN PLAN OF UZICE FROM 1863.

Abstract
Urban plan for Uzice from 1863. started urban reforming of 

settlement. Historical events in 1862. set the basis: great 
fire and emigration of Turks from the city which reduced 

number from 5700 to 2490 inhabitants. At the same time, 
financial capacity of population weakened and that affected to 

dynamics of reconstruction. 
Sketch of current state from 1863. represents first geodetic 

record of the town. It provides important information about 
town state during Turkish occupation. on sketch of current 

state after the fire are seen unequal width winding streets, 
blocks with irregular borders, streams flowing freely through 

town, and, in the town center, a large cemetery which divides 
the town and prevents further development.  

According to the sketch was made the First regulation proposal 
on May 1863. (eng. Emanuel Shefel) which included identical 
surface as area destroyed in the fire. With this plan cemetary 

located in center was abolished, regulation of river Djetinja and 
steam Uremovac was planned, formed two blocks at expense 

of river regulation, street routes were straightened, street axle 
fractures were planned only in areas of intersections, block 

boundaries realigned, blocks got proper geometry, and around 
the church and district office was formed a town market 

from which poured out the main street – carsija. Problems 
of this proposalwere that it envisaged small number of town 
markets, in relation to economic importance of the town and 

inappropriate main street solution. 
In order to help in rewriting the plan in the town were sent 
engineers Josip Klinar (from Cacak) and Joseph Veseli (from 

Loznica). Together with E. Sefel they have made Second plan 
proposal: thay have expanded plan intervention to north 

(Military Circle), to west (stream Kostica), on cemetary space 
were formed two blocks and Knez Milos Market, on west 

side the block where was madrassa was reduced and school 
building was set on the regulatory line and thereby was 

formed Sveti Sava Market, old market retained all features from 
previous proposal, Main Street has changed its route and in the 

part just before the old Market was connected with the street 
that leads to Lipa, two parallel roads of same rank spreading 

from east to west and north to south were formed, river 
Djetinja and steam Uremovac channels were regulated, and 

formed Military circle. Town graphic presentation was changed 
so that on the drawing all blocks have written side length, and 
some streets even width. This proposal was endorsed in 1871. 

and remained in force until 1891. The work was made based on 
stored archival material and written sources.

ПРИЛОЗИ ЗА ИСТОРИЈУ УРБАНИЗМА СРБИЈЕ
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1 АС-СОУ-1869. год. Закључци о мерама и поступцима како да се распореде и исплаћују кућевни и дућански плацеви у Ужицу, од 14. 3. 1869. године, из: 
Живковић, Н. (1981): Ужице 1862. г., Ужице, стр. 359.

2 Исто, стр. 362.
3  Исто, стр. 365.

2. ДОГАЂАЈИ
Након пожара 1862. год. локална управа увидела је да 
мора да се промени начин градње и да се будућа изградња 
мора вршити плански и по европским начелима. Како је 
напредовало откупљивање турских плацева тако је и растао 
притисак на српску власт да се дозволи градња. Да би се 
предупредио проблем непланског грађења, локална власт је 
издала забрану градње на погорелом делу вароши док се не 
донесе нови план. (Сл. 1)
Стихијска куповина плацева од турских власника постала 
је опасност јер се тиме повећавала цена земљишта. 
Стога су неки плацеви, који су већ откупљени од турских 
поданика, поново присилно откупљени од нових власника. 
У том периоду најпре је Јован Радишић купио хан, а Павле 
Јокановић имовину Арифе (ћерке Ибрахим-ефендије).  
Комисија за исељење, стигла је 13. 09. 1862. год., утврђен 
је детаљан план одласка Турака из Ужица, а Неџип-бејбег је 
са српским представницима премерио муслиманска имања 
у вароши и ближој околини ради утврђивања њихове 
вредности.  Гаврило Јеремић предложио је властима у 
Београду да српска држава купи нека имања имајући у виду 
повољну цену. Влада је прихватила предлог и дала 1000 
цесарских дуката за куповину неколико плацева у вароши 
и неколико ливада изван вароши. Тако су купљени плац 
од Зулха Мустафе Бечевца по цени од 205 дуката, на чијем 
је месту касније подигнута касарна (сада штампарија „Д. 
Туцовић”), и имовина у Крчагову, која је била у власништву А. 
Мулан-Беширевића. Она је купњена за поштанске и државне 
коње, а Тодосије Тадић је по налогу државе отишао у Босну 
и купио имања браће Беширевић у Крчагову, узео потребна 
документа и вратио се у Србију.   Према процени комисије, 
већина турских кућа била је од слабог материјала и у лошем 
стању тако да су купљене не због објеката већ због плацева. 
До краја 1865. год. купљено је око стотину плацева. Због 
куповине турских имања у целости, а не појединачно, цена 

