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ДВОР СКИ КОМ ПЛЕКС  
НА ТЕ РА ЗИ ЈА МА:  

ОД ВЛА ДАР СКОГ ДО МА ДО  
РЕ ПРЕ ЗЕН ТА ТИВ НОГ  
ЈАВ НОГ ПРО СТО РА

Сажетак: Двор ски ком плекс на Те ра зи ја ма, је дан од нај вред ни јих 
ам би је на та исто риј ског је згра Бе о гра да, фор ми ран је у раз ма ку 
од сре ди не де вет на е стог до по чет ка тре ће де це ни је два де се тог 
ве ка. Етап ност у об ли ко ва њу ком плек са, осим што је по твр ди ла 
до след ност са иде ја ма ори ги нал ног про јек та из 1881, по ка за тељ 
је и сло же ног про це са у ко јем су се пре пли та ле умет нич ке и по
ли тич ке кон цеп ци је. На ме ра ра да је да ана ли зом фа за на стан ка 
ком плек са ра све тли кључ не чи ње ни це ње го вог ар хи тек тон ско
ур ба ни стич ког и пеј за жног уре ђе ња, ко ји са со бом но се и ва жне 
сим бо лич не, дру штве не и по ли тич ке ко но та ци је. Про ме не ко је 
ће обе ле жи ти раз вој ком плек са у пе ри о ду на кон Дру гог свет ског 
ра та у ци љу ње го вог пре тва ра ња у ре пре зен та тив ни јав ни ам
би јент и управ но сре ди ште На род не Ре пу бли ке Ср би је и ФНР / 
СФР Ју го сла ви је, раз ма тра не су у кон тек сту из ме ње них дру штве
нопо ли тич ких усло ва. Ак це нат ра да је на утвр ђи ва њу уде ла ко је 
је фор ми ра ње двор ског ком плек са на Те ра зи ја ма има ло у кре и ра њу 
то по гра фи је јав них про сто ра цен трал не град ске зо не Бе о гра да у 
ши рем исто риј скодру штве ном окви ру век и по уна зад.

Кључнеречи: Те ра зи је, двор, двор ска ба шта, Му зеј кне за Па вла, 
др жав ноуправ но се ди ште, јав ни парк
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ДворскикомплекснаТеразијаманајзначајнијијемикроам
бијентцентралнеградскезонеизкојегјезапочетопретвара
њеоријенталногБеоградаусавременупрестоницуновове
ковнесрпскедржаве.Насупротевропскимдворовимакоји
сунастајалинаместимаранијихрезиденцијалнихцелина,
формирањебеоградскогдворскогкомплексаје,збогспеци
фичнихисторијскихиполитичкихоколности,започетосре
диномдеветнаестогвеканалокацијинезависнојоднекада
шњегдворскогиуправногцентрауСавамали.Неоптереће
напрошлошћуовапозицијадавалајемогућностслободни
јегобликовањадворскецелине,алијеистовременоподста
клаинајавилаубрзаноширењеградаињеговопретварање
умодернуевропскуметрополу.

Си ми ће во зда ње – ну кле ус бу ду ћег  
двор ског ком плек са

СамодесетакгодинапреподизањаСимићевогздања(1840
1842)некокобислучајнопрошаобеоградскимТеразијама
небимогаонидазамислидаћенаместумочвареобрасле
трскомкојусунастањивалебројнебарскептице,изнићибу
дућиуправницентарКнежевинеСрбије.Читавпросторна
којем се данасналазеПионирскииДевојачкипарк купио
јеСтојанСимић, једна од најутицајнијих личностиСрби
је тог доба.Исушивањем и насипањем земљишта створе
нисуусловизаподизањепрверепрезентативнеграђевине
наТеразијама, коју јеСимић већ 1843. годинепродао др
жавизадворновогсрпскогкнезаАлександраКарађорђеви
ћа.1Потребазаличномбезбедношћувладараприморалаје
српскевластидазакнежевдомодаберуздањекојејебило
довољноудаљеноодседиштатурскихвластинаБеогадској
тврђави,алииодтопчидерскихпоседаОбреновићаидвор
скихобјеката које јеМилоштамоподигао крајемчетврте
децениједеветнаестогвека.ПретварањемСимићевогздања
укнежевскидвор,2каснијеназиванСтаримконаком,запо
чето је формирање дворског комплекса. Здање наглашене

1 АС,Државни савет, 1844195, према:Несторовић,Б. (2006)Ар хи тек
ту ра Ср би је у XIX ве ку,Београд:АртПрес,стр.173174.Детаљнијео
Симићевомздањувидети:ЂурићЗамоло,Д.(1991)СтариконакуБео
граду,Го ди шњак гра да Бе о гра дабр.38,Београд:МузејградаБеограда,
стр.113125;Митровић,К.ДворкнезаАлександраКарађорђевића,у:
При ват ни жи вот код Ср ба у де вет на е стом ве ку,уредилиСтолић,А.
иМакуљевић,Н.(2006),Београд:Clio,стр.302330;Борић,Т.И.(2014)
ДворовидинастијаОбреновићиКарађорђевићуСрбији,докторскади
сертација,Филозофскифакултет,УниверзитетуБеограду,Београд,стр.
121137,161165.

2 Симићевоздањејезапотребедворазнатнопроширенодоградњомдва
бочна корпуса којима је готово удвостручена основа објекта. Ђурић
Замоло,Д.нав.дело,стр.116.
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подужне основе због пада терена са улице се сагледавало
као спратна, а са дворишне стране каоприземна грађеви
на.Његовабогатодекорисанауличнафасадасаистакнутим
бочнимиулазнимризалитиманадвишениматикомсагрбом
КнежевинеСрбијеобликованајеудухунеоренесанснеар
хитектуресапримесамабарокнихелемената.Стариконакје
унареднихшездесетгодина,кадасууњемуборавиликне
жеви Александар Карађорђевић и Михаило Обреновић и
потомкраљевиМиланиАлександарОбреновић,биоместо
најзначајнијихдогађајасрпскедржавеињенихвладарских
династија.

Паралелносапреуређењемконака започето јеформирање
дворскецелинеизградњомприземнекућеполукружнеосно
весатоповимаикуломсасатом,којајеслужилазасмештај
страже кнежевске гарде, специјалних објеката за кухињу,
кнежевуканцеларијуикоњаничкугардијскукасарну,каои
култивисањемдворскебаштекоју јеодулицеделила гво
зденаоградасакаменимстубовимаисоклом.3Захваљујући
трудуиистанчаномукусукнегињеПерсидеКарађорђевић
баштајеубрзопретворенаурепрезентативноуређен„вер
накуларниврт”,окојемје,судећипремаархивскимизвори
ма,бригуводиопрофесионалнибаштован.Убрзо,око1845.
године,салевестранеСтарогконакаподигнутјеМалидво
рац, класицистички обликована грађевина са наглашеним
централнимризалитомнадвишенимтроугаонимфронтоном
са хералдичкиммотивом.4 Уређивање дворског комплекса
ипретварањеовог амбијента унајрепрезентативнијипро
сторкојијеСрбијатадаималаинициралојеширењеградау
правцунекадашњегКрагујевачкогдрума.Срединомдевет
наестогвекачитавуовузонукарактерисалајеортогонална
матрица са дијагоналном комуникацијом која спаја дана
шњетрговеТеразијеиСлавију,5узкојусувременомпооди
занисвезначајнијиираскошнијиобјекти,мењајућифизич
ку структуру и атмосферупростора и претварајући улицу
КраљаМиланауглавнуградскуосу.

