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ПРВА ВИША ТЕХНИЧКА ШКОЛА У БЕОГРАДУ 

ПОВОДОМ 145-годишњице љеног осниваља 

Прва српска револуција била је исто

риЈска прекретница за српски народ и 

остале .народе Југославије. Ови значајни 

догађаји широм су отворили врата несме

таном раЗ'БИТКУ земље у СВИМ правцима. 

Вековно ропство оставило је бројне тра
гове и било је потребно много снаге, зна

ња и истрајности да ,се они избришу. ОП

шта заосталост била је присутна деценија
ма и то се осећало на сваком кораку. Кроз 

сталну и често 'Исцрпљујуhу борбу за на
ционалну независност \Која се водила у 

време Карађорђа и Милоша Обреновиhа и 
ЊИХQВИХ наследника, QТПQчео је и процес 

културно-просветне еманципације српског 

народа. И овај процес, ма колико дуг, по

казао је 'снагу тек ослобођеног народа и 
његову жељу да, июro знатно заостаје у 

односу на народе западне Европе, заузме 

место које му припада. Често се у току 

оружаних акција приступало оснивању и 

првих школа, као 'весника слободе и но
вог живота. Ти први кораци били су 'скоп

чани са многим тешкоliама материјалне и 
стручне природе. Није било учених људи 

довољно да би то тешко бреме могли у

спешно да носе. Ове препреке ничим нису 

зауставиле започет посао чији су резул

тати из године у годину били ,све видљи

вији . 

Тек полуослобођена земља а <>ко 70-тих 

година прО'шлог века и ослобођени градо-

ви ОД турских гарнизона., имала је бројне и 

хитне послове. Градови са типичном :ИС'I'OЧ

њачК'ом, пре свега турском архитектуром, 

захтевали су потпун преображај. Са уским 

кривудавим улицама, старим нахереним 

зградама, без основних хигијенских усло

l'a за становање, нису могле даље да оста

ну. Није било ни веliих и значајних згра

да за државну управу која се све више 

изграђивала и ширила. Све је било ј асни
је да се мора приступити темељној рекон

струкцији градова и њиховом прилагођа

вању условима у новој држави која се из

грађивала. 

Још у доба кнеза Милоша и љегове вла

де вршене су бројне реконструкције ма
настирских зграда и изградња нових. Ве

вина мајстора били су 'ван Србије. У 'Ве
лико се осев.ао недостатак ~валификова

не радне снаге, као и грађевинског мате

ријала, који је мање-више допреман из 

Аустрије. 

Питање зидања јавних зграда у Крагу
јевцу и Београду, па и у другим местима, 

био је још веh:и проблем, јер је требало 

наhи способне грађевинаре и мај-сторе. Кнез 

Милош био је лично заинтересован да се 

измени лик градова у ·вези све шире ауто

номије !Коју је Србија стицала и ширила 

R.ористеhи лични утицај као и овој lПоло-

2кај : " ... Кнез је настојао да преко свог 
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конзула Панте Хаџи Стојилова најми не
ког школованог архите.кту из Беча. Сре

дином или крајем 1834. године био је анга

жован Франц Јанке, пореклом Словен .. . 
Нешто мало затим у Србију је дошао још 
један инжењер барон Кордон. Тешкоћа је 

била једино у томе што су и Јанке и Кор

дон били грађевински инжењери, а не ар

хитекти, па је 'кнез морао и даље да се 

ослања на домаће снаге".1 

Јанке и Кордон су, по досадашњим по

дацима, били први грађевински инжењери 

у Србији. Њихава улога је -била з.начајна 

јер -су они на неки начин били :прве шко

ловане претече ове ,струке. Њихов рад ни

Је био временски дуг али је значајно што 

је тако рано, веn 1834. године - тадашњи 
кнез Србије увећао значај школованих 

људи, посебно неопходног кадра за из

градњу и реконструкцију градова. 

Кнез Милош био је дуго скоро једини 

rрадитељ ј авних зграда. Зах.ваљујуhи фи
нансијским средствима, -као и осећањем 

потребе за себе лично и своју ближу око

лину, а и за "страни свет", био је веома 
активан прегалац и градитељ. "Све до 

средине прошлог 'века, скоро једине озбиљ
није архитектонс,ке творевине биле су јав

не зграде. За своје прве владе, њихов 

искључиви градитељ био је Кнез Милош. 

Године 1820. подигао је ,свој први .к!онак 

у Београду; затим 1827. рађен је други у 
Пожаревцу; 1835. свој треhи конак у Бео

граду, у Топчидеру".2 

Што је време одмицало, а независност 

Србије постајала све шира и конкретнија, 
све је више настајала потреба за домаhим 

квалификованим градитељским, тј. инже

њерским 'кадром. Основана гимназија у 

Крагујевцу (1833. год.) није била у стању, 

по структури кадра, као и задацима, да 

школује инжењероки кадар. Зато је већ у 

јуну (1834): "Кнез Милош саопштио свом 

министру просвете да је намеран гимна

зију крагујевачку "узвисити на Лицеј" и 
заповеда му, да нађе два професора од ко

јих ће један од њих инжењер по IСТРУЦИ 
бити,е .з 

Био је дуг и тежа,к пут у жељи да се 

земљи да ,сопствени школовани кадар, који 

би преузео тешку и одговорну дужност из
градње. На том путу основани Лицеј био 

је прва најтежа степеница. Није било са
мо у питању, да та нова струка инжење-
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ра учествује у урбанизацији, већ да се, 

можда, пре свега бави премеравањем зем

љишта у вези већ увелико извршене а

грарне реформе. Турци су били напусти
ли Србију, сем утврђених градова, а њи

хова имања су мање-више прешла у руке 

дојучерашњих рустина. Истовремено, још 

у !Време 'кнеза Милоша ,вршена је и ин

тензивна ,колонизација Србије, са терито
рије 'скоро целог Балканског полуострва. 

Требало је тмм новим -ста'Новницима до
делити земљу и њу омеђити. И овај посао 

очекивао ј е инжењере. 

Из свих ових ПРа1Ктичних разлога та
дашњим властима ·се нудило да створе 

сопствени кадар, независан у односу на 

Аустрију. Бројни интелектуалци прелазе 

Са-ву и 'Долазе још у полуслободну Србију. 
Неки су привучени добром зарадом, поло
жајем и привилегијама, а неки од њих па

триотизмом и искреном жељом да помогну. 

Глад за интелектуалцима је била велика 

и она се развитком Србије из године у го

дину повеhamала. Већ исте године када је 

Лицејоснован: " ... Атанасије Ник-олиh је 
прешао у Србију у лето 1839, а под јесен 
те године, постављен је за Ректора и про

фесора Лицеја ... за катедру математике, 
пра'ктичне геометрије и вештаЧ'ког црта

ња ... Један Атанасије николиn. имао је да 
спрема ,сам самцит инжењере Држави". 

