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ИЗГРАДЊА ПРВИХ МОДЕРНИХ ШКОЛСКИХ ЗГРАДА У БЕОГРАДУ 

Дорћорлска И палилулска основна школа 

Правuла о zрађењу Ш1СО.llа и о н.а.м.е

штају шкод.с1со.м.. прописана су 18. марта 
1881. године и односе се на подизање згра
да за основне ШКQле на територији Орбије. 
Према овим правилима, школск.а зграда 

треба да буде саграђена од тврдог мате

ријала iИ удаљена ОД улице најмање 7 м, 
тако да се између Illколе и улице налази 

башта. Лице зграде треба да буде окрену
то према југоистоку. У једној учионици 

треба да седи највише 50 ђака. Висина у

чионице не сме да буде мања ОД 3,5 м. 
Изнад врата треба да се налази стаклени 

прозорчић, висок пола метра, који 'Служи 

за проветравање. Прозори треба да се на

лазе с леве стране, с ТИМ ШТО им је дања 

ивица у висини ђа чких !Клупа, а горња бли
зу таванице. Горња 'крила прозора треба 

да се СПУШ'I'ају шаркама, тако да ваздух 

који улази 'споља иде према таванЈ.ЩИ. 

Предвиђено је да завесе од сиве материје 

спречавају да непосредна светлост пада на 

хартију. 'у учионице се улази из ходника, 

који не сме да буде шири од 3 м. Сала за 
гимнастику треба да буде 'Висока 5-6 м, и 
да 'буде осветљена са :две стране. Предви~ 
ђени су м кабинети, сале за цртање и ·кан

пеларије за учитеље. Веће школоке згра

де треба да имају централно грејање ком

биновано са вентилацијом. Школско дво

риште треба да буде насуто шљунком и 

песком. У њему 'су предвиђене справе за 
rимнастику, башта !Која служи за iИаставу, 
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и дрвеће <које даје добар хлад, !К·ао што су 
липа, орах и дивљи кестен. Ова правила 

се односе на нове школске зграде, а оне 

које 'су саграђене пре њиховог прописива
ља, треба да се поправе.1 

Зграде за основне школе подизале су 
општине, које најчешће нису биле у мо

гуhности да спроведу у дело одредбе Пра

вила.2 Осамдесетих година 19. века, бео
градске основне lliколе биле су смештене у 

приватним зградама које је Општина узи

мала ПОД закуп, или у зградама које 'су 

биле својина Onштине, али нису биле зи

дане за школ.ске потребе. 'у овим зграда
ма површине и висине учионица нису би

ле довољне, распоред прозора .није био по
вољан, није било ДОВОЉНО ваздуха и свет

ЛОСТИ, а и околина тих зграда није била 
одговарајућа. Због тога је код ђака запа

жена 'Појава различитих хроничних обо

љења. Од постојећих ш,колских зграда (код 

Саборне цp~Be, на Теразијама, на Сави, на 

Дорћолу, на западном Врачару, на источ
ном Врачару, у Палилули, код Више жен

ске школе и на Јалији) једино је школа 
код Саборне цркве обезбеђивала ђацима 

приближно подесне услове за учење.З 

Да би могло да се приступи грађењу 

хигиј енских школских зграда, Општински 

одбор је на састанку одржаном 3. јуна 
1889. године изабрао комисију која ће да 
састави програм за rподизање ових згра

да.4 Комисија је дошла до закључка да је 
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распоред школс:юих зграда добар, и да је 

потребна још једна школа, и то на Тобџиј

ској пиј аци (на месту данашњег парка на 

Хајдук-Вељ'ковом венцу). По мишљењу 

чланова Комисиј е, свака ш·кола треба да 
има 9 учионица, од којих једна треба да 
буде већа, да би могла да служи за свеча

ности. Поред сваке учиО'нице треба да буде 
гардероба. Предвиђена су два улаза у згра

ду (за девојчице и за .дечаКе), две собе за 
учитеље и учитељице, и два стана за по

служитеље. Поред тога, школа треба да 

има и салу за гимнастику. Зидови зграде 

треба да буду дебели, тако да може да се 
догради још један спрат, кад број ђака 

порасте.б 

Предлог Комисије ј е усвој ен на састан

ку Општинског одбора одржаном 7. маја 
1890. године и донета је одлука да се ра
спише конкурс за израду плана основне 

школе за ду.навски .крај, к'оја ће бити обра

зац за подиза.ње нових ш,колских зграда.6 

у тексту конкурса, објављеном у "Београд
ским општинским новинама" 1. јула 1890. 
године каже се да школа треба да буде 

пројектована са два спрата, од којих се 

за сада зида само један. Школа треба да 

има 9 учионица, од којих једна треба да 
има површину од нај мање 70 м2 , четири до 
rreт учионица треба да имају површину по 