3 Уоквирудворскогкомплексаподигнутјеинизпомоћнихобјекатамеђу
којимаиледерницаинеколикошупа;Исто,стр.122123.

4 Гро ма нов ал бум фо то гра фи ја 18761878, приредио Мијајловић, Ж.
(2003)Београд,стр.38,8.2.2016.,http://www.ncd.matf.bg.ac.rs/projects/
sr/groman.html;Маневић,З.(20022003)Класицизамусрпскојархитек
тури,Збор ник Ма ти це срп ске за кла сич не сту ди је бр.45,НовиСад:
МатицаСрпска,стр.123127;Кадијевић,А.(2009)Погледнакласици
замуновијојсрпскојархитектури,Ра чан ски збор никбр.14,БајинаБа
шта:ФондацијаРачанскабаштина,МанастирРача,стр.115122.

5 DokumentacijaZZSKGB,Konzervatorskiuslovizarekonstrukcijuzaštićene
zoneAndrićevogvenca,KU16;Марловић,С.(2005)Трагањезаизгубље
номцеловитошћудворскогкомплексауБеограду,Го ди шњак гра да Бе о
гра дабр.52,Београд:МузејградаБеограда,стр.198201.
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Значајнијепроменеуоквирукомплексадесилесусетоком
друге половине деветнаестог века, по повратку династије
Обреновићнасрпскивладарскипресто1859.године.Иако
јеостареликнезМилошодабраодаборавиусвомтопчи
дерскомконаку,акнезМихаилоуМаломдворцу,Симићево
здање јеидаљебилозваничнакнежевскарезиденција.Уз
његајекаопанданМаломдворцу,садеснестранезапочета
изградњадвораПрестолонаследникаМихаила(1858).Ова
квимпозиционирањемобјектауочавасетежњадасецели
надворскогкомплексаорганизујекаотрочланакомпозиција
(слика1).Конципиранаувидуједноспратнеграђевинераз
уђенесиметричнеоснове,чијајеглавнауличнафасадано
сила свеодликеромантичарске архитектуре средњоевроп
скогпорекла,овазградаје,узистовременограђеноКапетан
Мишино здање, била најрепрезентативнија грађевина тог
добауБеоградуиједаноднајлепшихпримераархитектуре
романтизмауСрбији.Плановепокојимајереализованаиз
радилисуводећиархитектиГлавнеуправеграђевинаЈован
ФренцлиЈосифКасано,докјеархитектаКостаШрепловић,
којиједугосматранауторомобјекта,највероватнијевршио
надзорпри завршнојфазирадова.6Изградњаовогобјекта
утицалајенаначинуређењачитавогоколногпростора,чији
сутадаформираниблоковисачуваниунеизмењеномобли
кудоданас.Позавршеткуградње,уместокнезаМихаила
којисеуселиоуСтариконак,уновоздањејеусељеноМи
нистарствоиностранихиунутрашњихпослова,којесеовде
налазилосведо1911.године.

Пунупажњууздизањуугледадвораињеговеулогеурепре
зентацијивладара,династијеимонархијепосветиојекнез
МихаилоОбреновићтокомсвоједругевладавине.Простор,
око дворских објеката је подељен на врт, репрезентатив
ни сегмент полујавног карактера у предњем делу, и парк 
увидуслободнијеуређенебаштеузадњемделукомплек
са. Врт је структурисан по принципима геометризованог
францускогформализмаи ограђенпрема улициметалном
оградомсапозлаћенимшипкама.Уређењупаркаињеговом

6 Несторовић,Б.нав.дело,стр.182;Борић,Т.И.нав.дело,стр.151.

Слика1Изглед дворског комплекса крајем 19. века
(ФеликсКаниц,Србија, земља и становништво)
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симболичномтумачењупосвећиванојевишепажње,асам
простор јепостепенодобиоинтимнијикарактер,намењен
шетњииодморувладарскепородице.Уњеговомсредишту
изграђенјебазенсакаменимузвишењемнакојемјепоста
вљенабронзанаскулптурадевојкесакрчагомуруциимпор
тованаизБеча, једнаоднајлепшихуметничкихскулптура
Београдатогвремена.

Ситуацијачитавогдворскогкомплексауњеномданашњем
изгледу,сајаснодефинисаномграницомблока,парцелаци
јомиосновамапостојећихобјекатапрвипутјеприказанана
Зарићевомплануиз1878.године.УпозадиниСтарогконака
уцртана је зградастраже,упредњемделууређенврт,док
сеизаМалогдворцауочавајуконтурешталазакоњеима
гацина.НапросторукојиобухватајуулицаКнезаМилоша
иКрунсканалазиласегрупаобјеката,међукојимаиједно
спратнаграђевинаобележенакаоМинистарствовојске,које
сеуовомобјектуналазилодопресељењауновузградуна
углуНемањинеиулицеКнезаМилоша.7Просторпремада
нашњемБулеварукнезаАлександраозначен јекаобашта.
Напланусејасноистичуосновесветрипрвобитнерепре
зентативнеграђевинекомплекса:Стариконак,Малидворац
иМинистарствоиностранихиунутрашњихпослова,чијим
семеђусобнимодносомјасноуочаватрочланакомпозиција
целине,штоћеубрзопостатикључнаидејановогпројекта
краљевскогдвора.

Ста ри и Но ви двор – кра љев ске па ла те

Идејаопретварањудворскогкомплексаурепрезентативну
резиденцијалнуцелинуподизањемНовогвладарскогдома
јавиласеувреместицањадржавнесамосталностиитери
торијалног проширењаСрбије послеБерлинског конгреса
1878,адодатнојеподстакнутаприпремамазапроглашење
Србије за краљевину неколико година касније.8 Пројекат
новог владарског двора архитекте Александра Бугарског
(18351891), једног од најзначајнијих српских градитеља
друге половине деветнаестог века, заснован је на трипар
титној репрезентативној структури, осмишљеној са наме
ромдапревазиђесведотадазваничнерезиденцијесрпских
владара.Концепцијакомплексадефинисана јепоузоруна
средњоевропскедворскепалатекојејеархитектаимаопри
ликудавидииупознатокомстудирањаирадауПештии

7 ЂурићЗамоло,Д.нав.дело,стр.124.
8 Мишић,Б.(2005)Ефемерниспектакл–проглашењеСрбијезакраљеви