Професор Атанасије Николић је на и
сти :начин прва личност везана у тада

шњим условима и 'схватањима нау,ке, која 

је имала задатак да опрема школован ин
жењерски :кадар. 

Не желимо да детаљније улазимо у 

анализу и садржи-ну рада Лицеја тих го

дина, јер је о томе веn' писано. Лицеј, као 

прва виша школа, није остао у Крагујев

цу, где је била престоница 11 где је он и 
основан, већ је у току школске 1840/1. го

дине премештен у Београд. Пресељење Ли

цеја, па и његов 'смештај - за дуго нису 

били решени. У скученим просторијама, 

без основних учила, са мало научног и 

стручног кадра, није био у -ста'њу да за

довољи постављене захтеве. По једном из

вештају из 1845. године: }Ј'" у инвентару 
инструмената физичког и инжењерског ка
бинета нашао -сам поред метала, лепоте, 

светњака и клупа ШКОЛClких, забележене 

две три справе за изазивање електриците

та, и два три модела ОД дрвета, један мали 
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Беоzрад из nоследње zодине рада Више технич.ке школе у Беоzраду (цртеж, 1849. zoдина) 

Be~grade from the ~ast session ој the Higher Technical Schoo~ in Belgrade (drawing, 1849) 

микроскоп, једну либелу, једну бусолу, је

дан ланац за мерење, два шестара и неко

лико мотака ... " Овако прескромна збир
ка, разумљиво, да и није могла ефикасни

је да утиче на школовање поменутог кадра. 

То је било :схватљиво ако се има у виду 
дотадашња историја земље, њено очиглед

но заостајање у односу на државе запад

не Евроле. Све је требало почињати испо
tIeTKa, а иставремено се упорно борити за 

љен опстанак у односу на Турс.ку па и дру

ге велике силе. Та 'борба је била и примар
ни задатак и од ње је зависио оваки дру

ги напредак и развој. 

Тих година на Лицеј долази Емилијан 
Јосимовиli (1846. гбд.) за професора мате
матике а .нешто касније Вук Маринковић 

за професора физике. Било је јасно да Ли

цеј из поменутих разлога :није био у 'ста

љу да брзо и ефикасно реши проблем ин
жењера тако потребних земљи. Већ раније 

се почело размишљати да се формира по

себна школа која би 'само такву врсту :ка

дра школовала и припремала за рад. 

Инжењеpuска школа 

Наш прилог одно'си се на читаву једну 
образовну појаву средином прошлог века, 
ако не изузетно 'крупну, а оно и те како 

значајну у неким ,својим компонентама. За 

развој више наставе техничких .наука у 

србији посебно је значај на Инжељериска 

школа, која је радила у Веограду сасвим 

кратко време (1846-1849). И поред ове 

кратковечности и сшецифичних QlКОЛНОСТИ 

и 'сврхе оснивања, а имајуhи у виду да се 

на Лицеју није предавала теХНИlка, ова је 

школа од интереса за историј-ска истражи

вања, јер се у љој ПО први пут образује 

инжењероки кадар у :нашој средини. 

На жалост, историјских извора и архив

ске грађе везане за ову ШКОЛУ, а тиме и 

вишу наставу технике, има ,веома мало. 

Документација Грађевинског одељења По

печитељства внутрених дела које је осни

вач школе, ~ништена је, те истражујући 

:-рађу наилазимо на празнину у фондови

ма архива Совјета и Попечитељства. Сто

га је доста разумљиво, али :не и оправда

но, што о овој ШКОЛИ код нас готово да 

ништа није писано.4 Нешто више подата

ка имамо кад Милана Ћ. Милићевића 

(1831- 1908)' и у 3борuuку закоuа и уре
даба, што је објављено и у Д. Баралићевом 

3борuuку.' У новије време Дивна Ћуриli
-Замало објавила је извесне напомене о 

овој вишој техничкој школи.7 Проучава

јући грађу о матемаТlИЧКИМ и механич,ким 

наукама 19. века код нас за потребе :не

ких наших ширих анализа,8 -наишли смо 
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на ,свега · " Два документа о "Инџинирској 

I1IК0ЛИН, ,К'ој а 'се оДнОСе ,на наставна учила 
из механике, геоде'зиј'е ',и архитектуре.1I 

До оснивања Инжењериске школе (1846) 
дошло је · из 'Више . разлога. Лицеј није имао 

посебно Qдељење (факултет) за техничке 

наУЈКе ~oje би' - спре!'4"ctло технички iКaдap. 
Све др 18'5~. године, када је извршена pe-~ 
форма Лицеја, где .·Су, iIIриродно-мате~ат.ич
ке и тех;nичке науке добиле посебно оде-"· 
љење (факултет), била .су само два OД~JЬe

њ~: Филозофско и Правословно : Им:ајући 
ОВО у 'видУ, да "највиши iIIРО.свеЋНИ завод 
Србије" не школује инжењере, а да, - 'су 

потребе земље 'за техничким лицима све 
веће, прис:гупило с се оснивању ,caMOCTaJ.IHe 
више 'техничке школе, која j~ добила на
зив Инџинирска школа. Попе-читељ'Ство 
внутр-ених дел'а поднело је 8, фебруара 
1846, представку Совјету о потреби обра

зовања "инџинирских лица" у грађевин

ској техници у посебној школи . 1О На пред

ЈЮГ Совјета од 29. маја 1846. године донет 
је 19. јуна исте године Указ о оснивању 

Инжењерске , школе у Београду .11 

3најуhи ~ас-клоности професора мате
матике на Лицеју Атанасија Николиliа, кђ

ји је и 'сам био грађевински И'Нжењер, а 

у то време налазио се на дужност и :начел

ника Полицијско-економског одељења По
п€читељства внутрених дела, мишљења 

смо да је он и био покретач ос.нивања ове 

школе. У његовој ' аутобиографији потвр
дили смо наше .мишљење, а уједно дозна

ли смо директан повод оснивања школе. 

"При грађењу цариградског друма , увиде
ла ,С'е потреба инџинира", - пише А. Ни

колић - ,,;па да би имали ' бар толико изо

бражени људи, који би у стању били над

зор водити при грађељу друмова, већ у 

оно време имадосмо при Попечитељ-ству 

два инџинира, учиним ја предлог, да при

мимо из Гимназије једно десет младиhа, 
па ове ,саме да учимо· при Попечитељству 

у најнужнијем инџинирском раду и теори

ју да им предајемо; Тако за привремену 

инџинирску школу учиним предлог и ра

споредим што ће који предавати па сам 

определим да 'им предајем практичну ,reo
метрију. И ово мој Попечитељ у начелу 
усвоји'.' .12 

Оснивање школе везује се тако за по
требе грађевинске технике и за амбициоз

ни потхват на градњи цариграДског пута. 
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Несумњива је УЛОl'а у свему томе А. Ни
Б:олића, 'који је био активна ЛИЧНО ст и који 

је имао тачан увид у техничке опособно
сти и стање технич-ког -кадра земље. Наи

ме, у Србији средином прошлог века било 

је веома мало образованог ,техничког !Ка

дра. Из 1едног конкурса за "пр'авитељс-тве
НЩ' инџинира" дознајемо да је Србијр. 

