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ГРБОВИ НА ЈАВНИМ ЗДАЊИМА БЕОГРАДА 
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У претходном раду бавили смо ес појавом 
грбова на београдским грађевинама од времена 
када прва хералдичха знамења улазе у употребу па 
све до епохе успостављања обновљене српске 
државе, односно закључно са раздобљем 
Кнежевине Србије. 1 Предмет наших разматрања 
овом приликом биће грбови који су на београд
ским здањима настали у време Краљевине Србије. 

Српско-турски рат 1876-1878. године, окончан 
Берлинским конгресом, означио јс у много чему 
прекретницу у даљем развоју Србије. Поред тери
торија..1ног проширења које је, истина, било нез
натније од очекиваног, српска држава јс коначно 
стекла пуни суверенитет и независност. Србија је 

чином међународног признања ушла у ред слобод
них држава Европе, што је убрзало њен пут ка 
просперитету и постепени излазак из заосталости. 

Чињени су велики напори да се ухвати корак са 
развијенијим светом. У том смислу српско грађан
ско друштво било јс широко отворено за утицаје, 
односно преузимање искустава и обичаја из зема
ља Централне и Западне Европе, где су се шко
ловали млади нараштаји интелигенције. Ницале 
су нове институције, усавршавала се државна 

управа, а политички живот земље постајао је све 
сложенији. Јачање значаја Народне скупштине и 
оорба за демократска начела, уз честе сукобе са 
владаром, обележавале су српску стварност у 
освит двадесетог века. 

У таквом амбијенту новог међународног по
ложаја Србије створени су услови да се подигне 

ранг државе и прогласи краљевина. Одлуком 
Народне скупштине од 22. фебруара 1882. годи
не кнез Милан Обреновић IV постао је краљ 
Србије. Овај чин имао је за последицу и промену 
државног грба, што је за наша разматрања од 
посебног значаја. Стари грб Кнежевине Србије 
замењен је новим чији је идејни творац био Сто
јан Новаковић, знаменити научник и политичар. 
То јс озваничено Законом о државном грбу, од 
20. јуна 1882. године, којим је дефинисан 
садржај новог државног знамења, док је ликов
но решење усвојено нешто касније, 7. октобра 
исте године.2 Нови rрб коначно је санкционисан 
Уставом из децембра 1888. године, чији члан 2 
гласи: ,,Грб Краљевине Србије је двоглави бели 
орао на црвеном штиту са круном краљевском. 

Врх обе главе двоглавог белог орла стоји круна 
краљевска, а испод сваке канџе по један кринов 
цвет. На прсима му ЈС грб Кнежевине Србије бео 
крст на црвеном штиту са по једним огњилом 
у сваком углу крста".3 У раније усвојеном Зако
ну у члану 2. који није унет у текст Устава стоји: 
"Грб је огрнут пурпурним хермелиновим 
плаштом коме се на врху налази краљевска кру

на".3 У новом грбу Краљевине спојена су два 
стара српска симбола која су, посматрана кроз 
токове историјских збивања, унеколико имала и 
различит смисао. Двоглави орао, као царски 

симоол Византије, за Србе у средњем веку могао 
је имати значење амблема независне државе. За 
српског владара био је то знак блискости, а ка-
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сније и једнакости са васељенским царем у Кон
стаIПИнопољу. Нестанак белог орла истовремен 
је са сломом средњовековне Србије. Њен повра
так у породицу слободних европских дражва 
обележен је, стога, поновном појавом овог хе
ралдичког симбола. Крст са четири оцила, за ко

ји се не може тврдити да је имао значење ам
блема средњовековне државе, током 16-18. века 
постаће знамење српског народа, а касније, у 
првим деценијама 19. века и грб Кнежевине 
Србије. Новаковићевом идејом да се двоглави 
бели орао, као симбол средњовековне државно
сти, споји са старим грбом Кнежевине, односно 
крстом са оцилима, на најбољи начин означена 
је обнова независне Србије. 

Деценије које су уследиле после стицања не

зависности и прогласа Краљевине, све до почет
ка Првог светског рата, измениле су лик Србије. 
Привредни успон био је праћен и живом гра
дитељском делатношћу. У Београду, али и дру

гим градовима Србије, уз приватне стамбене 
зграде грађене у еврпском духу, дижу се и број
на јавна здања - дворови, министарства, касар
не, школе, окружна и среска начелства, судови 

и сл. То је раздобље у коме је доминирала елек
тична архитектура, заснована на елементима ре

несансе и барока. У исто време почињу да се 
усвајају и постулати академизма, који је на бео
градским здањима оставио значајне трагове. На 
прелазу векова јављају се и нове тенденције у 
С1ИЈ1ском схватању архитектуре блиске духу сеце
сије, које су представљале покушај раскида са 
историцизмом и официјелним правцима у гради
тељству.4 У тим трагањима у нашој средини јавила 

се и тежња за обновом српско-визаIПИјског С1ИЈ1а 
и његовом широм применом у архитектури. Она 
је у доброј мери била подстакнуга истраживањима 
наших средњовековних споменика и спознајом о 
изузетим вредностима тога наслеђа.5 

Градитељи ове епохе, уз ретке странце, 
углавном су били српски архитекти, не само из 
Краљевине већ и из крајева преко Саве и Ду
нава. Сви они стицали су своја знања у познатим 
европским центрима, најчешће у Аустро-Угар
ској и Немачкој. Најпознатији и најуспешнији 
међу њима били су Александар Бугарски, Кон
стантин Јовановић, Драгутин Ђорђевић, Јован 
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Илкић, Милорад Рувидић, Никола Несторовић 
и Бранко Таназовић. Ови, али и други градите
љи који овде нису поменути, својим делима из
менили су слику Београда претварајући га од 
оријенталне касабе у средњоевропски град.6 Мо
нументално обликујући фасаде јавних здања они 
су у духу стилских опредељења свога времена, 

али и према постојећој европској пракси, у пла
стичну архитектонску декорацију уграђивали и 

хералдичке симболе, што је предмет нашег по- · 
себног интересовања. У том обимном опусу, ко
ји је упркос ратним разарањима још увек у знат
ној мери сачуван, декоративни детаљи са при

казом грбова, нажалост, углавном више не по
стоје. Што нису однели ратови уништено је у 
револуционарном обрачуну са наслеђем прошло
сти. Међутим, захављујући обимној сачуваној 
грађи, посебно фотографијама,? покушаћемо да 
од заборава сачувамо ова ишчезла знамења и 
укажемо на могућности њихове обнове. 