ну1882.године,На сле ђебр.6,Београд:ЗЗСКГБ,стр.8687.
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Мађарској,9 али и под утицајем италијанске класичне ар
хитектуречијејепостулатепримениоинапретходномзна
чајномпројектууБеограду– зградиНародногпозоришта
(18671869). Према овој замисли,10 у којој је удео имао и
лични афинитет и укус краља Милана Обреновића, ком
плексбичинилицентралнопостављенкраљевдвор, двор
престолонаследника са југоисточне (десне) стране и обје
катпротоколарненамененасеверозападној (левој) страни
композиције.Предвиђенојеиформирањепроспектаувиду
терасенаместуданашњегДевојачкогпарка,којибиобез
бедиоквалитетно сагледавањецелине, докби сеиз двора
пружалеширокевизуренаделовеградапремарециСави.
Међутим, како се често дешавало у српској прошлости,
историјскидогађајипредухитрилисуархитектонскеподу
хвате. Од целокупне амбициозно замишљене концепције
Бугарскогреализованојесамолевокрилокомплексаориги
налнонамењенојавнимскуповимаидипломатскимприје
мима–данаспознатокаоСтаридвор.11

Репрезентативнаакадемскиобликованаграђевинаизграђе
на18811884.12наместунекадашњегМалогдворца,даби
серазликовалаодсуседногСтарогконака,добилајеназив

9 Покрајац,М.(2013)АлександарБугарски:пиониракадемизмауБеогра
ду,Го ди шњак гра да Бе о гра дабр.60,Београд:МузејградаБеограда,стр.
7475.

10КакооригиналниплановиархитектеБугарскогнисусачувани,оновим
плановимаиидејамасазнајемоискључивонаоснову записасавреме
никаионовременештампе.Каниц,Ф.(1985)Ср би ја, зе мља и ста нов
ни штво: од рим ског до ба до кра ја XIX ве ка,књига1,Београд:Српска
књижевна задруга, стр. 71;Nikić, Lј. (1978) Iz arhitektonske delatnosti
AleksandraBugarskoguBeogradu,u:Ur ba ni zam Be o gra da br.46,Beograd:
Urbanističkizavod,str.64.

11ЗапројекатпокојемјереализованоовоздањеархитектаБугарскина
грађенје1889.орденомСветогСаве.Нисупознатиразлозизбогкојих
његоваоригиналназамисаонијереализована.ПодатаккојинаводеКа
нициСтојановићдајеизградњуСтарогдворадовршиоархитектаЈован
ИлкићнекиисториографидоводеупитањезбогчињеницедајеБугар
скисведо1890.биоангажовануслужбиМинистарстваграђевина.Сто
јановић,С.(1912)Срп ски не и мар,Београд,1912,стр.101102;Ђурић
Замоло,Д.(2009)Гра ди те љи Бе о гра да 18151914,Београд:Музејграда
Београда,стр.55;Недић,С.В.(1999)ИзисторијеСтарогдвора,На сле ђе 
бр.2,Београд:ЗЗСКГБ,стр.11.

12Au to graf Alek san dra Bu gar skog od 27. januara 1887.Arhiv SANU, sign.
br.7553.Према:Покрајац,М.нав.дело, стр.93.ДетаљнијеоСтаром
двору:DokumentacijaZZSKGB,dosije spomenika kultureZgradaStarog
dvora,SK159;Недић,С.В.нав.дело,стр.1122;Столић,А.Приватност
услужбирепрезентације–дворпоследњихОбреновића,у:При ват ни 
жи вот код Ср ба у де вет на е стом ве ку,уредилиСтолић,А.иМакуље
вић,Н.(2006)Београд:Clio,стр.331353;Мишић,Б.(2013)Згра да Ста
рог дво ра,Београд:ЗЗСКГБ;Борић,Т.И.нав.дело,стр.173188.
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Новидвор.13Грађенсанамеромдабудедеотроделнецели
недворједобиоспецифичнуоријентацијусаглавномфаса
домпремадворскомвртубезнаглашеногрепрезентативног
приступа(слика2).Њенаскладностостваренајеуравноте
женим распоредом архитектонских елемената – балкона,
стубова са јонским и коринтским капителима, паровима
каријатида,декоративнефасаднепластикеидвемакупола
ма на угловима украшеним краљевским крунама. Сличну
раскошност пратила је фасада према улици КраљаМила
на,чијијеугаонидеопремаулициДрагославаЈовановића
обликован у виду осмостране куле са куполом коју краси
високишиљак садвоглавиморломна врху.14Постављање
краљевскогсимболананајистакнутијимделовимаархитек
тонскекомпозиције–врховимасветрикуполе,тимпанону
спратабочногризалитафасадепремаулициКраљаМилана
ифигурамагрифонанаглавнојфасадипремабашти,потвр
ђује директну везуизмеђу грађењадвораичинауспоста
вљањакраљевине.15Једноставнијеобрађеномфасадомпре
мабаштидоминираојебочниризалитсатространомапси
домдворскекапеленаспратуиједноставнообликованулаз
подтремом.Посвимсвојимобликовнимкарактеристикама,
складнимодносомизмеђу симетричнеформеи разуђених
фасадасабогатомдекорацијомантичког,ренесансногиба
рокногпорекла,Старидворупотпуностиодражавастилске
и архитектонске тенденције епохе којој припада.16 О уну
трашњем уређењу двора, опремљеном у бечким уметнич
кимрадионицама,бринулајекомисијакојусупоредархи
тектеБугарског,чинилипрофесорВеликешколеМихаило
ВалтровићидекоративнисликарДоменикод’Андреа.17

13ОвајназивјебиоуупотребисведорушењаСтарогконака1903.године.
СтаридворсекаоназивусталиопослезавршеткаизградњеНовогдвора
1914.икаотакавсеочуваододанас.

14Аноним (5.VI 1883)СрпскокраљевскиораонаКраљевомдвору,Ви
де ло, стр. 3;Поповић,М. (1997)Хе рал дич ки сим бо ли на бе о град ским 
јав ним зда њи ма,Београд:БМГ,стр.52.

15Какојепројектовањедворазапочето1881.првобитнихералдичкипро
грамфасада није обухватао краљевска знамења, већ су она накнадно
придодатапројектунаконпроглашењаСрбијезаКраљевину22.фебру
ара1882године.ОхералдичкимпредставаманафасадамаСтарогдвора
видетиу:Поповић,М.нав.дело, стр.52;Pokrajac,M.(2015)Heraldički
dekoruslužbivladarskeideologijenafasadamaStarogdvora,Ar tum br.2,
Beograd:OdeljenjezaistorijuumetnostiFilozofskogfakultetauBeogradu,
str.5261.

16О слојевитости академски обликованих фасада Старог двора видети:
Кадијевић,A.(2005)Естетикаархитектуреакадемизма(XIXXXвека),
Београд:Грађевинскакњига,стр.339340.