је са 95.000 дуката спуштена на 13.000. Процес је окончан 
1867. године. Исељавање муслиманског становништва из 
Ужица, по одредбама споразума, завршено је 24. септембра 
1862. год., када је у пет наврата исељено 2.917 одраслих и 
917 деце преко Кадињаче, делом у Босанску Костајницу, а 
делом у босанску посавину. Када је завршен процес откупа, 
образована је комисија од 24 лица, изабрана на збору 
грађана, која је формирала плацеве према плану и вршила 
њихову продају. Општина је издавала тапије тек након 
испуњених свих услова од стране комисије.
Без тапије се није смело градити. Плацеви који су куповани 
од српске државе плаћани су 50% одмах а 50% за 6 година. 
Богати су могли да се појаве тек онда када се „који ништа од 
свега немају, подмире.1 За војне потребе министар је тражио 
„да се у грађење ових војиних зграда има уклопити и нови 
план вароши”.2 Тако су 1862. год. завршене топовске шупе и 
штала за 150 коња. 

3. ПРвИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН
3.1. Концепција
Министарство је задужило инжењерски савет да направи 
урбанистички план вароши Ужице и да га поднесе 
Министарству на усвајање. Најпре је урађена скица изгорелог 
дела вароши и наложено је да инжењер према датим 
инфорамцијама и месним околностима направи могућу 
регулацију. У исто време стигао је захтев 238 грађана да се 
градска пијаца измести на потез између Мегдана и Медресе, 
јер постојећа локација пијаце (код Начелства) није у средини 
вароши.3 У центру насеља остало је много рушевина кућа, 
дућана и џамија и локална власт је добила дозволу из 
Београда да се прода материјал са објеката лицитацијом 
да би имала рашчишћено земљиште и у самом центру 
вароши.4 При издавању сагласности за градњу водило 

Сл. 1. 
Ужице, „пазарни дан”, (ф. Каниц) 1860./ 
Fig.1. 
Uzice, “market day“, (F. Kanic) 1860.
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погореле вароши Ужица, према местним околностима, нити 
украсу вароши, нити пак интересима општине и поједини 
грађани у великој мери шкоди9. (Сл. 2)
У уређењу вароши истакли су се појединци који нису били 
део локалне власти: Р. Тешић, В. Мирковић и М. Станић. Они 
су дали инцијативу, основали комисију за уређење вароши 
и својим радом прикупили средства за подизање јавног 
купатила,  изградњу Великог парка и око града подигли 
зелени појас ради заштите вароши од великих бујица.10

3.2. Скица постојећег стања (март 1863. год.) 
У време турске окупације град је био подељен на махале. Око 
централног дела града, чаршије, налазиле су се стамбене 
махале. Река је у неуређеном кориту вијугала кроз долину у 
којој се налазио град. Јавни објекти турске окупационе управе 
били су размештени по западном делу града, ближе тврђави. 
На западу чаршије налазила се медреса. Поред медресе 
налазио се Турски конак. Пошта се налазила изнад централног 
гробља. Испред објекта поште налазио се мањи јавни простор 
неправилног облика. Он је са главном улицом повезан 
са малим сокаком који је уједно био корито Уремовачког 
потока. На истоку насеља налазила су се претежно српска 
имања. Испред њега налазила се пијаца неправилног облика 
јер су је ограничавали неправилни блокови, а и велики број 
улица се на њу сливао (7 улица и велики продор ка чаршији). 
Као слободностојећи објекат, на пијаци се налазила црква 
на малој удаљености од Правитељственог здања. На углу 
блока, насупрот Правитељственом здању, налазила се 
Правитељствена кућа. (Сл.3)