Наш преглед започећемо Старим двором, да
нас зградом Скупштине града Београда. Ово мо
нументално здање подигнуто је у већ постојећем 
комплексу кнежевске резиденције, на месту по
рушеног такозваног "Малог конака". У урбани
стичком погледу Стари двор јс био замишљен 
као прва етапа у изградњи једне сложеније 
трочлане владарске резиденције, у оквиру које 
би он у ствари представљао лево крило.8 У сре
дишту тако замишљеног комплекса налазио се 

Конак - двор српских кнежева од 1844. године 
- за који је, по свему судећи било планирано да 
у будућности буде замењен неким већим, мону

менталнијим здањем. Са друге бочне стране, где 
се налазила зграда некада грађена за двор пре
столонаследника Михаила, према овој замисли 
требало је изrраднти друго, симетрично постав

љено десно крило дворског комплекса, што ће 
бити и остварено три деценије касније грађењем 
Новог двора. Израда пројекта и руковођење 

грађењем били су поверени Александру Бугар
ском, тада већ познатом београдском архитекти 
и градитељу Народног позоришта. Изгледа, 
међутим, да он није радове привео крају, па се 
сматра да је ово здање завршио арх. Јован Ил

киh.9 За сада остаје нејасно да ли је замисао Бу
гарског остварена у целини или је у обликвоању 
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!. Стари двор - грб у фро1Пону над каријатидама и орао 
на врху угаоне куполе (R = 1:50) 

Fig. 1-Old Royal Court - Coat of arms оп froпtoп аЬоvе carytids 
апd eagle оп top of comer dome (Scale = 1: 50). 

грађевине свој допринос дао и његов наследник. 
Иначе, камен темељац за Стари двор постављен 

је у јануару 1881. године, а радови су завршени 
три године касније, када је свечаном отварању 
новоизграђеног двора присуствовао и аустријски 

престолонаследник, надвојвода Рудолф.10 У 
нашој литератури често се среће податак да је 

Нови двор саграђен 1882. године, а негде се чак 
и помиње да је у њему свечано извршено про
глашење Краљевине. Да је у питању погрешан 

податак, поред наведене Каницове вести све
дочи и једна сачувана фотографија, снимљена 

у децембру 1882. године, где се види већ из
грађени Двор са куполама, али још увек сав у 
скелама.11 

По својој спољној обради зграда Старог дво

ра представља најлепше и најмонументалније 
остварење у архитектури Србије 19. века. Про
јектовано у духу своје епохе, оно носи одлике 
еклектизма са примењеним античким, ренеса

сним и барокним елементима. Најмонументал
није јој је обрађена главна фасада, која је у скла

ду са укупном концепцијом новог дворског ком

плекса била окренута ка дворској башти. Ту се, 

слично сцени античког театра, појављују у два 

нивоа низови стубова надвишени грифонима. 
Овај средишњи део фасаде уоквирен је бочним 

ризалитима са каријатидама у висини првог 
спрата, које носе над крајњим прозорима богато 
обликоване тимпаноне. Знатно скромнија је фа
сада према главној улици где ес као главни еле

мент истиче широки бочни ризалит са четири 
каријатиде у нивоу спрата, надвишен монумен

талним тимпаноном. Супротни крај ове фасаде 

наглашен је угаоним ризалитом који у виду по

лигоналне куле представља завршни елемент 

дворског комплекса. То је још посебно истакну
то угаоном куполом са високо издигнутим шиљ

ком. Друге две куполе, надвишене краљевским 
крунама, налазиле су се над бочним ризалитима 
главне фасаде. 

У пластичној декорацији овако монументал
но замишљеног здања од посебног значаја била 
су хералдичка знамења. Главни амблем налазио 
се у средишту великог фронтна над каријати

дама окренутим према У лици краља Милана 

(сада Улици српских владара) (сл. 1). Био је то 
нови потпуни грб Краљевине Србије, са двогла-
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вим орлом на штиту који наткриљује краљевска 
порфира са круном, укомпонован у флорални 
врежасти орнамент. Будући да је ово рељефно 
остварење рађено само који месец после зва
НИ'Iног усвајања новог државног амблема, може 
се сматрати првим и најстаријим грбом Краље
вине Србије који је истакнут на једном јавном 
здању. Према сачуваној фото-документацији мо
гло би се закључити да су се елеме~пи српског 
грба налазили и на троугаоним штитовима које 
држе грифони над стубовима главне фасаде. По 
свему судећи, ту ес у веома плитком рељефу мо

гао налазити само крст са оцилима. Остаје от
ворено питање да ли се на свих шест штитова, 

колико је грифона било, налазила ова иста хе
ралдичка представа, или су ту можда били при
казани и други грбови српских земаља. Сличан 
проблем је и са грбовима који су се налазили 
на бази шиљатог врха угаоне куполе. Ту су се 
на шест њених страна налазили штитови са 

грбовима рађени у бронзаном лиму. Према ра
сположивој фото-докуме~пацији, само на једном 
од ових штитова ес може препознати крст са 

оцилима надвишен круном. Да ли су се и на 
преосталих пет страна налазили исти грбови 
или знамења осталих српских земаља, за сада се 

ништа поуздано не може. рећи. 
Сигурно најзанимљивији хералдички сим

бол налазио се на врху ове угаоне високе ку
поле. Била је то бронзана скулптура двоглавог 
орла у узлету са малим круницама над сваком 

од глава (сл. 1). Орао као завршни елемент тор
њева, а још чешће купола, био је омиљен и не 
тако редак декоративни елемент на барокним, 
као и познијим здањима. Обично приказан у 
слободном полету он нема примарно хералдичко 
значење, мада њеова симболика као Јупитерове 
птице и амблема са римских лабарума на то по
средно указује. Међутим, у царској Русији још од 
средњег века јасно је уочљиво истицање двогла
вог орла на врховима кула, најчешће уз царске 

резиденције, у облицима који имају искључиво 
хералдичко значење. 12 У нашем случају на ку
поли Старог двора заступљено је једно средње 
решење, орао је дат у слободном полету, али са 
две главе надвишене крунама које симболишу 
ново знамење Србије. 
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У време када је А. Бугарски радио свој про
јект и када су започињали радови на грађењу 
Старог двора, краљевски амблем Србије још 
увек није постојао. Како је у том смислу изгле
дало првобитно решење, будући да оригинални 
пројекти нису сачувани, сада је тешко рећи. По 
свему судећи у току саме градње, након прогла
са Краљевине и усвајања новог грба морале су 
бити извршене одговарајуће измене. То би се 
првенствено могло односити на постављање 

краљевских круна на куполе, али и ремоделова

ње орла у полету - како је то вероватно било 
првобитно замишљено - у двоглаву птицу са 
крунисаним главама. Грбови на штитовима уз 
грифоне, као и они у подножју шиљка угаоне 
куполе, могли би представљати део првобитног 
решења. 

Зграда Старог двора са својом високо изди
гнутом куполом дуго је доминирала Београдом 
представљајући његов препознатљиви мотив. У 
Првом светском рату претрпела је знатна 
оштећења, али грбови на њеним фасадама, као 
и знамења на куполама остали су очувани. До 
битнијих промена у том смислу није дошло ни 
приликом великих радова на обнови овог здања 
1930. године. У априлском бомбардовању 1941. 
године порушен је део Двора према главној ули
ци са једном од бочних купола и фронтоном над 
каријатидама. Приликом обнове 1947. године, 
када је зграда Двора претрпела и велике измене, 

уклоњена је, на главној фасади, преостала бочна 
купола са круном, а на обновљене делове више 
нису враћена некадашња знамења. Старог дво
главог орла на високом врху угаоне куполе за

менила је звезда петокрака, симбол нове рево
луционарне епохе. 