17Стојановић,С.нав.дело,стр.2122,101102;Недић,С.В.нав.дело,стр.
15,18.
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Уоквирутрансформациједворскогкомплексазавремеди
настијеОбреновићзнатнапажњапосвећенајеартифицира
њу амбијента постављањем нове металне ограде са деко
ративно изведеним капијама према улициКраљаМилана.
Сдругестране,приватнидеокомплексасабаштомбио је
ограђензиданомоградомвисинепреко3m,уоквирукојесу
сеналазилестражареиулазиизданашњихулицаДрагосла
ваЈовановићаиБулеваракраљаАлександра.Изгледудвор
скебаштеињеномпретварањуудворскипаркпосебноје
допринелатрадицијасађењареткихиплеменитихстабала,
карактеристичназаевропскедворове,каоиличнозалагање
краљаМилана, док јеидеологијапатриотизмаподстицала
изборсадницакарактеристичнихзанационалнутериторију.
Природнифондпаркаобогаћен јемладицамаизПанчиће
веботаничкебаште,али јењеговаспецифичностостваре
насадњомврстакарактеристичнихзанашеподнебље,међу
којимапосебноместоимаТаковски грмиз временакнеза
Милоша,пренет1900.усредиштедворскогпаркагдесеи
данасналази.18

Нова етапа у развоју дворског комплекса наступила је са
династичкомпроменомнасрпскомпрестолу.Дворскиком
плекссенашаоусредиштуМајскогпреврата1903,догађаја
који је читаваЕвропа осудила као варварски и нецивили
зацијски.ЧинубиствакраљаАлександраикраљицеДраге
ОбреновићуСтаромконакузапечатиојесудбинуовогздања
којејепорушенонареднегодине,19алијеозначиоинаставак
ширења комплекса са циљем да се поврати пољуљани
угледсрпскекраљевинемеђуевропскиммонархијама.Ста
ри двор је прихваћен као званична резиденција династије

18Тимотијевић,М. (2009)Престоничкаурбанамеморијаифлексибилна
националнагеографија:сађењемладицеТаковскоггрмаубеоградском
дворскомпарку,На сле ђебр.10,Београд:ЗЗСКГБ,стр.31.

19Аноним(1.VIII1904),РушењеСтарогдворца,По ли ти ка,стр.3.

Слика2АлександарБугарски,Стари двор,
Главнафасада,почетак20.века(Извор:ЗЗСКГБ)
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Карађорђевић(19031914),алисевеомаранопоказалодаје
неподесанзасталнибораваккраљевскепородицеипрото
коларнесвечаности,паседеодипломатскихпријемаодви
јаоуоближњојкућиАлексеКрсмановићауулициТеразије
број34.20Такванеадекватнаситуацијазарепрезентацијуно
весрпскединастијеубрзалајеприпремезаподизањеНовог
двора.

Најранијиматеријалнитраговиоплановимадасеподигне
новарезиденција, којидатирајуиз јула1906, говореона
меридворскихвластидапројекатбудеодабраннаоснову
конкурса.21Ипак,дорасписивањајавногконкурсаниједо
шло,аизградњајеодложенадо1910.годинекадајезапро
јектантаименованСтојанТителбах(1877–1916),архитекта
Министарстваграђевина.Програмскизадатакобухватаоје
пројектовање двора заАлександраКарађорђевића, који је
годинуданаранијепроглашензанаследникапрестола.22Не
реализованидеоидејногпројектаБугарског, старвишеод
дведеценије,биојенапуштен,алијезадржанаидејаотро
чланој резиденцијалнојцелини.У тој одлуци, која јепод
разумевала да се дворски комплекс заокружи изградњом
НовогдворанаместузградеМинистарстваспољнихиуну
трашњихпословамогуће јепрочитатипотребуноведина
стијезаостваривањемконтинуитетасавладавиномсвојих
претходникаиздинастијеОбреновић.Помирљивоуверење
дасуобесрпскенововековнединастијеподједнакодопри
нелестварањумодернесрпскедржавеовдејеисказаноар
хитектонскимјезиком.

СудбинуНовог двора грађеног од 1911. до средине 1914.
године, као и читаве државе, одредило је избијањеПрвог
светскограта.Ратнивихорјеграђевинуоставиоурушеви

20КрсмановићевакућанаТеразијамаималајеикаснијезначајнуулогуу
дворскимидржавнимзваничнимсвечаностима.НаконПрвогсветског
рата,збогнефункционалностидворскихзградауследоштећењатоком
ратнихбомбардовања,уовојкућипотписанје1.децембра1918.доку
ментоформирањуКраљевинеСрба,ХрватаиСловенаца.Детаљније:
DokumentacijaZZSKGB,dosijespomenikakultureKrsmanovićevakućana
Terazijama,SK36;ДимитријевићМарковић,С. (2012)Кр сма но ви ће ва 
ку ћа на Те ра зи ја ма, Београд:ЗЗСКГБ.

21Аноним(11.VII1906)Грађењеновогдворца,Штам па;Аноним(24.VII
1906)Грађењеновогдворца,Штам па.

22ДетаљнијеоНовомдворувидети:DokumentacijaZZSKGB,dosijespo
menikakultureZgradaNovogdvora,SK160;Недић,С.В. (2001)Оне
кимпитањимаизворне архитектуреНовог двора,На сле ђе бр. 3, Бео
град:ЗЗСКГБ,стр.5766;Вујовић,С.Градскостановањеиприватност
уСрбијитоком20.века,у:При ва тан жи вот код Ср ба у два де се том 
ве ку,уредиоРистовић,М.(2007),Београд:Clio,стр.275291;Михајлов,
С.(2013)Згра да Но вог дво ра,Београд:ЗЗСКГБ;Борић,Т.И.нав.дело,
стр.196203.
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нама,алисуубрзо,времестрадањаипатњизаменилисрећ
ни догађаји који су подстакли обнову здања како би оно
посталоновидомкраљевскогпараиседиштеМаршалата.23
Сведо8.јуна1922,кадасеудворуселиокраљАлександарI
КарађорђевићнаданвенчањасарумунскомпринцезомМа
ријом,оњеговомуређењујебригуводилакомисијакојусу
чинилисликарУрошПредићиархитектеПетарПоповићи
МомирКоруновић,којијебиоиглавнинадзорникрадова.

ЗамишљенакаопанданздањуБугарског,архитектураНовог
двораистицалајеидејуисторијскогзаокруживањадворског
комплекса.Тојетемељноодредилоархитектонскиликове
зграде,одњенеопштеоријентациједосистемарашчлања
вања фасада и стилске обраде. Огледалском симетријом
поновљенисуелементиобликовањаСтарогдвора:оријен
тацијанајрепрезентативнијефасадепремаврту,угаонири
залитувидукуле сакуполом,доследноспроведенопшти
принцип симетрије ушеми организације основе и компо
зицијиакадемскиобликованихфасадасастилскимелемен
тимапреузетимизренесанснеибарокнеархитектуре,каои
истицањехералдичкихсимболауоквирудекоративногпро
грамаспољашњости.Симетричностглавнефасадеовогре
презентативногдвоспратногздањапостигнута јенаглаша
вањембочнихицентралногризалитаучијем јесредишту
позициониран главни улаз са овалним тремом.Хералдич
кипрограм,исказанмонументалнообликованимпотпуним
грбомкраљевскединастијеКарађорђевићулунети среди
шњегризалита,употпуњенјепостављањембронзанефигу
редвоглавогорлауполетунанајдоминантнијемделузда
ња–куполисашиљкомсмештенојнаспојуфасадапрема

23Маршалатјебиосмештенудесномкрилуприземља.Игњатовић,А.Ар
хитектураНовогдвораиМузејакнезаПавла,у:Му зеј кне за Па вла,уре
дилаЦветићанин,Т.(2009)Београд:Народнимузеј,стр.86.