се рачуна да се на јавним местима не налазе механџијске 
штале, шупе за сено или радње које раде са отвореним 
пламеном.5 Након прегледа Првог предлога плана (урадио 
Емануел Шефел 6) наређено је да из Чачка дође инжењер 
Јосиф Клинар и помогне у његовим корекцијама. Локална 
власт је намеравала да се израдом плана варош „регулира 
и постави у ред остали регулирани вароши србски”.7 Из 
Лознице је дошао Јосиф Весели8 да помогне у корекцијама 
плана. Минстарство је 24. 08. 1863. год. послало Други 
предлог плана на разматрање.
Драгољуб Угричић, окружни инжењер, сматрао је Други 
предлог плана неприменљивим и дао примедбе у 9 тачака: 
просецање улице од Мегдана до пијаце (главне улице) 
довело би до рушења очуваних и добрих кућа и до плаћања 
високих одштета власницима, примедбе су биле на војне 
шупе и штале, на саобраћајницу испод медресе, решење 
улица због оштрих кривина, великог нагиба улица или 
великих земљаних радова. Предложио је изградњу улица 
адекватно топографији терена, са удаљењем сокака на пет 
хвати. Пијаца поред Среског начелства била је критикована 
због преклапања са комунакацијама и обликом је ружила 
варош, те је предложио смањење површине пијаце, а остатак 
површине да се прода ради изградње и тако да се дође до 
капитала. Предложио је да се одложи регулација реке Ђетиње 
јер општина није имала новца да изврши све потребне 
радове. Предложио је и да се река од Међаја спроведе скоро 
правом линијом, а тако ослобођено земљиште искористи 
за изградњу, да општина Ужице од државе откупи простор 
тадашње пијаце и уреди за потребе града. На крају извештаја 
указује: „Са сваке стране трудио и гладао да се регулацијом 

4  АС-НОУ-1868. год. Но 1026 29.5.1868. год., из: Живковић, Н. (1981): Ужице 1862. г., Ужице
5  Исто, стр. 367.
6  Емануел Шефел рођен је у Јоахимсталу 1825. год. а школовао се у Прагу. У Србију је дошао 1850. године. У Мајданпеку је радио од 1851. до 1856. године. 

У Попечитељству внутрених дела радио је од 1856. до 1858. године. У Крајинском округу је радио од 1859. до 1862. године. За окружног инжењера 
постављен је 12. фебруара 1863. год. и радио је до 1865. год. Његов први задатак је био Регулациони план спаљеног дела вароши Ужица. У Министарству 
грађевина био је инжењер 2. класе од 1865. до 1876. године.

7 Живковић, Н. (1981): Ужице 1862.г., Ужице, стр. 367.
8 Јосиф Весели је био од 1856. до 1868. год. запослен као окружни инжењер. Године 1856. и 1866. радио је као инжењер 6. класе у Министарству грађевина 

у Београду.
9  Живковић, Н. (1990): Ужички округ 1865–1880, Ужице, стр. 49–51.
10 Исто, стр. 29.

Сл. 2. 
Ужице, скице инж. М. Угричића 1868. 
Fig.2. 
Uzice, sketches of eng. M.Ugričić 1868.

Сл. 3.
Ужице, Скица постојећег стања, (Е. Шефел) 1863./
Fig.3. 
Uzice, Current state sketch, (E. Šefel) 1863.
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већи нагиб и улице које су под правим углом на изохипсе су 
стрме. Извршено је регулисање реке и на земљишту реке 
формиран је нови блок (означен словом Б). Регулисан је 
Уремовачки поток од главне улице до улива у реку Ђетињу. 
На тај начин се створио простор за још један градски блок 
(означен словом А). Такође, регулисање потока омогућило 
је правилну регулацију још два блока која се налазе јужно 
од наведеног блока означеног словом А.  У источном 
делу вароши све улице су задржале трасе. Простор пијаце 
задржао је своје неправилно дефинисане границе. Контуре 
из скице постојећег стања и предлога плана сугеришу да су 
се ту налазили неки објекти који нису страдали у пожару. 
Наслућује се да је био велики притисак власника објеката да 
се задржи старо решење, тако да аутор није мога да учини 
пуно на изменама. Све мале улице које се уливају у простор 
пијаце према предлогу плана задржале су своје трасе и своје 
ширине.  У јужном делу вароши постојеће улице задржале 
су своје трасе, али су исправљене. Улица Душанова је 
проширена. Остале улице правца север–југ и правца исток–
запад мање су ширине и приближно су једнаке секундарним 
улицама у западном делу града. Проширењем две управне 
улице (Кнеза Михајла и Душанове) аутор је хтео да створи 
примарни оквир око кога се даље развијају улице.  
Геометрија блокова је правоугаона пропорција 1:1 до 1:3. Јавни 
простори у насељу не настају, као у време турске окупације, 
на раскрсницама улица, већ се формирају кориговањем 
блокова. Блокови који се налазе на јужном делу града имају 
правилан облик. Формирано је неколико трапезних блокова 
који су настали као последица сударања две матрице улица. 
У западном делу насеља блокови су правоугаони и имају 
пропорције 1:2 до 1:3. У односу на постојеће стање, нови 
предлог блокова представља помирење између стања на 
терену и нових принципа урбанизма. (Сл. 5)