Друго велико здање грађено у Београду 

убрзо после прогласа Краљевине била је Желез
ничка станица. Изградња прве железничке пру
ге од Београда до Ниша и даље према бугарској 
граници, као и јужног крака према Солуну, била 
је обавеза која је проистекла из одредби Берлин
ског конгреса, али и једна од тековина стечене 

независности. Изградњом ове комуникације, ко
ја је повезивала Европу са Цариградом и Бли
ским истоком, Србија је повезана са кључним 
саобраћајним токовима онога времена. То је био 



један од најзначајнијих и далекосежних преду

слова за напредак и преображај земље, који је 
поред економског имао и политички значај. Уз 

велике напоре и неизбежне потресе главни део 
овога посла био је завршен до 1884. године, да 
би у наредних неколико година железнички ко
лосеци стигли на границе са Бугарском код Пи

рота и 1)'рском код Врања.13 У Београду је овај 
велики подухват био обележен грађењем зграде 
Железничке станице, која је била завршена до 
сеmембра месеца 1884. године, када је нова пру
га свечано пуштена у промет. Ово монументално 
здање подигнуто је на насутом простору нека
дашње "баре &неције", у тада још увек нена
сељеном сзвском делу вароши. Грађено је према 

основним замислима бечког архитекте фон 
Шлихта, 14 а на основу планова и разрађених де
таља арх. Драгутина МилутиновићаР професо
ра &лике школе у Београду и једног од првих 
истраживача нашег средњовековног градитељ

ског наслеђа. Зграда Железничке станице, обли
кована у духу неокласицизма, представља про

сторну и разуђену композицију хармоничне це
лине и складних детаља. Главно, веома из
дужено станично крило окренуто према Сав

ском тргу, има наглашен централни ризалит у 

оси Немањине улице, обликован у виду мону
менталног портала надвишеног великим тимпа

ноном. Бочни ризалити, као завршни елементи 
целине, истичу се својом већом спратном виси
ном у односу на остали део грађевине, који над 
приземљем има само једну етажу. Бочно крило 
према Карађорђевој улици, које заправо пред

ставља иЗЈЈазни хол, било је рашчлањено угао
ним елементима у виду кула, које су у новије 
време порушене. Нова зграда Железничке ста
нице све до Првог светског рата била је највеће 
здање српске престонице. 

Приликом пластичне обраде њених фасада, 
које се не одликују сувишном декоративношћу, 
посебно место добили су хералдички симболи 
(сл. 2). Монументална композиција са грбом би
ла је· смештена у великом тимпанону средишњег 
ризалита. У центру ове композиције налазило се 
овално поље са рељефним приказом двоглавог 
орла на чијим је грудима стајао штит са крстом 
и оцилима. Ово поље налазило се у оквиру де-
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nl u· 
2. Железничка станиuа - грбови: на главној фасади и 

над некадашњим иЗЈЈазом на перон 

Fig. 2- Railway Station - Coats of arms: on main fa~ade and 
on fonner acccss to the platfonn. 

коративно обликоване картуше која је била над

вишена краљевском круном. Има се утисак да 

је на овај начин посебно истакнут симбол круне 
која, иначе, недостаје над главама орла у овал

ном пољу, где би јој према хералдичким прави

лима било место. Са бочних страна картуше на

лазе се крилати лавови у функцији држача, од

носно чувара грба, што посебно наглашава мо
нументалност ове композиције. Грб у другој кар

туши, нешто скромније обраде, налазио се и на 
супротној страни централног ризалита, изнад не
кадашњег иЗЈЈаза на станични перон. И овде се 

у елипсастом пољу налазио двоглави орао са 

штитом српског грба на грудима, смештен у сре· 
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диште карrуше надвишене круном. За разлику 
од претходне композиције из тимпанона, овде се 
може претпоставити постојање краљевских кру· 
на и изнад глава орла, што би хералдички било 
исправније. Оно ипак остаје хипотетично будући 
да сачувана фото-документација не пружа са
свим сигурне податке када су у питању овако 

ситни детаљи. Осим поменутих, у оквиру прво· 
битне пластичне декорације фасаде Желез· 
ничке станице, хералдички симболи постојали 
су, изгледа, и на бочном крилу зграде. У питању 
су четири кружна медаљона, по два на уну

трашњој и спољној фасади изнад стубаца који 
обликују троделне пролазе излазног хола. При· 
ликом радова на обнови фасаде, почетком осам· 

десетих година овог века, на поменутим меда· 

љонима откривени су трагови штита са компо

зитним грбом Краљевства Срба, Хрвата и Сло· 
венаца. 16 Полазећи од претпоставке да је овим 
грбом, негде у раЗдобљу између два рата, заме
њено старије знамење Краљевине Србије, тада 
је у поменутим медаљонима, на штиту над· 
вишеном круном, реконструисан двоглави орао 

са српским грбом на грудима. Ова реконструк· 
ција изведена је доста грубо и велико је питање 
колико наличи некадашњем оригиналу. 

Грб у тимпанону са целином средишњег де· 
ла Железничке станице представљао је мону
менталну композицију са хералдичким знамењем 

јединствену у Београду. Био је то симболички 
уобличен портал, може се слободно рећи славо
лук, који је Србију отварао према Европи и све
ту. Дуго је ово здање било место дочека и 
испраћаја страних владара и делегација, као и 
највиших личности политичког живота Србије. 
Рушена у светским ратовима, а потом обнавља
на, лишена свог некадашњег сјаја и прегажена 
временом, београдска Железничка станица да· 
нас буди сасвим другачије асоцијације. У првим 
послератним годинама са њених фасада уклоње
ни су и стари грбови као последње знамење не
кадашњег значења овог старог здања. 