Слика3СтојанТителбах,Нови двор,изгледнаконПрвогсветског
рата(Извор:ЗЗСКГБ,ЗбиркаСергејаДимитријевића)
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улицамаКраљаМиланаиАндрићеввенац(слика3).24Овим
решењемоктогоналногугаоногсегмента,којиодговараза
мишљенојосисиметријецелине,стављенјезавршниакце
натувизуелномисимболичкомповезивањуСтарогиНовог
двораујединственархитектонскиансамбл.

Други значајан елемент архитектуреНовог двора, у којем
може да се препозна покушај симболичког указивања на
конструисање демократског идентитета државе под дина
стијомКарађорђевић,биојецентралниризалитфасадепре
маулициАндрићеввенац,решенувидуекседреобликоване
каоархитектонскицитатпреузетсабочнихфасадаДомаНа
роднескупштине(190736)архитектеЈованаИлкића.Овим
градитељскимпоступкомдодатнојенаглашенаповезаност
владарскогдомаипарламента,штојеупренесеномзначе
њутребалодаучврстијединствонацијеисуверена.Оваква
идеолошкамотивисаностархитектуреНовогдвора,узнат
ноширемдруштвеномикултурномконтексту, добићепо
себноместоупројектимапреобликовањачитавецелинеу
периодунаконДругогсветскограта.

Старидворјестрадаоубомбардовању1914.и1915.године
алиједеломобновљенодстранеаустроугарскихвластикоје
сугакористилекаоседиштесвојепривременеуправеБео
градом.УсвечанојСалидворасусенаконПрвогсветског
рататоком19191920.одржавалеседницепривременеНа
роднескупштине.25Рестаурацијомизведеном1921.године
поднадзоромкомисијекојујепредводиосликарУрошПре
дић, свепросторијеуприземљудобиле су својупрвобит
нунаменуиоригиналанизглед.Уређењејеповеренодвема
иностранимфирмама–бечкојрадионициБернардаЛудвига
(BernhardLudwig),којајеопремалапросторијеуприземљу
и париској кући Безије (Bézier) која је обликовала изглед
просторијанаспрату.Каоипрератанамештајјебиоусти
луфранцускихЛујеваиренесансе,алисесвојимисточњач
кимизгледомпосебноиздвајаоокруглисалонуприземљу.
СличносубилеопремљенеишездесетдвепросторијеНовог
двора,чијејеуређењеизвелакућаБезијеусарадњисабео
градскимуметничкимстоларима.Међупросторијамаовог
здања опремљеним у стилу Лујева и директоријумнаме
штајаиздвајаласебосанскасоба,којаје,уређенапоугледу
наентеријеребалканскооријенталнеархитектуре,сматрана
најлепшимпримеромпрестоничкепримењенеуметности.26

24Поповић,М.нав.дело,стр.7579,138139.
25Аноним(6.V1922),Старидвор,По ли ти ка,стр.34.
26Popović, B. (2011)Pri me nje na umet nost i Be o grad 19181941, Beograd:

Muzejprimenjeneumetnosti,str.8889,95;Oархитектурибосанскесобе
погледатии:Ignjatović,А.(2007)Ju go slo ven stvo u ar hi tek tu ri 19041941,
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Репрезентативнедворскепросторијесу,дакле,осимоути
цају средњоевропских ентеријера у нашој средини током
међуратног периода, јасно указивале на моду „босанских
соба”,накојусусеугледалимногиимућнијиБеограђани.

Истовремено са обновомСтарог и подизањемНовог дво
ратоком19191920.архитектаМомирКоруновићспровеоје
темељнопреобликовањеидоградњу„потковичасте”зграде
дворске страже,чији јеположајнаконрушењаСтарогко
накапостаопресудануповезивањудворскихобјеката.Ово
некаданенаметљивоздањесада јепрепројектованоудво
спратну структуру са нижим полукружно извијеним кри
лима,употпуностиподређенуархитектонскомстилуиур
банистичкојпозицијидворова.Накрајевимабочнихкрила,
каопанданцентралномризалитуглавнефасадеНовогдво
ра,изведенисулучнизабатиукрашенихералдичкимзнаме
њемКраљевинеСХС.27УзНовидворпремаулициАндри
ћеввенацналазиласешумадијскакућицаукојујесмештена
доврскакухиња,функционалноповезанаподземнимходни
комсасутереномдвора.28Оградаизмеђудворовадобилаје
репрезентативанизгледсатријумфалнообликованимкапи
јамабогатоукрашенимпластичномдекорацијомистражар
скимместимапремаулици(слика4).Осимштоједоприно
сила повезивању дворских објеката, ограда је употпунила
изгледзнатнопроширеногдворскогврта,којиједобиоде
финисанијиизгледпреобликовањемзградестражеуњего
вомзалеђуиновимгеометријскимпартернимуређењемса

Beograd:Građevinska knjiga, str. 246;Путник, В. (2012)Прилог проу
чавању развојних токова међуратне стамбене архитектуре Београда,
Насле ђебр.13,Београд:ЗЗСКГБ,стр.159.

27Кадијевић,A. (1996)Мо мир Ко ру но вић,Београд:Републичкизаводза
заштитуспоменикакултуре,стр.4143.

28Недић,С.Онекимпитањима,стр.59.

Слика4Дворски врт и део амбијента улице Краља Милана,
19301935.година(Извор:КолекцијаМилошаЈуришића)
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фонтаномусредишту.Овимпоступкомјошјенаглашеније
исказанаранијаподеладворскогкомплексанавртипарк,
односнонајавнииприватнидеокомплекса(слика5).