1843. године. имала ,само једног "правитељ
ственог инџинира" : lЗ Две године доцније у 

СР9Ј1ју је на ,позив дошло више страних 

Атанасије Нихолиh (1801-1883) 

Atanasije Nikolic (1801-1883) 

инжењера, међу којима је био и архитекта 

Јан Неволе из Прага, који ће предавати 

у Инжењериској школи Ј.1 ПО чијим ће про
јектима бити и саграђено Капетан-Мишино 

здање (1863. године). 
И доцније, са школо'Вањем и добијањем 

инжењера различитих 'струка ишло је вео

ма тешко. Према анализи14 дознајемо да 

је на Великој школи за приближно 30 го
дина, од 1863. до 1891. године, завршило 



Технички факултет свега 85 :великошко

лаца (!)." 

Приметимо, према изворима М. Ћ. Ми

лиhевића,16 да су 'се на Инжењераку шко

лу примали лицејци (студенти) са две за

вршене године Лицеја, а не ·како А. НИ1{Q
лић пише "да прими:~о из Гимназије једно 

десет младиhа ... ". Поред овога у члану 

9. Указа о оснивању ш.к:оле дословно сто
ји: " ... који би се (студенти) из друге го
дине филозофије по свршетку њин-ог те-

Чехословачки zрађевински инжењер-архитек

та ЈАН НЕВОЛЕ, један од првих инжењера 
Кнежевине Србије; професор цртања на ИН

жењерској школи у Беozраду. Невола је yzpa
дио своје у.меnе у архитектуру Беozрада 19. 
века; њеzoво је дело Каnетан-Мишино эда-
ње (стара зzрада Филозофскоz факултета) 

Јаn Nevole, Czeck Ьоrn сivП engineer аnа 
architect, is оnе among Ље first engineers 
employed Ьу Ље principatity ој Serbia. Professor 
at the School 01 Civil Engineering where ће 

gave lectures in drawing. Nevole built his skiН 
in the architecture 01 BeIgrade ој the 19th 
century. His creation is the building ој Kapetan
-МНа (the old building ој the Faculty ој ры-

!osophy) 

ПРВА ВИША ТЕХНИЧКА ШКОЛА 

чаја за ову инжењерску школу узели" 
Овај податак, да је школа примала сту

денте 'са завршене две године на Лицеју 

указује нам, ДD.некле, и на ниво наставе 

па и садржај предмета. То је била нека 

врста више техничке школе у данашњем 

смислу за спремање 'слушалаца који ће 

"моhи при Попечитељству Унутрашњих 

Дела мања инжењерска дела добро отпра'в
.љати". 

Из УlКаза о оснивању Инжењериске 

школе 1846. године видимо да је она осно
вана при Попечитељству внутрених дела 

11 да ће професори ове школе бити чинов
ници Попечитељства, ,а ако је то немогу

ће, тада ангажовати и професоре Лицеја. 

,:Професори ове школе биће чиновници По

печитељства Унутрашњих Дела, који при

тежавају способности, да прописане нау

ке предавати могу, ,па ако се кадар лрофе

сора не би подмирити могао са чиновни

цима о'Вога Надлештва, то ће се из профе

сора Лицеума нашег подмирити" .17 

Наглашавајуhи у Указу да ,,'се овде на

мерава .само прву потребу Попечитељства 

:-rодмирити" морамо закључити, да је још 

на самом почетку за ову школу предвиђен 

привремен облик рада. 

у Инжењериској ш,коли предавало се: 

практично земљомерје, механика, архитек

тура, цртање и немачки језик. Међутим, 

према М. Милићевићу, видимо да се у 

Школи предавала и математик:а (алгебра, 

геометрија). Према Указу (чл. 7) ове "нау
ке предаваhе се следеh.им редом за три зи

ме: прве године Практично земљомерје (ма

тематика), друге године Механика, треће 
године Архитектура" .18 Како ј е настава 

почела .септембра 1846, то можемо закљу
чити да је механика први пут у Србији 
предавана <На ВИСОКОIlШолском сту:пњу lКao 

посебан предмет школоке 1847/48. године. 
Предавачи ових предмета нису били про

фесори Лицеја, вев. "правитељсогвени ин

џинири". Тако је Iпрактично земљомерје 

(математика) и немачки ј език предавао 

Атанасије Николиh, бивши професор ма
тематике на Лицеју, механику Авгу.ст Цер

ман, Ј ан Неволе цртање, а од друге годи

не Игњат Станимировић немачки језик. 

Податак о увођењу немачког језика, !као 

обавезног предмета у све ГОДИiне, омогу

ћује сагледавање барем у намери озбиљ
ности и темељности стицања техничког 

65 



Д. ТРИФУНQВИЋ-Ћ. КНЕЖЕВИЋ 

образовања при Инжењериској школи. Не
мачки језик је, како се каже у Указу, уве

ден да би .свршени инжењери пра'DИЛИ 

стручну литературу и да би им се олак.ша

ло доцније настављање школовања на 

страни. "А Нема ч;ки ј език за то ће се пре
давати, да би се 'питомци после из немач

ких књига и самим читањем усавршавати 

могли, или који би ,се у овим наукама од

ликовали, да би се ради бољег усавршава

ња могли послати у стране државе". 

Велика је штета што не располажемо 

подацима о програму и садржају наставе 

наведених предмета. Да ли је било уџбе

ника и шта је та Нпр. "инџинирска мека
ника CI садржала, остаје отворено [1итање. 

С обзиром на то да је А. Церман био гра

ђевинсхи инжењер и пошто је профил 
школе био грађевинског смера, то се може 

само наслутити обим и садржај курса ме

ханике. За историју ове науке такође би 

било занимљиво да ,сазна детаље о жи

воту и делу немачког инжењера Агвуста 

Цермана, који је код нас први ·предавао 

механику као посебан предмет. 

у време рада Инжењериске школе .на 

Лицеју се механика изучавала у оквиру 

општег курса физике, те нас ово ynућује 

да проучимо програм механике на ЛЈЩеју 

и тиме, донекле, наслутимо садржај пре

давања ·професора Цермана ·на Инжењери
ској школи. 

Према архивској грађи налазимо да се 

у оквиру физике настава механике на Ли

цеју од школске 1841/42. године одвијала 
према следеhем програму: О движенију и 

покоју вообште и о препјатствијама дви

женија. l-во. О hускии. 2-го. О макари, 

точку на валку, полиспастима и машинама 

точковним. 3-ће. О средоточ:ију тежине. 