Убрзо по прогласу Краљевине, раних осам· 
десетих година прошлога века, у Београду је 

основана и Народна банка као главна финан
сијска установа и емисиони новчани завод 

Србије. Био је то још један покушај да се уз по-
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литичку оствари и економска самосталност зем· 

ље. Одмах по оснивању започет~ су припреме за 
изградњу здања у које ће се сместити ова значај
на институција. Израда пројеката била је пове· 
рена Константину Јовановићу, тада већ позна
том српском архитекти, који је свој атеље имао 
у Бечу. Школован у Цириху и добар познавалац 
аК'Т)'елних кретања у европском градитељству, 

Јовановић је био изразити представник акаде· 
мизма инспирисаног ренесансом. Нова зграда 
Народне банке подигнута 1889. године, управо 
одсликава такав приступ. Првобитни објекат био 
је изграђен на углу улица Цара Лазара и Дубро· 
вачке, касније У лице краља Петра. На релатив
но скученом простору подигнута је двоспратна 
палата која одише духом италијанске ренесан
се.11 Посебно јој је наглашен угаони део са ка

меним порталом чистих, сведених форми. Тај 
део фасаде, као најрепрезентативнији, био је 
украшен и хералдичким симоблима (сл. 3). Над 
угаоном атиком нарочито је истакнута едикула 
са правоугаоним пољем између два пиластра 

надвишена полукружним тимпаном. У овом сре· 
дишњем пољу налазила се рељефна представа 
крунисаног двоглавог орла са штитом српског 

грба на грудима и криновима испод канџи. Ова 
композиција била је надвишена још једном кра
љевском круном која је стајала над полу· 
кружним тимпаном. Круна се налазила и над 

картушом са монограмом Народне банке изнад 
прозора првог спрата. Грб Краљевине Србије 
истакнут је и на полукружном декоративном ги

теру над самим главним улазом. Био је то сло
бодно постављен двоглави орао рађен у металу, 
прекривен емајлом одговарајућих боја. Зграда 
Народне банке убрзо по завршетку Првог свет
ског рата дограђена је према пројектима истога 

аутора, добијајући тако свој садашњи изглед. 
Том приликом, едикула над угаоном атиком је 
уклоњена и замењена новом са грбом Краљев· 
ства СХС. Посматрана у целини, палата Народ· 
не банке представља најбоље остварење К. Јо
вановића у Београду и један од најлепших ар· 
хитектонских споменика српске престонице 19. 
века. 

Истовремено са радовима на подизању нове 
зграде Народне банке, на Дорћолу, у улици Ца-



3. Народна банха - грбови: на атици и над главним 
улазом 

Fig. 3-National Вank-Coats of arms: on attic and аЬоvе 
main entrance 

ра Душана, започета је изградња Светосавског 

дома. Ово здање грађено је за потребе Друштва 
светог Саве, које је основано 1886.године са ци

љем да шири просве'I)' и развија националну 

свест међу српским народом. У том смислу 

Друштво је основало школу за дечаке из нео-
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слобођених крајева "Старе Србије и Маћедони
је" а потом и нарочити пансион, односно дом 
за њихов смештај. У почетку су за ове потребе 
изнајмљиване просторије у граду, али су већ 
1889. године започете припреме за подизање соп
ствене зграде - Светосавског дома. За грађење 
су прикупљани прилози са разних страна. Изра
да пројекта, као и каснији надзор над извођењем 
били су поверени арх. Јовану Илкићу, који је 
ове послове обавио бесплатно.18 

Светосавски дом био је пројектован као дво
спратно здање са симетрично конципираном 

главном фасадом, 19 замишљеном у духу роман
тизма са елементима ране ренесансе и примеса

ма византијских мотива. Изнад средишњег ри
залита, који се завршава фризом аркадица и ати
ком, издиже се пирамидално кубе. Спратови су 
одвојени кордонским венцима и складно про

порционисани, уз посебну декоративну обраду 
прозора. Првобитно, зграда је имала и леву 
бочну фасаду ~ ширини од по три прозора на 
сваком спраrу, 0 која је сада зазидана новим зда
њем Друштва Св. Саве на углу према улици 
Браће Баруха. Инвеститор је посебно инсисти
рао на обради фасада што се види из захтева 

да ,,лепоти и узвишености патриотске тенденци

је, за коју се подиже Светосавски дом, треба да 
одговара и спољашња лепота." У том смислу на 
фасади Дома посебно место добили су херал
дички симболи српских земаља, рађени према 

Жефаровићевој "Стематографији".21 Првобит
но их је било четрнест, од којих још увек постоји 
једанест. Сви су рађени у рељефу и некада су 
били обојени у складу са хералдичким правили

ма. Два већа и посебно издвојена грба налазе се 
на бочним странама исrуреног главног портала. 
То су са леве стране пропети лав као амблем Ма
кедоније22 и орао са потковицама у кљуну и ка
нџама за који се сматрало да представља грб 
Рашке,23 односно неослобођене Старе Србије. 
Ова знамења веома добро одсликавају значење 
Светосавског дома као прихватилишта за српску 
децу из јужних крајева који су још увек били 
под Турцима. Сличну идеју симболичног приказа 
земаља у којима живе Срби одсликавају грбови 
који се налазе у полукружним тимпанима девет 

прозора и бифора првог спрата. Први над крај-
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њим левим щ~зором је грб Хума - рука са ису
каним мачем, а следећи до њега је ГР.б Дал
мације са три крунисане лавље главе.25 Над 
трећим прозором је вероватно грб Албаније -
кула са ....-упастим кровом, који се унеколико ра
зликује од Жефаровићевог приказа.26 Над би
форама средишњег ризалита први са леве стра
не је грб Трибалије, односно Шумадије - вепро
ва глава прободена стрелом.27 У централном по
ложају је на штmу приказана осмоугаона звезда, 
шго би можда могло да симболизује грб Или
рије, који је код Жефаровића приказан у виду 
шестокраке звез~е изнад полумесеца,28 а до њега 
је грб Хрватске. 9 Даље у низу су грб Срема -
лежећи јелен под стаблом,30 затим грб Славо
није - три куне у тр"Ј/1 а над крајњим десним 
прозором грб Босне. Изнад сва три прозора 
првог спрата леве бочне фасаде некада су се та
кође налазили грбови, али о њиховом изгледу 
не располажемо никаквим подацима. Као украс 
фасаде био је предвиђен и грб Краљевине Срби
је. Према одлуци Главног одбора Друштва, изра
да двоглавог орла била је поверена вајару Петру 
Убаквићу. Његов модел од гипса био је једно 
време изложен, а затим упућен на И1Пивање у 

крагујевачки &јно-технички завод.33 Није нам 
познато да ли је ова бронзана скулmура коначно 
израђена, али, судећи према старијим сачуваним 
фотоснимцима, не би се могла искључити мо
гућност да она на зграду није никада ни била 
постављена.34 Може се само претпоставити да је 
за овоr слободно стојећег двоглавог орла било 
предвиђено место над атиком средишњег риза

лита, изнад поља у коме се налазио натпис ,Дом 
светог Саве". 

Светосавски дом грађен је са много амби
ција и у уверењу да he и сама зграда својим из
гледом допринети остваривању циљева и на

претку Друштва светог Саве. Изведена у духу 
ромаIПИзма, декорација ове зграде одсликава 
тежње и стремљења онога времена усмерених 

ка ослобођењу и уједињењу свих српских зема
ља, што је посебно исказано хералдичком сим
боликом. 