Стари двор је током готово читавог међуратног периода
служио својој оригиналној намени – дворским скуповима
и пријему високих страних гостију. Темељна обнова зда
њауследила је19301931.поднадзоромархитектеУправе
двораДрагомираТадића,којомсусвефасадеидекоратив
напластика,првобитноизведениумалтеру, замењенили
корезачким и украсним радовима у вештачком камену по
замисли архитекте Светомира Лазића.29 Нови двор је као
званичнавладарскарезиденцијаслужиосведопресељења
краљевске породице у новоизграђени дедињски комплекс
1934, када је пожељи самог краљаАлександра уступљен
заКраљевскимузеј,убрзопреименовануМузејкнезаПа
вла.30Адаптацијомспроведеном193435,којајеобухватала
побољшањефункционалностиентеријера,његовеосветље
ностиикомуникацијекрозпоставку,руководилајекомисија
којусучинилидиректормузејаМиланКашаниниархитек
теИванЗдравковићиДрагишаБрашован.Модернимуре
ђењемграђевине,чијеопремањејеизвеоархитектаМилан
Секулић,створенисуусловизарадсавременемузејскеин
ституцијечијејесвечаноотварањеуприличено18.јануара
1936. године.Сдругестране,самапоставкакојусучини
липредметиизпраисторије, антикеисредњегвека,каои
из националне историје, југословенске уметности 19. ве
каи савремене европскеуметности, обезбедили сумузеју

29Дамљановић,Т. (1997)АрхитектаСветомирЛазић (18941985),Са оп
ште њабр.29,Београд:Републичкизаводзазаштитуспоменикакулту
ре,стр.250.

30ОпреуређењуНовогдворазапотребесавременемузејскеинституције
видети:Игњатовић,А.нав.дело,стр.5889.

Слика5Дворски комплекс на Теразијама и Дом Народне 
скупштине у изградњи,авиоснимак,око1925.године

(Извор:Музејваздухопловства)
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статуснајзначајнијеустановекултуреуКраљевинииједне
однајсавременијихуевропскимоквирима.31Осимеманци
паторске, естетске и просветитељске улоге коју је по сво
јојсуштининосилаинституцијамузеја,МузејкнезаПавла
биојеконкретанизразприпадностиевропскомкултурноми
уметничкоммиљеу.

Већсрединомдвадесетихгодинакадасуобадворскаобјек
тареконструисанаиизграђена,посталојејаснодаонинеће
битидомкраљевскепородице,закојујевећпочелозидање
новезваничнепородичнерезиденцијенаДедињу.Теразиј
скидворскикомплекстребалоједапреузмејавнуфункци
јукраљевскеканцеларије,штојевећтаданајавилоправац
променаукојемћесеодвијатиразвојовогпросторауна
редномпериоду.ПренаменомипретварањемНовог двора
у музејски и репрезентативни јавни простор остварено је
својеврсносимболичкопреклапањекојимјеисказанаидеја
културне,друштвенеиполитичкекохеренције,алијеисто
временоантиципираноисвеобухватнопреиначавањетера
зијског комплекса деценију касније, у новим друштвено
политичкимусловима.

Кра љев ски дво ро ви –  
се ди шта но вих со ци ја ли стич ких вла сти

Старидворјезначајнооштећентокомшестоаприлскогбом
бардовања Београда 1941, док је Нови двор захваљујући
знатномањемстрадању,убрзообновљениоспособљенза
наставак рада музеја.32Међутим, након ослобођења 1944.
новадржаваиновавластималисудругачијеплановеувези
сабудућомнаменомдворскихобјеката.Реконструкцијакоја
јеуследила194748.засниваласенаширемзахватупретва
рањанекадашњегдворскогкомплексаууправносредиште
НароднерепубликеСрбијеиновоформиранејугословенске
државе. Стари двор је претворен у седиште Президијума

31О активностимаМузеја кнезаПавлапогледати:У. (1937)Музеј кнеза
Павла:Изложбапољскеуметности–откопавањауСтобима”,Умет нич
ки пре глед бр.2,стр.62;М.К.(1937)Женскипортрет,одТулузЛотрека,
Умет нич ки пре глед бр.3,стр.95;Васић,П. (1938)НиколаПусенкод
нас,Умет нич ки пре глед бр.5,стр.129134;П.В.(1938)Изложбаита
лијанскогпортрета,Умет нич ки пре глед бр.67,стр.221223;Аноним
(1939)ФранцускаизложбауМузејукнезаПавла,Умет нич ки пре гледбр. 
2,стр.63;Аноним(1939)МузејкнезаПавла–Изложбанемачкихслика,
Умет нич ки пре гледбр.10,стр.319;У.(1940)ВалонскадворанауМузеју
кнезаПавла,Умет нич ки пре гледбр.12,стр.61.

32МузејкнезаПавларадиојеуНовомдворусанеколикопрекидатоком
периода19361948.Удецембру1944.задиректорајепостављенВељко
Петровић,аМузејјепоновоотворен8.фебруара1946.годинеподиме
номУметничкимузеј.
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скупштинеФНРЈ,добившипотпуноновиизгледипростор
нираспоред.33КаоштојенекадкраљМиланучествоваоу
обликовању замисли свог двора, тако је сада председник
ПрезидијумаМоша Пијаде предложио измене које су ар
хитектонски обликовали архитекте АлександарЂорђевић,
Драгиша Брашован иМиланМинић.34 Према Брашовано
вомрешењуСтаридвордобиојеновопрочељесасеверо
источне стране, употпуњено репрезентативним прилазом
и уређеним партером на простору некадашњих помоћних
дворскихзграда(слика6).Суштинскоидеолошкопреинача
вањеостваренојеуклањањемкраљевскихсимболаизпро
грамавајаногукрасанафасадамаздања,двоглавогорлана
великојкуполиидвемањекуполесакраљевскимкрунама,
иместомновогдржавног знамења.Обрада ентеријераиз
ведена јена знатно скромнијиначин, који се као такавуз
незнатнеизменезадржаододанас.

33ОсимПрезидијумаНароднескупштине,уСтаромдворусенаконДругог
светскогратаналазилоиседиштеВладеФНРЈ,Савезноизвршновеће,а
од1961.доданасуњемујесмештенаСкупштинаградаБеограда.

34Dokumentacija ZZSKGB, dosije spomenika kulture Zgrada Starog dvora,
SK159;Кадијевић,А.(1990)ЖивотиделоархитектеДрагишеБрашо
вана18871965,Го ди шњак гра да Бе о гра дабр.37,Београд:Музејграда
Београда,стр.165,Кадијевић,А.(1996)БеоградскиопусархитектеМи
ланаМинића (18891961),Го ди шњак гра да Бе о гра да бр. 43, Београд:
МузејградаБеограда,стр.145;Михајлов,С.(20002001)Прилогпро
учавању архитектонског делаМиланаМинића у Београду,Го ди шњак 
гра да Бе о гра да бр.4748,Београд:МузејградаБеограда,стр.235;Ка
дијевић,А.иМарковић,С. (2003)Ми лан Ми нић: ар хи тект и сли кар,
Пријепоље:Музеј,стр.84.