4-то. О слободном паду тјела. 5-то. О сре
доточном движенију. 6-то. О косој рав-ни

ци-клину И маутову. 7-мо. О шеталЈЩИ. 

О течним тјелима.1I~ 

Значи, елементи кретања и просте ма

шине чинили су садржај наше прве нзста

Ее више механике. Имајући у виду еду

кативни циљ Инжењериске школе, веро

ватно да је професор Август Церман нај

више и инсистирао на простим машинама и 

уопште на основама техничке механике, 

што би све доцније будуhим инжењерима 

послужило у прак:си при гра:дњи цариград

ског ДРума. 
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Према једном захтеву Јанка Шафарика 

(1814-1878), тада професора физике на Ли
цеју,20 rНалазимо да је 1847. године у "фи
зикалном кабинету" из механике било: 

1. Атвудовасправа падаља. 2. Добре руч
не теразије. 3. Један добар кантар. 4. Те
разије за мерење относне претеге. 5. Дво
струки ошиљак идући у ВИСИНУ. 6. Хинеч
ка лутка .која се премеће. 7. Хинеч.ке лутке 
на ужету или на игли стојеће. 

Према 'У,казу налазимо одредбе о из

вођењу наставе. "Науке... означене ·пре
даваће се теоријски у овој школи преко 

зиме, а преко лета ПИТОМЦИ ве ове школе 

би'IlИ у.пот.ребљавани поред инжењера при 

мерењу, грађељу зграда и путева праксе 

ради, надзирајуfiи и извршавајуhи по пла

новима разне грађевине". За извођење 

практичног дела наставе Инжењериска 
школа је 'Користила разна учила, моделе 

и оригиналне инструменте посуђене од 

Лицеја. 

Наведимо два примера. 

1 

"Ректорату Лицеум:а 

ПО томе, што Попе'<-IИтелство внутренији 
Дела по Височајшем решенију сада Инжи
нирско училиште завести (жели) и што су му 
на тај конац неке ствари од суштаствовавшег 
при Лицеуму училишта начертанија по сми
слу отношенија његовог од 6. тек. r.N2 651. 
нуждне, као: 

82 комада образаца од Архитектуре 
33 комада земљемерна планова 
71 комад украшениј а 
31 комад технически орудија 
63 комада предела 
20 комада табли за рисовање 
10 комада лењира и 
10 пари паралелни лењира, Попечитељ

ство Просвештенија Ректорату, да означене 
ствари истоме Попечителству внутренији Де
ла на Реверс преда; кој е ће оно донде у по
пенутом училишту употребљавати, докле по
треба изискивала буде, а по том ће иј ипак у 
невредимости повратити. 

П.N2 1099 
9. Септембра 1846. год . 
у Београду 

Начелник 
Поп. Просвештенија, 

Ј. С. Поповић 
Попечитељ 

Правосудија и Просвештенија, 
Полковник и Каваљер. 

Паун Ј анковић" 



II 

"Доле потписаниј потврђује, да је ОД 
Славног Ректората Лицеума Београдског при
мио за потребу инџинирске школе: 

306. три стотине и шест раме 
19. деветнајест досака за чертање 
10. десет линира. 

Београд 10. фебруарија 1848. ГОД. 

Глав. Прав. Инџинир 
Неволе21" 

Анализу наставе из практичног земно

мерија (геодезија) и архитектуре не мо

жемо да изведемо јер не познајемо није

дан историјски или директан извор. 

Аутоzраф рукописа Јана Неволеа којим тра
жи од Лицеја справе за потребе Инжењерuј

ске ШКDле 

Тће autograph о! Јаn Nevole's application asking 
јат some equipment јтот the Lycee needed јат 

the School ој Civit Engineering 

lllкола је извела само једну генераци

ју и престала с рад-ом у пролеће 1849. го
дине. У првој години било је уписано де
вет студената, и поред тога што је Указ, 
према -члану 9, предвидео само 8 слушала
ца. Инжењериску школу 1849. године за
вршило је седам студената. Према М. Ми

лиhевићу доносимо имена првих инжење

ра lliXолованих у земљи: Андрија Стевано

виh, Јован К. Ристић (начелник у Мини

старству грађевина), Коста Спасојевић (ра
дио у суду), Милан Шукиli (радио у поли-

,. 

ПРВА ВИША ТЕХНИЧКА ШКОЛА 

цијској струци), Никола Јовановић (инж. 

I класе), Никола Марковић и Стеван Ћи

риli (радио у суду). 

Све 'су ово били чиновници који су ду

ЖНОСТИ вршили поред свог сталног зани

мања, те им је свакоме и давано у име 

додатка за тај труд по 100 талира годишње. 

Кад су ови ученици довршили овоје 

учење у пролеhе 1849. године, онда је и 

Школа затворена и више није отварана. 

Школа је, као што .се види из сведоче

ња 'савременика, радила .непуне три го

.Цине. Од у,купно 8 студената, по завршет

ку школовања, само су њих двојица - Ј'о

ван К. Ристић И Никола Јовановиh радили 

у својој 'струци, и то као 'Инжењери у та

дашњем Министарству грађевине. Са све
га три IJIрофесора, од којих и поменути А

танасије Николић, нису били ПО свој при

лици у стању, и поред добре lВoљe и за
лагања, да формирају у правом смислу 

речи ово ново занимање и тиме више ути

чу на грађевине-ку технику. Но и поред 
овога, 'Овај покушај је вредан пажње, јер 

недвосмислено указује на тадашњу владу 

и кнеза да 'су ,схватили значај ових струч

њаха и предузели ,све што је тада било 

могућно да се тај нови профил и занима
ље формирају. Тешкоhе су биле lВелике, 

CI некад их је било и немогуће пребродити, 

али је тим значајнија била њихова жеља 

:н спремност да приступе и таквој врсти 

задатка . Србија је ,све више задобијала 

унутрашње слободе, све се више еманци

повала од свог дојучерашњег господара и 

постајала све независнија и у односу на 

велике силе. Све је то утицало и на по

већане унутрашње потребе за ш:колованим 
с-тручним кадром те је и особље ове школе 

само један беочуг у ланцу њеног очитог 

напретка на пољу школства и културе 

уопште. 

Епизодни карактер Инжењериске ШКО

ле одраз је тадашњих несређених -просвет

них прилика у земљи, а и пример како су 

поједине нау-ке тешко -освајале тло у ви

соком :шкоЛ'ству. 

Донекле, даљу празнину у школова

њу техничкоr кадра после 1849. попуња
ваће Војна академија, која је наредне, 1850. 
године основана у Београду. 