Крајем осамдесетих година прошлог века у 
Београду је грађена и нова зграда Државног са
вета. Ово здање подигнуто је на углу улица Кне-
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за Милоша и Адмирала Гепрата, у непосредној 
близини зграде Министарства финансија, не
суђеног кнежевог двора, на простору који је још 
четрдесетих година 19. века одређен за подизање 
јавних грађевина и управно средиште српске 

државе. Зграда је грађена према пројектима арх. 
Душана Живановића. Била је правоугаоне осно
ве са дужом фасадом према У лици кнеза Ми
лоша, и имала је призе~uъе и спрат. Каснијим 
доградњама и надrрадњама ова зграда је у це
лости изгубила свој некадашњи изглед. Прво
битна фасада јој је била симетрично обликована 
у духу ренесансе, са истакнутим средишњим ри

залитом, који је био надвишен скромном ати
ком.35 Као завршни декоративни елемент над 
атиком централног дела налазило се издигнуто 

правоугаоно поље са декоративним оквиром, од

носно посебна едикула, у чијем средишту се на
лазио грб Краљевине Србије. Нажалост, према 
расположивој декументацији тешко је било шта 
рећи о самом изгледу грба. Може се само на
слутити да је у питању био рељеф двоглавог ор
ла са круном без -краљевске порфире. 

Последњих година 19. века у непосредној 
близини зграде Државног савета и старе касар

не, на простору улица Кнеза Милоша, Немањи
не и Ресавске, изграђен је комплекс војних зда
ња - Министарство војво, Официрски дом, Ка
сарна VII пука, нова зграда fujнe академије -
на чијим су фасадама истакнуто место нашла и 
државн'а знамења Краљевине Србије. 

Нова зграда Министарства војног подигнута 
је 1895. године према пројек~ арх. Јована Ил
кића. То јсдноспратно здање 6 на углу улица 
Кнеза Милоша и Немањине, релативно скромне 
обраде, не спада у боља остварења овог, иначе 

познатог српског архитекте. Главни мотив фа
саде одсликава угаони део, са наглашеним, али 

скромно обликованим порталом и нешто бога
тије компонованим мотивом атике.37 У ти~ша
нону овог угаоног дела, који лежи испод атике, 
као средишњи мотив смештен је српски грб у 
виду слободно стојеће фигуре крунисаног дво
главог орла, са раширеним, хералдички постав

љеним крилима (сл. 4). На грудима орла налазио 
се штит са крстом и оцилима. Читава скулmура, 
на плитком постаменту, била је изгледа, као и 
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4. Министарство војно - грб у фро1~тону угаоног ризалита (R = 1:50) 

Fig. 4 - Miшstry of Armed Forces - Coat of arms in fronton of comcr risalit (Scale = 1:50). 

остала фасадна пластика рађена од теракоте. 
Приликом надзиђивања зграде, почетком дваде
сетих година овога века, цела скулmура орла са 

постамснтом била је узидана у посебно облико
вано поље атике, тако да је у знатној мери де
градирана добијајући изглед рељефа. 

Истовремено са грађењем Министарства 
војног, на углу улица Краља Милана (сада 
Српских владара) и Ресавске (сада Генерала 
Жданова) подигнута је зграда Официрског до
ма, према заједничком пројекту Јована Илкића 
и Милорада Рувидића. То је здање разуђене 
основе са бочним крилима и наглашеним угао
ним елементом, обликованим у виду кружне ку
ле надвишене шиљатим кубетом. По својој 
спољној композицији ова грађевина је изведена 
у духу закаснелог романтизма са фасадама које 
су стилски блиске фирентинској ренесанси.зв 
Њихова пластична декорација обогаћена је кар
тушама са рељефном представом крунисаног 

двоглавог орла на чијим је грудима овални ме

даљон са крстом и оцилима, у стилизацији која 

је слична орденском знаку Белог орла (сл. 5). 
Две овакве картуше смештене су бочно од сре
дишње бифоре на угаоној кули, изнад декора
тивно истурених симбола оклопа рађених од те
ракоте. ИЈмеђу ових картуша налази се уокви
рено поље у коме је некада стајао натпис: "Краљ 

5. Официрски доы - детаљ грба у картуши 

Fig. 5. - Officer's Home - Detail of coal of arms in cэ.rtouche. 
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Александар I својим официрима". По две 
сличне картуше са истоветним приказом грба 
налазиле су се и на угловима бочних крила.39 

Рад на здањима за потребе српске војске на· 
стављен је 1898. године грађењем нове зграде 
fujнe академије на простору између улица 
Бирчанинове, Ресавске и Немањине, у блоку где 
ес налазило и старо здање Академије. Ову ве
лику грађевину пројектовао је арх. Димитрије 

Леко. Према његовом пројекту прво је био из
грађен средишњи део ка Ресавској улици и кри· 
ло у Бирчаниновој улици, док јс друго крило 
према Немањиној улици подигнуто тек после 
Првог светског рата. Ова једноспратна зграда 
има истакнуте и за једну стажу надвишене угао

не ризалите. Централни ризалит, као и ризалити 
на краје.вима бочних крила били су завршени 
тимпанонима. Фасаде су јој биле обликоване до· 
ста слободно у духу немачке нсоренесансе.40 
Према расположивој документацији може се 
закључити да је главни декоративни мотив тим· 
панона над централним ризалитом била херал· 
дички постављена фигура двоглавог орла са 

штитом на грудима, по општој замисли слична 
оној са Министарства војног (сл. 6). Међутим, 
орао на новој fujнoj академији није био над· 
вишен једном круном, као што је то било уо
бичајено, већ јс, изгледа, над обе главе имао 
крунице. Уз орла, као централни мотив, у овом 

тимпанону се ес вероватно налазили приказани 

и трофеји у виду оклопа и штитова. Рељефне 
представе постојале су и у малим тиыпанонима 

над крајњим ризалитима бочних крила, али на 

основу расположиве документације не може се 
разазнати њихов садржај. Будући да су сада та 
поља празна, могуће је преmоставити да су се 
у њима некада налазили грбови.41 

Истовремено са новом зградом fujнe акаде· 
мије, значи последњих година XlX века, на су
протном углу Немањине улице грађена је касар· 
на намењена за смештај УП пука Српске војске. 
Израда пројекта за ово монументално здање би
ла је поверена арх. Драгутину Ђорђевићу. Пре· 
ма његовој замисли касарна је првобитно била 
једноспратна са високим партером. Тек касније, 
после Првог светског рата, дограђен јој је и дру· 
ги спрат. Главни мотив овога здања је дубоко 
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засечени угаони део, на који се настављају бочна 
крила, решен симетрично са високом улазном 

капијом између ризалита у виду квадратних кула 

са пирамидалним крововима. Фасаде Касарне 
VII пука моделоване су у духу немачке ренесан
сс42 са декоративним детаљима који симболи'lки 

одсликавају војну намену грађевине. Један од 
битних елемената њихове пластичне декорације 
су и хералдички симболи који се појављују на 
више места (сл. 7). На централном и посебно 
истакнутом положају налазио се грб Краљевине 
Србије - двоглави орао надвишен круном, са 
штитом, односно крстом и оцилима на грудима 