3.3. Први предлог плана (мај 1863. год.) 
Циљеви урбанистичког плана били су да се обришу остаци 
оријенталног урбанизма: укинути велико гробље у центру 
града, укинути неправилну саобраћајну мрежу, исправити 
осовине улица, уједначити ширину улица, исправити 
геометрију блокова, формирати пијаце, изградити јавне 
објекте на пијацама, регулисати водоток реке Ђетиње, 
увести обавезу да се граде објекти на регулационој линији, 
да кровне равни буду ка улици и дворишту, да централни 
део блока буде за помоћне објекте итд. Обухват плана  био 
је само део вароши који је страдао у пожару. За шири захват 
плана није се имало времена. Проширењем захвата плана 
повећало би се потребно време за израду плана, повећао број 
потенцијалних проблема на терену и стварале непотребне 
обавезе, јер је град у том тренутку бројао 2.490 становника. 
Уз густину становања од 150 ст/hа и 2.490 пописаних 
становника значи да је град имао површину око 17 hа. Први 
предлог регулације „погореле части вароши” начинио је 
инжењер Емануел Шефел и доставио га на разматрање маја 
1863. године. Предлог је начињен на основу Скице постојећег 
стања, судећи по начину како су цртани поједини детаљи 
цртежа. (Сл. 4)
План обухвата простор од Окружног правитељства на истоку, 
до Медресе на западу, и од Поште на северу до корита реке 
Ђетиње на југу. Постојеће саобраћајнице задржале су своје 
трасе, али су исправљене и немају преломе осовине између 
раскрсница. Улице су рангиране по важности и на основу 
ранга додељена им је ширина. Најшира улица је главна и 
она се протеже од пијаце код цркве трасом коју је заузимала 
ранија чаршија према западу, преко Уремовачког потока 
до Медресе. Остале улице имају мању ширину. Приметна је 
тежња да се улице међусобно пресецају под правим углом на 
свим местима где је то могуће. Тако је на западној половини 
плана до краја изведена правоугаона схема улица. Све 
попречне улице, у односу на главну, су под правим углом 
и пружају се од реке до падине брда. У делу између главне 
улице и реке топографија терена је погодна и дозвољава да 
се улице пружају управно на изохипсе без већих последица 
по саобраћај. У делу изнад главне улице терен добија све 

Сл. 4. 
Ужице, Први предлог урбанистичког плана (Е. Шефел) мај 1863.
Fig. 4. 
Uzice, Urban plan, First proposal (E. Šefel) May 1863.

Сл. 5.  
Ужице, однос постојећег стања и Првог предлога плана/
Fig. 5. 
Uzice, current state and First proposal relation
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3.4. Други предлог плана (крај 1863. год.) 
Други предлог плана су крајем 1863. год. начинили Е. Шефел, 
Ј. Весели и Ј. Клинар. Проширен је обухват плана на северу и 
западу града: на северу Војни круг и део града око Краљеве 
и Косанчићеве улице, на западу простор од Медресе до 
Коштичког потока. Новине су бројне: укључена је зона Војног 
круга која захвата површински највећи простор – четири 
стамбена блока, захваћена је улица Косанчићева, а на истоку 
је простор око Среског начелства детаљније разрађен. У делу 
око главне улице има много измена: Главна улица која се 
пружа од запада ка истоку не улива се више у простор трга 
код Начелства (где се завршавала) већ наставља да се пружа 
поред пијаце даље ка „Липи”. Ширина улице у овом делу 
знатно је мања него у делу кроз чаршију, али се саобраћајно 
повезују источна и западна зона у једну целину. (Сл. 6)
Према ширини саобраћајница, Главна улица завршава у 
Пијаци код Среског начелства и наставља даље ка истоку 
и простору званом „Липа”. Између Пијаце и главне улице 
формиран је грађевински блок са неправилним страницама 
чија је форма комбинација правоугаоника и квадрата. 

Сл. 6. 
Ужице, Други предлог урбанистичког плана 
(Е. Шефел, Ј. Клинар, Ј. весели) крај 1863./ 
Fig. 6. 
Uzice, Urban plan, Second proposal 
(E. Šefel, J. Klinar, Ј. veseli) end of 1863.