Довољно је поменути податак да је код 

:нас први уџбеник више математике и први 
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уџбеник механике објављен за потребе на
ставе на Војној академији, па увидети пот

пуно супротне услове за рад .од оних на 

Лицеју и у првим годинама рада Велике 

школе. Према .наставном програму и са

држају уџбеника за Војну академију, у

тврдили смо занимљиву чињеницу, да су 

свршени 'Питомци Војне академије добија

ли бољу спрему и веће знаље из матема
тике, механике и сродних наука него ли

цејци и великошколци. То је било 11 при

р.одно . Ове науке предавали су ·веома спо
собни предавачи и писци добрих уџбени

ка. Наведимо њихова имена: Емилијан Јо

си:мовиЂ., предавао вишу мате~атику и ме

ханику ОД 6. IХ 1850; Михаило Панић, ни
жа и виша математика 'и механика (1. ХII 

1852); Стеван ЗдраВКОВИћ, нижа и виша 

математика и механика (18. ХП 1865); Ди
митрије Стојановиh., нацртна геометрија (1. 
ХII 1878) ; Коста РадисављеВИЋ, нижа ма
тематика (22. VПI 1879); Данило Барковиli, 
механика (1880); ЂОРђе М. Станојевиli, ме
ханика (11. VI 1887) ; Димитрије Дани!i, 

математика (1. ХП 1888); Стеван Давидо

вив, математика и нацртна геометрија (12. 
IX 1883); Петар Мишиli, математика (27. XI 
1893), Ђорђе п. Ро:книli , механика (1. VI 
1894) ; Ђорђе Петковиli , математика (5. Х 
1897).22 

Обавезно школовани ,више година у 
€:вропским центрима предавачи на Војној 

экадемији знатно су допринели јачању на

ставе технике, а били и први похретачи 

савремених односа у настави. И поред по

знате чињенице, да добра и савремена на

става технике условљава и добре резулта-

те у науци, '11редавачи са Војне академије 

били су по страни од токова научних к·ре

тања, специјално објављивања расправа у 

Г.,аснику ДСС, СУД и Гласу СКА. Да ли 

су разлог "изолацији" ранији "сукоби" или 
једноставно, метод у раду? Међутим, иако 

не објављују расправе,23 утврдили смо не

колико њихових оригиналних прилога нау

ци, кој и су некако "скривено 11 .објављени 
у њиховим уџбеницима. На пример, Бми

ЈIијан Јосимовиh који у Гласнику ДСС, 

СУД и Гласу СКА није објавио ниједну 

расправу, пише у 'свом уџбенику: "Те пред
мете овде по 'имену све избројати није ну

ждно зато, јер вештак ве их сам по оееби 

ПРИ1\'1етити, а невештаха цела та ствар не 

занима. Споменут'ву дакле ,само два, цело 

решење бројни једначина и доказ поли

номнога правила, од који ј е последњи са

свим оригиналан и овде први пут саоп

штен" . 24 

ВОјна академија је основана 1850. годи
не и тада 'се звала Артиљеријска школа.25 

Према ,,'Устројенију Артиљеријске школе" 
основи математике предавали су се у 1 го
дини, виша математика у 11 години, на
црт.на rеометрија у све четири године, а 

м:еханика у IV години.2 (1 Математика је о

бухватала следеhе области: iНижа и ВИIllа 

алгебра, тригонометрија (равна и сферна) , 

аналитичка геометрија у равни и просто

ру. теорија вероваТНОће и комбинаторика, 
диференцијал.ни и 'Интегрални рачун и ди

ференцијалне једначине.27 Како је путем 

пријемних испита Академија примала свр

шене rимназијалце и лицеј е (1), 'Го је била 

очигледна и ·селекција слушалаца. 

ПРИЛ О Г 

1. УКА3 О ОСНИВАЊУ ИНЖЕЊЕРИСКЕ ШКОЛЕ У БЕОГРАДУ 

Имајуhи у виду VJ:a ј е 'Yiказ о оснива
њу Инжењериске школе у Београду уопште 

п р 'в и званични документ о техничким 

ШКQлама у Београду, то га овде доносимо 

у целини према препису који је учинио Д, 

Баралић : 

"ПОПЕЧИТЕЉСТВО УНУТРАШЊИХ ДЕЛА, ФИНАНСИЈА И ПРОСВЕТЕ 

Сходно претстављењу које је Попечитељ 
Унутрашњих Дела под 8. фебруаром т. год. 
Г . .N2 69 Совјету )"iИНИО , исти је под 29. ма
јем т. год . .N9 91 решио и ЈА одобравам, да 
се једна Инжењерска школа подигне, за које 

се следеће прописује: 
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1. Ова школа постојат ће при Попечитељ
ству Унутрашних Дела. 

2. Професори ове школе биће чиновници 
Попечитељства Унутрашњих Дела, који при
тежавају способности, да прописане науке 
предавати могу. па ако се кадар професора не 



би подмирити могао са чиновницима овога 
Надлештва, то ће се из професора Лицеума 

нашег подмирити. 

3. Предмети, који ће се у овој школи пре
давати јесу: ПраКТИ9НО земљомерје, Механи
ка, Архитектура, Цртање (рисовано) и Немач
ки језик. 

4. Кад би ова школа стална била, тј. кад 
би се установила за свагда, она би имала по 
предњем 5 професора, но како се овде наме
рава само прву потребу Попечитељства под
мирити, то Ве она имати само три професора 
сваке године наизменице са уживањем неке 

награде од стране Правитељства. 

5. Курс ове школе траје три године, за 
које ће се време горе означене науке сврши
ти, и питомци до тога степена изобразити, да 

ће моћи при Попе9итељству Унутрашњих 
Дела мања инжењерска дела добро отправ
љати. 

6. Науке горе означене предаваће се тео
ретски у овој школи преко зиме, а преко лета 
питомци ће ове школе бити употребљавани 
поред инжењера при мерењу, грађењу згра

да и путева праксе ради, надзиравајући и из
вршавајући по плановима разне грађевине. 

7. Горе означене науке предаваће се сле
дећим редом за три зиме: Прве године Прак-
1'ично земљомерје. Друге године Механика. 
Треће године Архитектура. 

Осим тога поред овог главног предмета за 
све три године предаваће се Цртање И Не-

ПРВА ВИША ТЕХНИЧКА ШКQЛА 

мачки језик. А Немачки језик зато ће се пре
давати, да би се питомци после из немачких 
књига и самим читањем усавршавати могли, 

или који би се у овим наукама одликовали, 
да би се ради бољег усавршавања могли по
слати у стране државе. 

8. Будући ће сваки од инжењера по један 
сат на дан зими означене предмете предавати, 

а осим тога и преко лета питомце свагда упу

ћивати, то ће се по горе означеним на три 
лица годишња награда као додатак плати 

опредељивати, која ће сваком из 100. талира 
састојати. 