- смештен у посебно обликовано квадратно по
ље надвишено фронтоном, над кровним венцем 
у оси главног улаза.43 Уз овај целовит државни 
грб, крст са оцилима јавља се у оквиру пла
стичне декорације и на неким другим деловима 
грађевине. Картуше са овим хералдичким моти· 
вом, уз декоративно постављене заставе, налазе 

се у средишту тимпанона кула главне фасаде. 
Нешто једноставније обликоване картуше са 
крстом и оцилима у кружном пољу налазе се и 

над неким од бифора првога спрата главне фа
саде. Мотив српског грба поновљен је и на ри
залитима бочних фасада у равни приземне 
етаже. У питању су квадратна удубљена поља, 
по два на сваком од бочних крила, у којима се 
као средишњи t.!ОТИВ налази декоративно обли· 
кован штит сличан картуши, са слободно ком
понованим крстом међу чијим крацима се налазе 
оцила. У позадини ове композиције, која носи 
симболе победе, налазе ес заставе, копља и хе
лебарде, а у њеном подножју ловорове гране. 
Хералдички симболи на главној фасади Касар
не VII пука, били су допуњени и са дв<' деко· 
ративна поља изнад бочних улаза у којима су се 
налазиле картуше са монограмом краља Алек
сандра Обреновића (A.I.). Посматрана у целини 
хералдичка знамења на Касарни VП пука хар· 
монично се уклапају у пластичну декорацију ње· 
них фасада, које одсликавају намену грађевине 
као место стационирања једне од најелитнијих 
јединица српске војске. 

Убрзо по окоН'!ању радова на Касарн~ "VП 
пука према пројектима истог архитекте, Драгу
тина Ђорђевића, у Београду је подигнута и нова 
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6. Нова IЬјна академија - композиција са грбом у фронтону средишњег ризашпа (хипотетw~на реконструцкија) 

Fig. 6- New Military Academy- Composition with coat of arms in (ronton of middle risalit (hypothetical reconstruction). 

зграда Окружног суда. Радови на поменутом 
здању, које се некада налазило на почетку улице 

Краља Александра (сада простор Трга Николе 
Пашића), завршени су око 1900. године.44 Ова 
једноспратна зграда имала је симетрично 
решену фасаду са средишњим делом који је био 
наглашен уским бочним ризалитима. У њиховом 

оквиру налазили су се портали са дорским сту

бовима који су били надвишени истуреним тим
панонима.45 Складно решена фасада, обликова

на у духу академизма, обогаћена је посебно 
истакнутим хералдичким симболима који су 
представљали завршне мотиве уских ризалита 

средишњег дела. У питању су била посебна по
ља истакнута над кровним венцем и надвишена 

малим тимпанонима, у којима су постојали иден

тични рељефно обликовани грбови Краљевине 
Србије (сл. 8). Према сачуваној фото-докумен
тацији јасно се може уочити да се ту налазио 
крунисани двоглави орао са штитом на груди

ма,46 сличан нешто ранијим остварењима на 
згради Народне Банке и Касарни VII пука. 

Крај 19. века био је у Београду обележен 
грађењем још једног здања са хералдичким зна
мењем. Била јс то зграда на углу улица Васине 
и Књегиње Љубице (сада Змај Јовине), намење
на за смештај Канцеларије краљевских ордена. 
Дуги низ година зграду је користила Класна лу
трија, затим је овде једно време био смештен 

Историјски архив Београда, да би се коначно ту 
уселила Београдска банка. Ово здање подигнуто 

је 1896. године према пројекту арх. Милана Ка
петановића. Зграда има рустично обрађено при

земље и спрат са богатом декоративном пласти
ком обрађеном у духу неоренссансе. Својим 
складним пропорцијама посебно је истакнут за
сечени угаони део са порталом, покривен чет

вртастим кубетом.47 У нарочито обликованом и 
декоративно истакнутом петоугаоном пољу под 

овим кубетом смештен је рељефни грб Краље
вине Србије, окружен флоралним орнаментом 
(сл. 9). У питању је целовит државни грб под 
порфиром надвишеном краљевском круном. 
Концепција овако обликоване фасаде са држав
ним грбом одговарала је првобитној намени 
грађевине. Касније, када је зграду добио други 

корисник, овај рељефни грб био је заклоњен та
блом са малим сликаним двоглавим орлом и 

текстом: "Краљ. срп. државна класна лутрија." 
Стари рељефни грб, рађен у теракоти, уништен 
је одмах после Другог светског рата, а обновљен 
1970. године.48 

У првој деценији 20. века изградња јавних 
здања у Београду је настављена, али у нешто ма
њем обиму него што је то био случај у претход
ном раздобљу. Главна остварења у тим годинама 
дело су архитекте Бранка Таназевића, главног 

заговорника обнове "српског стила" у архитек-
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7. Касарна VIJ пуха - грбови са главне и бочних фасада (R = 1:50) 

Fig. 7 - Baпacks of the Se\-enth Regiment - Coat of aпns in main and side facades (Scale = 1:50) 

тури, надахнутог средњовековном орнаменти

ком Моравске школе. На његовим остварењима, 
згради Телефонске централе и реконструисаној 
фасади Министарства просвете овај ликовни 
израз националног наслеђа добио је своју модер

ну раэраду.49 У богаrу декоративну пластику 
ових здања укључени су и хералдички симболи 

српске државе, што је од интереса за наша раз
матрања. 

Зграда Телефонске централе пројектована је 
1906, а изграђена 1908. године.50 У јединственој 
архитектонској композицији овог здања, на спо
ју улица Косовске и Палмотићеве, истиче се 
обрада угаоног дела наглашеног кубетом и 
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плитким ризалитима. Плитка пластика и украси, 

сведени готово у раван фасаде, инспирисани су 

српско-византијским наслеђем. Главни портал, 
релативно скромно моделован, надвишен јс 

овалним пољем, оивиченим тордираним ужетом, 

у које је био смештен грб Краљевине Србије (сл. 
10). Ово хералдичко знамење, уништено после 
Другог светског рата, обновљено је 1989. године 
приликом радова на реконструкцији фасаде.51 

Други значајан Таназовићев подухват била је 
реконструкција Министарства просвете на Тера
зијама. Затечено старије партерно здање надзи
дано је 1912. године, nпо је било повод за израду 
сасвим нове фасаде. И овде су до изражаја 



8. Окружни суд - један од грбова над улазнЮ1 
ризалитиr.tа (R = 1 :50) 

Fig. 8-District Court - One of coats of arms аЬоvе entrance 
risalits (Scale = 1 :50) 

9. Зграда Класве луrрије - грб на атици угаоног 
ризалита (R = 1 :50) 

F1g. 9- Building of State Lottcry- Coat о[ aпns оп attic of 
comer risaliJ (Scale = 1:50) 

дошли сви они декоративни елементи инспири

сани орнаменталним репертоаром fvlopaвcкe 

школе и већ примењени на згради Телефонске 

централе. Уз друге појединости, посебна пажња 

посвећена је обликовању портала са декоратив
ном композицијом у чијем средиШl)' се налазило 

ГРБОВИ НА ЈАВНИМ здАЊИМА БЕОГРАдА (11 ДЮ) 

кружно поље са грбом Краљевине Србије (сл. 
11 ). Као и над порталом Телефонске централе, 
тако је и овде у рељефу приказан грб на пор
фири надвишеној краљевском круном. Уништен 
у време револуционарних промена, грб је у свом 
некадашњем облику веома успешно обновљен 
1991. године.52 Поред овог монументално за
мишљеног хералдичког знамења на фасади fvlи
нистарства просвете српски грб је поновљен још 

четири пута, али у знатно схромнијој варијанти, 

10. Телефонс~tа пентрала - грб над улазом 

Fig. 1 О- Main Telephone Exchaoge - Coat of arms аЬоvс 
entrance. 