Fig. 7. 
Ужице, однос постојећег стања и 
Другог предлога плана/ 
Fig. 7.  
Uzice, current state and Second 
proposal relation

Fig. 7. 
Ужице, однос постојећег стања и Другог предлога плана/ 
Fig. 7.  
Uzice, current state and Second proposal relation

Он спречава да се сагладава Пијаца са улице која води ка 
„Липи”. У јужном делу града трасе и ширине саобраћајница 
остале су исте, осим што је кроз два блока јужно од Пијаце 
Кнеза Милоша просечена улица која се пружа право ка реци 
Ђетињи. 
На западу план је продужен до Коштичког потока где су 
формирана још два блока. Испред Медресе је формиран 
простор за Пијацу. Траса главне улице мало је померена у 
правцу севера. У центру града се сада формирају два градска 
блока са простором за Пијацу. Од Пијаце до Војног круга 
просечена је нова улица. Претходним предлогом главна и 
попречна Улица Душанова биле су најшире, остале су биле 
уже, а овим предлогом постоји више улица које имају највећу 
ширину: Кнеза Михајла, Краљева, Његошева и Душанова. 
У граду су формиране три велике пијаце дуж трасе главне 
улице: код Среског начелства, пијаца Кнеза Милоша и пијаца 
Светосавска. Све три пијаце неправилног су облика и немају 
уређен однос према улицама: пијаца код Начелства има 
много улица које се уливају у тај простор, а блокови који га 
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4. ЗАКЉУЧАК
Регулациони план Ужица из 1863. год. почео је урбану 
реконструкцију насеља. Основ су поставили историјски 
догађаји током 1862. год.: велики пожар и исељавање Турака 
из града када је град смањен са 5.700 на 2.490 житеља. У исто 
време ослабиле су и материјалне могућности становника што 
је утицало на динамику реконструкције. Скица постојећег 
стања из 1863. год. представља први геодетски снимак града 
и даје важне информације о стању на крају турске окупације. 
На скици се виде кривудаве улице неједнаке ширине, блокови 
који имају неправилне границе, потоци који се слободно 
сливају кроз град и у центру града велико гробље које дели 
насеље и спречава даљи развој. По скици постојећег стања 
урађен је Први предлог регулације маја 1863. године (инж. 
Емануел Шефел). Планом је укинуто гробље које се налазило 
у центру, предвиђена регулација реке Ђетиње и потока 
Уремовца, формирана нова два блока на рачун регулације 
реке, трасе свих улица су исправљене, преломи осовина улица 
су само на местима раскрсница, границе блокова су праве, 
блокови имају правилну геометрију, око цркве и начелства 
формирана је градска пијаца из које се изливала чаршија. 
Проблеми овог предлога били су у томе што је предвиђао 
мали број градских пијаца, у односу на економску важност 
насеља, и неприкладно решење главне улице. Да помогну 
у кориговању плана у град су послати инжењери Јосип 
Клинар (из Чачка) а  Јосиф Весели (из Лознице). Заједно са Е. 
Шефелом направили су Други предлог плана: проширили су 
захват плана на север и запад, на месту гробља формирана 
су два блока и пијаца Кнеза Милоша, на западу је блок у коме 
се налазила Медреса смањен, а објекат школе је постављен 
на регулациону линију, формирана је Светосавска пијаца, 
Стара пијаца је задржала све карактеристике из претходног 
предлога, Главна улица је променила трасу и у делу 
непосредно пред Старом пијацом повезана je са улицом која 
води ка „Липи”, формиране су две паралелне саобраћајнице 
истог ранга које се пружају правцем исток–запад и север–
југ, корита реке Ђетиње и потока Уремовца су регулисана, 
формиран је Војни круг. Унапређена је графичка презентација 
плана тако да на цртежу сви блокови имају написану дужину 
страница, а поједине улице и ширину. Овај предлог је усвојен 
1871. год. и био је на снази до 1891. године. Рад је начињен 
на основу сачуване архивске грађе и писаних извора. (Сл.8])

ограничавају имају неправилан облик. Пијаца Кнеза Милоша има правоугаони 
облик и пресеца је по средини улица која води ка Војном кругу. Светосавска пијаца 
је настала укидањем дела блока и тај простор тангирају са три стране улице: главна 
са севера, Которска са истока и Мостарска са југа. На месту пресека Главне улице 
са Коштичким потоком настао је троугаони простор попут некадашних раскршћа. 
Утицај на форму блока имали су: саобраћајна мрежа, пијаце и бонитет заосталих 
објеката након пожара. Блокови су правоугаони са односом страница од 1:1, 1:2 
до 1:3. По облику су трапезасти (блок поред улице ка Липи, на месту данашњег 
Окружног начелства), троугаони (поред Душанове и Дубровачке улице) и сложени 
(пијаца Кнеза Милоша). Димензије страна блокова су од 25 до 80 м. Овај предлог 
плана усвојен је 1871. год. и био је на снази до 1891. године. (Сл. 7)