9. На 8 питомаца, који би се из друге го
дине филозофије по свршетку њиног течаја 
за ову инжењериску школу узели, на свакога 

по 100. талира годишње рачунајући, износи 
800. талира. Цео дакле трошак годишњи на 
ову школу износиће 1100. талира, будући се 
остале потребе, као инжењерима припадајуће, 
из канцеларијских трошкова Попечитељства 
Унутрашњих Дела имају подмиривати. 

Ово достављам Попечитељству ради зна
ња и надлежног управљања њиховог. 

У Београду 19. јуна 1846. 
Б . ;N", 643 

(м . п.) 

АЛЕКСАНДАР КАРАЋОРЋЕВИЋ. с.р. 

Књаз Србски" 

2. ПИСМО КНЕЗУ МИЛОШУ 

Дипломирани студенти Инжењериске 

ш'коле били су по струци грађевински ИН
жењери. Шта је њих чекало у пракси, ка

кве су прилике биле у грађевинарству, 

може донекле да илуструје и једно сачу
вано писмо из јула 1860. године улућено 

Кнезу Милошу. Писмо је .писао Павле Ста
нишиh, управитељ Главне управе грађеви

на, ,које .овде доносимо у целости.28 

.. Господару! 

Непрекидна је жеља Ваше Светлости би
ла, да се грађевине, које се у отечеству нашем 
подижу, не само постој ано и уредно, но по 

потреби и брзо граде, како не би дуговлаче
њем оно што је пре кратког времена направ
љено, дејством природним, опет покварено би
вало. Ова жеља била је за мене заповест, и 
ј а сам се старао, колико су ми силе дозвоља
вале, да је у дејство приведем: но то ми ни
како за руком испасти није могло при свем 
мом напрезању, јер кратковремено мОје иску
ство, довољно ми је то показало, а и подпуно 
ми је осведочило, да испуњење гореказанога, 

не зависи чисто од усталичког надзиравања 

и настојавања извршителне власти, но гди та 
логрешка има свој неизлечими корен у на
't.lИну, по коме се грађевине предузиматељима 
уступају, и по томе, по мом тврдом убеђењу, 
Господару ! Ово ће зло, дотле код нас посто
јати, и дотле ће се непрестано, на рђав посао 
грађевине, поред свега настојавања, тужити и 
хулити, докле горенапоменути начин постојао 

буде. Време је већ крајње Господару, да се 
овој незгоди помогне, којим уклоњењем рече
не незгоде, неће се помоћи отечеству нашем 
само са те једне стране, но ће повући доцније 
и друга, много благотворнија сљедства. 

Овим убеђењем руковођен, усуђујем се 
Вашој Светлости представити, да је наш доја
кошњи начин лицитирања, по струци грађе

винској крајње неуредан, по томе, што се на 
лицитацију и такви назови мајстори пуштају, 
који не би у стању били ни добре калфе, а 
камо ли мајстори бити. За то би добро било, 
да сваки онај мајстор, био он зидарски, те
сачки, тишлерски и ковачки, који жели ра
дити и лицитирати правитељствени, или ма 

какав народни посао, који би или прирезом 
народним или фондом какови-м исплаћиван 
био, једном за свагда, испиту код Главне у-

69 



Д.ТРИФУНОВИЋ~Ћ.КНЕЖЕВИЋ 

праве грађевина подвргне, па пошто он по
.10жени му задатак, као што треба уредно 
изврши, и комисионо :lа добар оглашен буде, 
да му се писмо мајсторско потврди и за тим 
као мајстор уредно прогласи, па онда у бу
дуће на лицитације пушта. 

Ако би се и од ови овако и на овај начин 
признати мајстора, у време радње каквог 

уступљеног му после, показао непоштен, тј. 
ако би поверени му посао рђаво радио, или ма 
у чему закључени уговор прекорачио, онда у 

такови, да се одма решењем управе грађевина 
искључи од сваког даљег посла, а у будуће 
никако на лицитацију не пушта. 

Овим начином Господару, држим, да би се 
сва неуре,цност у подизању грађевина, која од 
данас код нас још непрестано траје, једном за 
свагда избегла; тим би се мајстори, не само 
у њиној способности И вештини, но такође и 
у поштењу испитали; а кад се једном то по
стигне онда нећ.е наше грађевине рогобатно 
испадати, нити ће узрока имати то догађати 
се, почем сада никако друкчије не може да 
буде; јер поштени мајстори, који желе свој 
посао уредно израдити, не могу ни пошто са 

непоштенима и незналицама да конкурирају, 
из узрока, што непоштен још одма у почет

ку на превару мисли, а незналица опет сво

јим незнањем, ма да је и поштен човек, у не
срећу _ пада, те тиме и себе и другога убиј а, 
а и само надтежателство, које грађевину из
вршује, у неприлику а кадкад и до велике 

одговорности, појединог пак чиновника гра

ђевинског, на губитак части и званија доводи. 
Напротив пак, вешт и поштен мајстор, кој 
на своју будућност И даљи обстанак мисли, 
то никад чинити неће, но шта више и сам ће 
настоити, да се препоручи и име своје као 
QeCTaH мајстор подигне. 

Поред, дакле, користи, што ће правитељ
ство уредне послове добиј ати, држим, да ћ.е 
и та полза за отечество наше настати, што ће 
онда и наши отечествени синови, који за сада 
доиста никако немамо, да се овога рода за

натима предају, у будуће предавати, кад само 

очевидну ползу увиде, да се и на тим зана

тима, само ако се уредно и честито ради, не

што заслужити и уредно живити може, што 

се напротив сада има право, да те занате не 

учи, јер има очевидан пример, да се још ни 
један мајстор уредно подигао и до каквог до
бро станија дошао није; но што више види 

пред собом јад и чемер, тј. види цинцарина, 
кој само о лебу, води и паприки цео свој жи
вот проведе, а богме такови начин живота 
нити се оће, нити може коме допасти, свр' 

тога још, ништа уредно од заната не научи
ти. Ово није још цела штета, коју нам ови 

људи чине; они овако штедећи и себе МУ
чећи скупљају заслужене новце на гомилу, 

па ји онда носе у Турску и троше, без да од 
тога види што асне она земља, у којој су они 

те новце заслужили. Оваковим поступком, 
сваке године оштећ.ава се наша држава у 
млого стотина хиљада гроша сотим, што се 

новци из државе износе. Дакле и из тога са
мо призрења, већ не би требало, давати по-
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вода овога рода мајсторима, да новац заслу
же; но треба само оне потпомагати, који су 
наши поданици, или бар стално са фамилијом 
у нашој држави живе, и на разностручне по

требе заслужени новац издају, а сотим новац 
опет у земљи остаје. 