само као детаљ пластичне декорације. У питању 

су декоративне ниске, које се спуштају са 

бочних страна елипсоидних медаљона, завршене 
привесцима у виду штита са крстом и оцилима. 

Последње велико здање подигнуrо у Београ
ду пред Први светски рат била је зграда Новог 
двора. Грађена је у духу раније замисли из осам
десетих година прошлог века, као десно крило 

дворског комплекса, односно пандан постојећој 

згради Старог двора. Ова чињеница била је од 
битног утицаја на концепцију и опште архитек
тонско решење новог дворског здања. Идеја о 

изградњи Новог двора постала је актуелна после 
мајских догађаја 1903. године и рушења Конака, 
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11. Министарство просвете - грб над улазом 

Fig. 11- Ministry of Education - Coat of amrs аЬоvе cntrance. 

где су се раније налазиле стамбене просторије 

српског владара. Краљ Петар Карађорђевић, по 

доласку на власт боравио је у Старом двору, који 

у претходном раздобљу није коришћен за стано
вање већ за репрезентативне потребе владара. То 

је био простор неподесан за стални боравак кра

љевске породице, што је намеruуло потребу да се 

решење потражи у изградњи нове резиденције. 

После дужих припрема, на које је утицала и Анек
сиона криза, коначно је 1911. године прихваћен 
пројект арх. Сrојана Ђrrелбаха. Радови су за
почели следеће године и до избијања рата 

грађевина јс споља у целини завршена. Било је 

преостало само уређење ентеријера, које је због ра

та завршено тек 1922. године, када се у Нови двор 
као своју резиденцију уселио краљ Александар.53 

Двоспратна зграда Новог двора обликована 

је у духу слободног академизма са главном фа-
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садом и улазним вестибулом окренутим ка двор
ској башти. Спој уличних фасада наглашен је 
полигоналним угаоним ризалитом, надвишсним 

куполом са издуженим шиљатим завршетком, 

који представља реплику сличног решења Ста
рог двора и завршни мотив дворског комплекса. 

Посебно место у декоративном обликовању фа
сада дато јс хералдичким симболима, што је би
ло у складу са наменом грађевине. На најистак

нутијем месту, у линсти над средишњим риза

литом главне фасаде налазио се монументално 
обликован потпуни грб краљевске династије Ка
рађорђевића, који се у извесним детаљима разли
ковао од званичног државног грба (сл. 12). Под 
краљевском порфиром, са бочних страна штита 
на коме се налазио двоглави орао стоје чувари, 
односно држачи грба, у виду двојице Ка
рађорђевих устаника са заставама, а у доњем де

лу трака са девизом "Spes mihi prima deus" (Прва 
ми јс нада у Бога). Поред овог амблема на цен
тралном ризалиту бочно од прозора другог спра
та налазиле су се слободно стојеће хералдичке 
фигуре крунисаног двоглавог орла са штитом 
српског грба на грудима. 

Монументална декоративна композиција са 

грбом у средишту налазила се и над атиком 
лучног централног ризалита фасаде према До
брињској улици (сада Андрићев венац) (сл. 12). 
Нажалост, данас ес о њеном изгледу може су

дити само на основу ретких очуваних фотогра
фија, које нам не пружају увид у појединости 
ликовне обраде. Централни мотив композиције 
чинила је велика картуша фланкирана седећим 
женским фигурама у функцији држача. У ње
ном средишту, у оквиру једног мањег елипса

стог поља, налазила се рељефна представа кру
нисаног двоглавог орла. 

Посебан значај дат је хералдичким моти
вима приликом декоративне обраде полиго
налног угаоног ризалита (сл. 13). На врху ње
гове куполе, као и код Старог двора, налазила 
се бронзана фигура двоглавог орла у полету, 
са крунисаним главама. За разлику од оног 

старијег, по чијем је узору очигледно рађен, 
орао обликован према Тителбаховом нацрту 
био је мекше и природније моделован. На 

овом делу грађевине, над угаоним јонским пи-
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12. Нови двор - композиција са грбом на атици средишњег ризалкrа и грб Кара!)орђевиhа над улазним 
вестибулом (R = 1:50) 

Fig. 12- New Royal Court - Composition with coat of arms on attic of middle risaliJ and cost of arms of tbe Кaradjordjevic family 
аЬоvе entrance vestiЬule (Scale = 1:50) 

ластрима, између прозора другог спрата, на· 
лазила су се четири идентична амблема рађена 
у високом рељефу. У питању је била слободно 

компонована хералдичка представа двоглавог 

орла са крунама над обе главе и штитом на гру

дима. 
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Овај изузеrnи ансамбл краљевске резиден
ције са хералдичким представама различитих 

13. Нови двор, угаони ризалит - грб на венцу другог 
спрата и орао на врху куполе. 

Fig. 13 - New Royal Court- Comer risalil, coat of arms on 
striлg course апd eagle on top о( dome. 
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стилизација остао је потпуно очуван све до 1948. 
године, када је зграда темељно реконструисана 
и дограђена. Према пројеК1)' арх. М. Минића, 
том приликом у целини су јој измењене фасаде 
на које су уместо уништених старих симбола по
стављени амблеми Народне републике Србије. 

На врху угаоне куполе, као и код Старог д11ора, 
скулптура двоглавог орла замењена је петокра· 
ком звездом. 

Хералдичка знамења на београдским здањи· 
ма грађеним у раздобљу од прогласа Краљевине 
1882. године до почетка Првог светског рата 
представљају остварења која одсликавају јасно 
изражен емотивни однос српске средине према 

националном грбу као симболу слободне и не
зависне државе. Тај процес изказивања нацио
налног идентитета кроз неговање односа према 

грбу, који се прати још од првих дана обнавља
ња државности, у овом раздобљу долази до свог 
пуног изражаја. Било је то време када су не само 
монументална здања већ и предмети свакоднев
не употребе украшавани националним знамењем 
у различитим ликовним стилизацијама, али го
тово по правилу хералдички исправним. 