Слика6ДрагишаБрашован,Стари двор,изгледглавнефасаде
наконреконструкције1948,фотографијаоко1950.године

(Извор:ЗЗСКГБ)
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РеконструкцијаНовогдворазапотребепредседништваВла
деНРСрбије35изведенаје194852.премапројектуархитек
теМиланаМинића,36којимјеизвршенознатнопроширење
објектауделупремаСтаромдвору,доградњомвеликесве
чанесалесаприступнимвестибилом,каоипотпуноремо
деловањеглавнефасаде,којаједобилановоархитектонско
решењесакарактеристичномколонадомјонскихстубова.У
складу са изменама наСтаром двору, нови прилаз згради
Новогдвораобликован јенасевероисточнојстранипрема
данашњемПионирскомпарку.Краљевсказнамењазамење
насуамблемимановогдржавногуређења,одкојихсепо
себноиздваја хералдичкакомпозицијанадновим главним
порталом.У унутрашњем уређењу посебна пажња посве
ћенајеуређењувестибилакојијеукрашенделимаТомеРо
сандића–двемаалегоријскимрељефнимкомпозицијамау
нишамаи композицијому високомрељефу која приказује
обнову и изградњу земље. Свечана сала украшена је мо
нументалним композицијамаКо сов ски бој Петра Лубарде
и 27. март 1941.МилаМилуновића, изведеним у форми
триптиха.

Узреконструкцијуипренаменурепрезентативнихкраљев
скихрезиденција,послератнаобноваобухватила јеипре
тварањедворскебаштеујавнипарксациљемдасечитав
просторнекадашњегдворскогкомплексавизуелноифунк
ционално повеже са оближњим монументалним здањем
Народнескупштине.Прваидејаопреуређењуовогпросто
разабележенајеунаписуархитектеНиколеДобровићаиз
1946,37којисезалагаозаповезивањеулицеКраљаМиланаи
БулеваракраљаАлександраиформирањепешачкекомуни
кацијекојабизнатнодопринеласагледивостииприступач
ностичитавогкомплекса.ГенералнимпланомБеоградаиз
1950.годинеоваидејајеразрађенаформирањемманифеста
ционогтргаизмеђуДечанскеулицеиБулеваракраљаАлек
сандра,којаћепотомбитиформалноипросторнодефини
сана изградњом Дома Синдиката (194755). Истовремено
сауређењемтргазапочетојерушењеблоказграданауглу
са Влајковићевом улицом, уклањање ограда око Народне

35ОсимПредседништваВладеНРСуНовомдворусенаконДругогсвет
скогратаналазилоиИзвршновећеНРС,СкупштинаНРС,Председни
штвоСРС,каоиседиштеПредседникаСрбије,којејеуњемудоданас.

36Dokumentacija ZZSKGB, dosije spomenika kulture Zgrada Novog dvo
ra,SK160;Кадијевић,А.БеоградскиопусархитектеМиланаМинића
(18891961),стр.145;Михајлов,С.Прилогпроучавањуархитектонског
делаМиланаМинићауБеограду,стр.235;Кадијевић,А.иМарковић,С.
нав.дело,стр.84.

37Добровић,Н. (1947)Об но ва и из град ња Бе о гра да – Кон ту ре бу ду ћег 
гра да,Београд:Урбанистичкиинститут,стр.12.
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скупштинеидворскебаште,каоипретварањебаштеујавни
паркрезиденцијалногтипа.Сациљембољегвизуелногпо
везивањатеразијскихобјекатаиДоманароднескупштине,
узобразложење„стилскеикомпозиционенеусклађености“
сапреосталимделомкомплекса,1953.јеуклоњенипослед
њиобјекатнекадашњедворскебаште–зградастраже,уко
јојсеодзавршеткаратаналазиоЕтнографскимузеј.38Овим
захватомостваренисусвиусловизаобликовањејединстве
ногградскогзеленогпростора,Пионирскогпарка.

Преуређење дворске баште у парк је започето према про
јектуархитектеАлександраЂорђевића,који једеломреа
лизован,апотомнастављенопремарешењуинжењерашу
марстваВладетеЂорђевићаипројектупартерногуређења
према улици Краља Милана архитекте Николе Гаврило
вића.Паркје197576.проширенпјацетомувидупешачке
комуникацијесакаскадномфонтаномдужулицеАндрићев
венац, реализованом према пројекту архитекте Олге Ми
личевићНиколић.39Данассепросторпаркасастојиизтри
концепцијске целине: свечаног прилаза Скупштини града
Београда,уређенеповршинеизмеђудворовасафонтаному
средиштуипарковскогделаобликованогуслободномсти
лу.Поредшетачкихстазасадржајпаркачинедечијеигра
лиште(инж.БраниславПрошић,1957),фонтанаибазенса
бронзаном фигуром „Девојка са крчагом”, споменчесма
посвећенапионирима(1967),каоибројнеуметничкескулп
туре:Пре ки ну та игра (Мира Сандић, 1967),Сре ћа (Иван
Саболић, 1985),Спо ме ник На де жди Пе тро вић (Ангелина
Гаталица,1989),Јеж(МиодрагРоган,1990),обележјеПр
вогсветскогратаувидупирамидеодкамењаујугоисточ
номуглупаркакаоиспо ме ник Иви Ан дри ћу(МиланкоМан
дић,1992)постављенуосовинифонтанеуулициАндрићев
венац. Посебну вредност парка представља његов биљни
фонд,међукојимјеиосамстабаласастатусомзаштићеног
природногдобра.

Епи лог – вра ћа ње кра љев ског зна ме ња

Послератнимреконструкцијаманекадашњихдворскихзда
ња,разграђивањемиповезивањемдворскебаштеипросто
раокоДомаНароднескупштине,остваренајеидејаофор
мирању репрезентативног центра државне и престоничке

38Добровићевпредлогуређењапредвиђаојезадржавањеовезграде;Исто,
стр.12.Етнографскимузејсеуовомобјектуналазиоод1945.до1948.
године.З.М. (1954)ЕтнографскимузејуБеограду,Го ди шњак Му зе ја 
гра да Бе о гра да бр.1,Београд:МузејградаБеограда,стр.320.

39Đorđević,V. (1980) Jošneštoodvemavelikimbaštama starogBeograda,
Ur ba ni zam Be o gra dabr.5960,Beograd:Urbanističkizavod,str.2730.
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власти.Иакоинициранопотпунодругачијим,пресвегаиде
олошким разлозима, ово визуелно преиначавање централ
ног градског амбијента прати линију првобитне замисли
извременаформирањатеразијскогкомплексаимеђуратне
идеје о претварањуприватне дворске резиденције у јавни
простордоступансвима.

Ускаповезаностдворскогкомплексасаисторијскимипо
литичкимдогађајимакојагајепратилаодсамогформира
ња,јошједномједошладоизражајакрајемпрошлогвека.
Променомполитичке климе срединомдеведесетих година
актуелизована јеобновасимболавластина здањиманека
дашњих дворова. Петокрака са врха куполе Старог двора
замењенаје1997.позлаћеномскулптуромдвоглавогорла,40
некадашњимсимболомКраљевинеСрбијеиданасРепубли
кеСрбије.РестаурацијомфасадаСтарогдвора2005.враће
нисуиоригиналнигрбовинаштитовимагрифонанање
говој главној фасади.41 Истовремено са израдом пројеката
рестаурацијеглавнефасадеСтарогдвораурађенјеипроје
катвраћањаскулптуредвоглавогорланаврхкуполеНовог
двора,42 док је пројектом рестаурације фасада предвиђено
враћањехералдичкогзнамењаинаоводворскоздање.43

Уистомпериодујавилесусеиницијативедаседелупарка,
некадашњемдворскомврту,вратиоригиналниизгледкојије
нестаотокомизменапросторанаконДругогсветскограта.
Радовиманареконструкцијиизведеним2004.успостављен
јеоригиналанизгледвртасаводоскокомицветнимпарте
ром према улициКраљаМилана,44 док је након изградње
подземнегаражеуделуиспредСтарогдвораиовајпростор

40ПозлаћенаскулптурадвоглавогорларадјеакадемскогвајараМирољу
баСтаменковића,ауторпројектавраћањаскулптурејеархитектаЗоран
Јаковљевић;DokumentacijaZZSKGB,Projekatpostavljanjaskulpturedvo
glavogorlanaobeliskStarogdvora,1997.godine.