Још једно, што надлежатељству грађевин
ском а и самим мај сторима велику незгоду 

прави, лежи Господару у томе, што се пре 

одобрења, држи за једну грађевину лицита
циј а, па се тек онда за излицитирану цену 
иште одобрење. Незгода ова, долази отуда, 
што овим поступком, или правитељство или 

мајстор бива оштећен, и то на овај начин: 
ако правитељство од лицитанта, на коме је 
rрађевина остала, узме кауцију или јемство, 
и ово код себе задржи дотле, док се грађеви
на не одобри онда он протестира и тражи 
накнаду за уложени и толико времена без 
ползе лежећи му новац, у случају кад се гра
ђевина од више власти не одобри, које се по

чешћ.е догађа, а и има право да тражи, и та
ко, онда само правитељство чини неправду 

предузиматељу, ако накнаду не учини, а да 

му је учини нема од куда, јер за те случај еве, 
нема никакву суму на располагању. Оштећује 

се пак правитељство, ако не узме од преду

зиматеља кауцију, јер онда, ако и услеђује 

одобрење, одустаје предузиматељ и неће да 
прими грађевину, што или се преварио , те 
јевтина погођо, или за време док је одобрење 
посљедовало, нашао себи други пробитачниј 
рад, а правитељство не може га по закону 

натерати, да посао прими, но све , што учи

нити може, то је: да нареди другу лицитаци
ју о трошку његовом; ал' у оваквим случ:аи
ма, Обично-друга лицитација, млого скупља 
испада, тако, да се правитељство, не само 

гим оштећава, што мора да накнади суви
шност трошка, но што има више преписке и 

дангубе тлаче, што мора још по други пут, 
за недостатак накнадно излицитиране суме, 

-rражити височајше одобрење, тиме и саму 
~рађевину дуговлачењем у назадак доводити. 

Да би се пак централном надлежатељству 

грађевинском, прибавила већа вредност, тј. да 
~ чиновници грађевински по окружијама 
ревностније и савестније своју дужност от

прављали, а мајсторима пак у превари и рђа

вом послу граница положила, преко је нужна 
Господару, да се поставе, два поштена, саве

сна и послу инџинирском вешта лица, која ће 
1'отово непрестано, по свим крајевима нашег 
отечества обилазити и грађевинске послове 

још за време рада, кад се подижу, изненадно 

проматрати и контролисати. Тим поступком, 

избегла би се непремено свака превара; јер, 
како власти, тако и маистори бојали би се, 
да од контролора у рђавом дјелу не буду за
станути: и тако, и сами тај стра , сачувао би 
правитељство од рђави последица, у смотре
њу подизања грађевина, а камо ли кад се 
још усталачки надзиравало и обилазило буде. 
На против сада се не води никаква контрола, 

данас, док се зданије не доврши, па кад се 
доврши, онда комисија изађе и зданије при
ми; но ова комисија, шта може видити и при-



метити, кад је зданије већ готово и олепљено, 

и у томе случају може се врло мало ползо
вати, јер нити се види, какав је материјал 

маистор употребио, нити пак, како је грађу и 

зидове везивао. 

Ове моје понизне предлоге, представља

јући Вашој књажевској Светлости, покорно 
молим, да ако ји Ваша Светлост уместне на

ђе, изволи одобрити ИХ. 

20. јулија 1860. ГОД. 
У Београду. 

Ваше Светлости 
покорни слуга 

Павле Станишић." 

ПРВА ВИША ТЕХНИЧКА ШКОЛА 

На ово писмо - предлог одговорио је 
Кнез Милош следећим писмом: 

у Топчидеру 5. августа 1860. 

"Љубезни Павле, 

Све ове предлоге твоје прочитао сам, и 
нашао сам ји за врло уместне . Учини о томе 
представљење Совјету, разложи све обширно, 
и захтевам, да се тако уреди. Ја сам Совјету 

препоручио, да твоје преставлење уважи. 

Теби благонаклони, 

Милош Обреновић." 

3. ПОСЕЋИВАЊЕ ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА ВЕЛИКЕ ШКОЛЕ 
У БЕОГРАДУ 

По оснивању Јестествословно-техниче

ског одељења Лицеја (1853) и оснивања 
Велике ш:коле (1863) и на њој Техничког 
факултета у Београду, у образовању тех

ничког кадра, ишло је веома тешко. Тако, 

из једне објављене статистике у "Српском 

техничком гласнику", дознајемо да је од 

оснивања Техничког факултета 1863, па 
до 1891" године било уписано 295 студе
ната техн.ике, а од тога дипломирало је 

свега 85, :или 28,80/0. Неоспорно, мали број 
у односу на потребе. Интересантно је, да 

је у авом периоду Правни факултет завр

шио 671 студент а Филозофски факултет 
243 студента nrro је у У'Пореljењу са техни
чарима знатно више. 

Ова 'статистика уједно указује и -на број

не односе према слушаоцима Инжењери

ске школе (1846-1849) којих је било де

вет, те с правом можемо казати да је прва 

виша техничка школа у Београду имала 

довољан број ,студената у поређењу са ка

снијим развитком Техничког факулте~а. 

Имајуhи у виду потребу за што детаљ

нијом грађом о развИ'Г'ку техничких наука 

код нас, овде ћемо, према истим изворима, 

донети и имена свршених студената Тех

ничког факултета у Београду у периоду 

од 1863- 1891. године К у Р з и в о м су на
ведена доцније позната имена јавног жи

'Вота: 

Уписано у годину 

Године 

1863-4. 
1864-5. 
1865-6. 
1866-7. 
1867-8. 
1868-9. 
1869-70. 
1870-1. 
1871-2. 
1872-3. 
1873-4. 
1874-5. 
1875-6. 
1877-8. 
1878-9. 
1879-80. 
1880-1. 
1881-2. 
1882-3. 
1883-4. 
1884-5. 
1885-8. 
1886-7. 
1887- 8. 
1888-9. 
1889-90. 
1890- 1. 

~ 
~ ~ 

5 4 
9 4 
6 8 
7 4 

12 5 
11 12 
21 10 
14 14 
9 10 

20 5 
18 13 
13 7 
4 3 
4 2 
9 3 
4 7 
5 2 
3 4 
8 3 
4 7 

13 4 
19 12 
11 10 
25 7 
18 2 
10 8 
13 5 

~ 
~ 
~ 

3 
2 
6 
4 
5 
9 
4 
5 
5 
4 
2 
7 
2 
2 
3 
6 
2 
4 
2 
3 
3 
9 
8 
5 
8 

11 

Свршило факултет 

5 
8 
4 
4 
4 
3 
1 
7 
2 
2 
3 
6 
2 
4 
2 
3 
3 
7 
4 
4 
7 

3 31 8 
2 34 5 
6 35 10 

24 3 
30 3 

4 30 9 
6 45 2 
3 33 2 
4 41 6 
4 23 10 
3 28 4 
1 19 14 
5 18 22 
2 17 7 
2 7 
3 4 7 
6 5 7 
2 14 6 
4 30 17 
2 16 14 

29 21 
2 17 10 
7 28 17 
4 34 14 
4 40 17 
6 39 18 

Свега: 295 175 124 85 85 671 243 
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Шк.алск.а 
'laaU7-tа 

1863/64. 