Српски грб као декоративни елемент на мо· 
нументалним јавним здањима тога доба слобод
но је уклапан у решења фасада. У ликовном 
смислу, то су најчешће веома успела решења. 
Можемо претпоставити да су нека од њих дела 

наших познатих вајара. Скулптуру орла за Дом 
светог Саве, као што је већ напоменуто, радио 
је Петар Убавкић, а будућа истраживања можда 
ће открити име још неког ствараоца. Рељефни 
грбови најчешће q се налазили у посебно обли
кованим пољима над атиком грађевина (Народ· 
на банка, Државни Савет, Касарна VII пука, 
Окружни суд) или у оквиру декоративних кар
туша (Официрски дом, Железничка станица). У 
свим тим случајевима, готово по правилу грб је 
приказан у виду крунисаног двоглавог орла са 

штитом на гру дима, али без краљевске порфире 
надвишене круном. Слободно стојеће фигуре 
двоглавог орла, хералдички нешто слободније 
третирене, поред оних на куполама дворова, кра· 

силе су и тимпаноне неких здања (Министар· 
ство војно, Нова Војна академија). На Новом 
двору скулптуре двоглавог орла биле q постав· 



љене на кордон венац, што се јавља као једин
ствено решење. У свом елементарном облику, 
само у виду штита са крстом и оцилима, српски 

грб се јавља ретко и то искључиво као секун
дарна појава на здањима где већ постоји целовит 
државни амблем (Стари двор, Касарна УП пука, 
Министарство просвете). Потпуни грб Краљеви
не Србије на београдским фасадама са порфи
ром надвишеном краљевском круном, представ

љао је ређу појаву. Поред Старог двора срећемо 
га само на згради Класне лутрије и нешто поз
нијим Таназовићевим здањима, Телефонској 
централи и Министарству просвете. Једини ди
настички грб у свом монументалном обли11ју, 
што је и разумљиво, налазио се на згради Новог 
двора. 

Као што се из овог прегледа лако може 
уо11ити, једино хералдичко знамење које се јавља 
на београдским јавним здањима до Првог свет
ског рата био је српски грб. Усамљену појаву 
у том погледу представља Дом светог Саве где 
је приказан низ грбова српских земаља у ширем 
смислу. Ово изузетно занимљиво решње, које 
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захтева и посебна шира разматрања, било је, ка
ко је већ истакнуто, у непосредној вези са 
значењем институције за коју је поменуто здање 
грађено. 

Стари грбови на београдским фасадама 
припадају нарочитој врсти споменика - амбле
мима, који прецизно утврђеним и себи својстве
ним иконографским језиком откривају програм
ска опредељења и реалност одређеног историј
ског тренутка. Стога они представљају неспорни 
и веома важни део српског споменичког али и 

националног, државотворног наслеђа. Будући 

непосредан, ликовно уобличен израз владајуће 
идеологије, ова знамења су, по правилу, у раз
добљу превирања и деоба прва била предмет за

тирања и уништења. Обнова старих грбова, за
почета, мада још увек спорадично у новије доба, 

стога има за циљ да престоници али и самој 
Србији врати нешто од њеног историјског 
памћења. 

(Цртеже за uпампу обрадила је арх. Данијела Бото
рић) 
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СОАТS OF ARMS ONPUВUCBlJШ)INGS OFBELGRADE(PARTП) 

Marko Popovic 

Heraldic signs оп Bclgrade buildings, constructed in the 
period from the proclamation of the kingdom in 1882 uпtil the 
Ьeginning of the F'IISt World War, represeпt materialization 
l.hat c\early reЛects expressed emotional relation of the SerЬi.an 
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milieu towards lhe natioпal coat of arms as of the symЬol of the 
free and independent state. This process of cxprшing national 
identity through fostering the attitude towards the coat of aпns, 
which сап Ье traced from the very first days of the renewal of 



statehood, Ьесаmе in this period fully apparent lt was the time 
when лоt only moлumeлtal buildings but a\so objects of every
day use were decorated with лаtiола\ symЬo\s in various picto
rial stylizations, but, as а rule, almost always heraldically cor
rect 

The Serblaл coat of arms, а а decorative elemcnt on mo
лumental puЫic buildings of this period, was freely incorpora· 
ted in t.he setting of fa~des. ln artistic sense these were most 
frequently very effective settings. We may assume that some of 
them were the works of our known seulptors. The coats о[ arrns 
in relicf were very often P.laced eithcr in separately formed 
fields above the attic of buildings (National Bank, Srnte Coun· 
cil, Barracks of thc Scventh Regiment, District Court) or within 
decorative cartouches (Officer's Home, Railway Station, Ncw 
Roya\ Court ). ln all these cases, almost as а rule, the coat of 
aлns was represented Ьу а crowned two-headed eagle with а 
shield on the brest, but without royal mantel topped Ьу а crown. 
Freely standing figures of two-headed eagle, iл heraldic sense 
somewhat more freeely treated, Ьeside those on the domes of 
the royal courts, emЬellisbcd aJso the tympana of some other 
buildiлgs (Ministry of Armcd Forces, New Military Academy). 
Ол the New Royal Court the seulptures of two·headed eaglc 
were placed ол the cordoл, which appears as а unique setting. 
ln its primary form, only in the form of а shield with а cross 
and strikes-a-light, the SerЬian coat of arms appears rarely, if 
so, then as а secondary appearance on buildings where there 
was already а complete state emЫem (Old Royal Court, Bar
racks of the Seventh Regiment, Мinistry of Education). The 
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complete coat of arms of the Кingdom of Serbla, with the man
tel topped Ьу the roya\ crown, is а rather rare occureлce on Bel
grade fa~ades. Aside the Old Royal Court, we see it only on the 
buildiлg of the State Lottery, Main Те\ерhоле Exchange and 
the Ministry of Education. The only coat of arms of the Кarad
jordjevic royal dynasty in its monumental form, is placed, as un
derstandaЫe, on the ра\асе of the New Royal Court. 

As we can easily see, the only heraldic symЬol, whicb ap
pears on Вelgrade puЫic bui\dings until the First World War, 
was the SerЬian coat о[ arms. An iso\ated occurence in this sen
se is St Sava Home, where there is а series of Serblan coats of 
arrns of Serbia.n lands, in their wider sensc. This exceptionally 
interesting setting, which should Ье separately dealt with, stood 
in direct link with the importance of the institution for which 
the aforesaid building was constructed. 

TheoldcoatsofarrnsonВelgradefa~desЬelongtoaspecific 
kind of memorials-emЫems, which, Ьу precisely determined алd 
characteristic iconographic expression, reveal programatic deter
mination and reality of the given historical period of time. They 
theref ore represent an indisputaЬle and very important part of Ser
Ьiaл memoria\ but also of nationally constructive heritage. Being 
а direct, artistically r ormedexprcssion of ru\ing ideology, thesesym
Ьoles were, as а rule, the first objects of destruction алd destroying 
in the periods of turmoils and commotions. The renewal of the 
old coatsof arms, which Ьegan ол\у sporadically iл the recent years, 
has the purpose to redress Ьoth iл the capirnl and iл Serbla itself 
something of their historic reco\lections. 
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