41ДокументацијаЗЗСКГБ,Пројекатсанацијеирестаурацијеглавнефаса
деисвечанетерасе,2003;АуторипројектасуархитектеТатјанаВиде
новићиЗоранЈаковљевић;ПројекатрестаурацијефасадеСтарогдвора
оријентисанекаНовомдвору,2004;ПројекатрестаурацијефасадеСта
рогдвора,IIфаза–фасадаоријентисанакаулициКраљаМилана,2006.
АуторпројектаархитектаТатјанаВиденовић.

42ДокументацијаЗЗСКГБ,Пројекатпостављањаскулптуредвоглавогор
ланаобелискНовогдвора,2003.АуторипројектасуархитектеТатјана
ВиденовићиЗоранЈаковљевић.

43ДокументацијаЗЗСКГБ,ПројекатревитализацијафасадаНовогдвора,
20072008.АуториархитектеТатјанаВиденовићиСветланаМарковић.

44ДокументацијаЈКП„ЗеленилоБеоград”.Пројекатобновеводоскокаи
реконструкцијезеленихповршинанапросторуСтарогиНовогдворау
Пионирскомпарку,2004.АуторисуархитектаЈанкоКрстић,Драгутин
АлексићиТатјанаУрсић.
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партерноуређенцветниморнаментима.45Овиминтервенци
јамадодатнојеистакнутарепрезентативностнајзначајнијих
престоничкихпалата(слика7).

ДворскикомплекснаТеразијамајепрвапланскиосмишље
наиреализованавладарскарезиденцијауСрбији.Захваљу
јућиукључивањунајзначајнијихпредставникасрпскоггра
дитељства, уметности и занатства уњихово пројектовање
иобликовањедворскиобјектипредстављајунајраскошније
грађевине,докњиховацелиначиниједаноднајзначајнијих
архитектонскоурбанистичких ансамбала у београдском и
српскомградитељству.46Сталнимизменама,доградњамаи
уређењемовогпросторатокомвишеодстошездесетгоди
на његовог постојања, посебно успостављањем складног
односаизмеђуизграђенихструктураињиховогприродног
и урбаног окружења, стављене су у први план специфич
невредностиамбијентазаснованенаприступачностиидо
ступности јавности. Дворски комплекс на Теразијама као
прворазредни показатељ развоја уметничког стваралаштва
уСрбији,алииодразполитичкихиисторијскихоколности
укојимајеформиран,својомвишезначношћуивизуелном

45Милановић,Х. (2006)Зе ле ни ло Бе о гра да, Београд: ЗеленилоБеоград,
стр. 150163. Аутор уређења партера је Вера Грбић. Током изградње
подземнегаражеуПионирскомпаркуприликомархеолошкихистражи
вањаоткривеноје15римскихгробова,четирислободноукопанагроба
безмогућностидатовањаиједанкаменисаркофаг.Налазимајепотвр
ђенодајеовајлокалитетдеојугоисточненекрополеАнтичкогСинги
дунума,накојемсесахрањивањеобављалотоком3.и4.веканашеере.
Током2011.покретниналазисалокалитетаПионирскипаркпрезенто
ванисууентеријеругараже,каопрвапоставкаархеолошкогматеријала
уБеограду,наместунакомејеоткривен.Мићовић,Н.(2011)Ар хе о ло
шки ло ка ли тет Пи о нир ски парк,Београд:ЗЗСКГБ.

46ЗградаСтарогдвораизградаНовогдворауживајузаштитуускладуса
Закономокултурнимдобримаод1983.Пионирскипарк је2007.про
глашензазаштићеноподручјекаоспоменикприродеикатегорисанкао
значајноприроднодобро.

Слика7ДворскикомплексиДомНароднескупштине,
2007.године(Извор:ЗЗСКГБ)
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репрезентативношћуоствариојеснажандоприносивише
струкиутицајнаархитектонски,урбанистичкииуметнички
развојБеоградакаопрестонице.
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THEPALACECOMPLEXATTERAZIJE:FROMAROYAL
RESIDENCETOAREPRESENTATIVEPUBLICSPACE

Abstract

The Palace Complex at Terazije was established between mid
nineteenth century, and the beginning of the third decade of the
twentieth century as the first royal residence in Serbia designed and
built inaccordancewithanurbanplan.Itformedthemostimportant
microambianceofthecentralurbanzonethatstartedatransitionfrom
orientalBelgradetoamoderncapitalwithaEuropeancharacter.The
developmentstagesintheformationofthecomplex,startingfromthe
initial constructionof theSimićbuilding (TheOldResidence,1840
42),throughthedecorationofthePalacegardenandyard,construction
oftheLittlePalace(around1845),followedbythePalaceoftheCrown
PrinceMihailo(MinistriesofForeignAffairsand theInterior,1858),
andconstructionoftheOld(188184)andtheNewRoyalPalace(1911
1922),indicatecomplexityofthesociopoliticalcircumstancesofthis
periodinSerbianhistory,butalsoofthedevelopmentofarchitectural,
stylistic and artistic characteristics of the capital’s architecture.
Engagementofleadingarchitects,artists,decoratorsandcraftsmenin
designing, decoration and furnishing of the edifice and the premises
of the palace complex reflects a general picture of the transforming
Belgrade’sspiritualandculturalclimate,throughchangingitsdailylife
habits, inwhich the royal residencesoftenservedasamodelandan
initiatorofchange.Gradually,acomplexmosaicwasbuiltintertwining
the artistic and the political concepts: from the original idea of the
architect, Aleksandar Bugarski, for a tripartite composition of the
complex, fromwhichonly theOldPalaceofKingMilanObrenović
was realized, to thecompletingof thecomplexwith theNewPalace
accordingtothedesignofthearchitectStojanTitelbah,toconverting
theNewPalace into amuseum institution (TheCrownPrincePavle
Museum,19341936),andafterwardstoreconstructingbothstructures
and the entire area (194753) into a seat of new state authorities.
Establishingaharmoniousrelationshipbetweenthestructuresandtheir
naturalandurbanenvironmentemphasizedspecificvaluesofthearea

basedonitsaccessibilityandavailability.

Keywords: Terazije, palace, palace gardens, Museum of the Crown 
Prince Pavle, seat of state authorities, public park