1864/65. 

1865/66. 

1866/67. 

1867/68. 

1868/ 69. 

1869/ 70. 

1870/ 71. 

1871/72. 

1872/ 73. 

1873/ 74. 

1874/ 75. 

Име u презиме 

Ђорђе Русац, Иван Похор и Петар 
Новаковић 

Алекса Кнежевић и Светозар Мар
"Кови1i 

Љубомир Мутавџић, Мијаило Ми
јаиловић, Никола Пашuli, Петар 
Велимировић, Петар Живхови1i и 
Светозар Машин 

Глигорије Миленковић, Новак Са
вић и Сава Браљинац 

Алекса Новаковић, Артур Кико, 
Велимир Антић, Ираклије Боди, 
Стеван Бајалавuћ и Стеван Чађе
вић 

Миј аило Радовановић, Милош Да
мј ановић и Милан Новаковић 

Мијаило Братковић, Мата Јовано
вић, Милосав Павловић и Свето
зар Гикић 

Љубомир Денић, Настас Поповић, 
Мијаило Банић и Стеван Чолић 

Коста Пауновић, Сре1'ен Стојхо
вић. и Светолик ПОПО8ић 

Шхолсха 

'lOaUHa 

1875/76. 

1876/77. 

1877/ 78. 

1878/ 79. 

1879/80. 

1880/81. 

1881 / 82. 

1882/83. 

1883/ 84. 

1884/ 85. 

1885/ 86. 

1886/87. 

И.ме u презиме 

Миладин Тутуновић 

Димитрије Милићевић, Коста Ра
шић, Милан Маринковић, Миша 
Николић и Сава Миленковић 

Јован Кнежевић и Никола Ста
менковић 

Јован Мил()јковић и Коста Главu
ии" 

Јевта Хаџи-Јевтић , Милутин Бо
жић и Андра Ј. Стефановић 

Владшшр Тодоровип, Јеврем Ба
бовић, Јефта Стефановић, Јосиф 
Шмит, Коста Јовановић и Мијаи
ло Валента 

Милан Каnетановић. и Мијаило 
Русидес 

Јован Станковић, Коста Живковић, 
Светозар Недељковић и Светозар 
Поповић 

Јован Банић и Јован Ковачевић 

Раја Антонијевић и Димитрије Ви
даковић. 

НАПОМЕНЕ 

1 Коларu1i, М.: Грађевине и грађевинари 
Србије 1790- 1839, 5-28, Зборник Музеја првог 
српског устанка, кљ. 1, Београд 1959, стр. 17. 

2 Мuлuћевu1i, Ј.: Развој наставе архитек
туре на високим школама у Србији (1841-
1914), стр. 169-240, Зборник Филозофског фа
култета, књ. XIII-1, стр . 171. 

3 Нuхолајевuh, С.: Велика школа за педе
сет година, Годишњак Николе Чупића , књ. 
ХП, Београд 1891 , стр. 205. 

4 Изузетак у навођењу Инжењерске шко
ле у литератури ј е рад В. Антића и студија 

Д. Ћ. Замоло. 

{) Милuћевu1i, М. Ћ.: Школе у Србији. Срп
ско учено друштво, Гласник, књ. VJI (XXIV), 
Београд 1868, 1- 135. 

6 Баралu1i, Д. Т.: Зборник закона и уредби 
о Лицеју, Великој школи и Универзитету у 

Београду. Универзитет у Београду, Београд 
1967, СТр. XIV + I007. 

7 Замало, Д.: Стогодишњица прве Техни
чарске дружине у Србији. Техника , XXJII, 6, 
113-118. 

72 

8 Трuфуновu1i , Д.: Проучавање моделова
ња у делу Михаила Петровића (докторска ди
сертација), Београд 1975. 

9 АС, Л-183 и Л-I09. 

19 АС, ПВД, 69 (1846) . 
11 Баралић Д. Т.: наведено, стр. 14. 
12 АутоБUО'lрафuја Атанасија Нuхолu1iа, 

Архив САНУ, 7380/72. 
13 Замоло, Д. Ћ.: наведено. 

14 Технички лист, Београд, 1891, 10-12, 
181. 

15 Детаљније податке видети у трећем при-

логу овог рада. 

16 Мuлu1iевuh, М. Ћ.: наведено, 1-135. 
17 Барали1i, Д. Т.: наведено, стр. 15. 
18 Исто, стр. 14. 
19 Ћур'Ковић, О. : Прилог историји наставе 

из физике и хемије на Лицеуму 1838- 1863. 
Гласник Хемијског друштва, 20 (9), 1955, 585-
610. 

:20 АС, Просвета, 1847, 1, 26. 



'1 АС, Л- 18З, Л-209. 

22 Према СПО.4tенuцu Војне академије 

1850-1925, Београд 1925, стр. 368. 

23 У часописима ван научних друштава и 

СК Академије као што је Просветни гласник, 
Технички лист, Наставник, Нова искра, Рат

НИК и др_ , предавачи Војне академије веома 
интензивно објављују стручне прилоге. 

ПРВА ВИША ТЕХНИ'ЧКА mКОЛА 

24 ]осимовиn, Е.м.uлuјан: Начела више ма
тематике 1, Београд 1858, сТр. 253; исто 11, Бео
град 1860; исто III, Београд 1872. 

25 Споменица Војне академије 1850-1925, 
Београд 1925, стр. 4. 

26 Исто , сТр . 8. 
27 Исто , стр. 12-13. 
28 СТЛ, 1891, 1{)-12, стр. 181 . 
" СТЛ, 1 (1892), 17-18 (Б. Антић) . 

'lBE FIRST ADVANCED TECHNICAL SCHOOL IN BELGRADE 

Dr. Dragan 
Dr. вотае 

Тће paper deals w,ith and analyzes -the та

terial roпсегпing the first advanced technical 
school јп Belgr ade (1846-1849). ТЬе school was 
speoia1ized јп building and dts foundUng was 
associated "\V!ith the bu.ilding of t he Istambul 
Road. A'Part from this direct need, the schooJ 
was also founded because untbl. 1853 technical 
sciences were Јюt .taught a.t the Lycee (founded 
in 1838). 

10 

Trifunovic 
Knezevic 

Тће imрогtапсе of this adv,anced technica1 
school mirrors Јп two w'ays. For the fir..st, it 

enabled 'Sohooling at ћоте ()f оиг first civJl 
eng.ineer.s З1пd secondly, lin t his sсћооl were for 
Ље :f!irst Нте g.iven lectures оп mechaљics, 

a-rchitecture and geodesy as оп dndependent 
зсiепtifiс subjects. 