65-70 м2 и три до четири учионице по 40-
50 м!. Поред С'ваке учионице треба да се 

налази гардероба. Предвиђене су две собе 

за учитеље и учитељице, и у тим собама 

треба да се обезбеди простор за учила и за 
школсжу библиотеку. Школа треба да има 

салу за гимнастику, два стана за послужи

теље и два улаза. Зграда треба да буде 

саграђена од тврдог материјала, по пра
вилима која је прописао министар лросве

·те. Од ових правила може ',Ца се ОДСТУПИ 
ако се нађе ослонац у ,новијим правилима 

која постоје у АУ'стрији, Немачкој и Фран
цуској. Пројектанти треба да поднесу про

јекат под шифром до 1. децембра 1890. го
дине. Рад треба да садрж.и: ситуациони 
план, основе, пресек, две фасаде, перспек

'l'ивни изглед и опис зграде.7 у време ра

списивања овог конкурса, Општини је одо

брен зајам за извршење комуналних ра

дова, међу 'којима важно место заузима 

подизање школск:их зграда.6 

Да би помогао пројектантима ш,колских 

зграда, инж . Никола И. Стаменковић обја-
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вио је у "Српском техничком листуll чланак 

О зzрада.м.а за ОСUОВUУ наставу у којем 
износи податке о грађењу школских згра

да у разним земљама. У Швајцарској, Ита
лији, Француској и скандинавским земља

ма по.казало се да је најбоље да у учиони
ЦИ буде највише 50 ђака, да су учионице 

високе око 4 м, да светлост долази с леве 
стране .и да грејање буде централно. Нове 
школе имају у дворишту играљиште, а у 

,згради салу за гимнастику, салу за .свеча

НОСТИ, библиотеку, просторију за ручни рад 

и станове за послужитеље. Школе у Не

мачкој имају и купатила, а школе у Ита
лији и сале за цртање. У Италији су, у не

достатку нових зграда, за смештај школа 

узимане приват,не КУће под закуп. Фаса

де новоподигнутих школа у европс,ким 

земљама обрађене су у веhини случајева у 

стилу неоренесансе.9 

у вези с подизањем нових школских 

зграда у Београду, требало је најпре ре

шити питање земљишта. Комисија за по

дизање школских зграда сматрала је да 

дорћолска ос.новна школа може да се 'по

дигне на простору где 'се налази црква 

Алекса.ндра Невског (угао Душанове и Ду-

6ровачке улице). Црква је морала да се по

руши ради регулациј е Душанове улице, па 

је Комисија лредложила да се :нова ЦРК'ва 

Александра Невског сагради на другом ме

сту. Општински одбор је прихватио овај 

предлог Комисије јануара 1891 . , године,10 а 
новембра исте године црква Александра

Невског је веn била порушена,l1 тако да је 
могло да се приступи зидању школе. 

На расписани конкурс за пројекат дор
hолске основне llblКоле стигла су три про

јекта,1:! .које је оцењивачка 'комисија од

бацила. Архитекта Милан Капетановиn, 

Rоји је у то време био члан Општинског 

одбора, сматрао је да треба убрзати изра

д.у планова, па је израдио скицу за основ

ну ШlCолу на Дорћолу. Комисија је тај на

црт прих·ватила, а Одбор усвојио и решио 

r::a Капетановић изради 'и детаљне планове. 

Капетановић је за овај рад тражио награ

ду (по немачкю,'I и аустријским законима) 

да би је приложио Фонду за потпомагање 

сиромашних великошколаца.13 

3идање зграде је уступљено 'предузима
чу Радовану-Раки Миленковићу, а Милан 

Капетановиh је задужен да повремено пре

гледа грађевину, да би се извела тачно по 



ИЗГРАДЊА ПРВИХ МОДЕРНИХ ШКОЛСКИХ ЗГРАДА У БЕОГРАДУ 

:љеговој зам-исли. 14 На основу уговора са 

Општином, предузимач је био дужан да за 

зидање употреби материј ал најбољег ква

литета и да се подвргава упутствима над

зорног инжењера или надзорне к,омисије 

коју ће изабрати Општина. Према уговору, 

зграда треба да буде rOTOBa до 31. јула 1893. 
l'Одине. 15 нБеоградоке о.пштинске новине" 
објавиле су 17. маја 1892. вест да је "O'NIO

чето давно жељено зидање школе за ду

вавски крај" и да ће то бити угледна ш~о

ла за све остале у Београду .16 

За време грађења дорћолске основне 

U1коле Милан КапетаНОВић је повремено 

извештавао Општински одбор о ЂОКУ ра
дова и о тешкоhама .на .које се наилази 

приликом зидања . 11 На основу Капетано

ВJIћевих извештај а, Одбор је одобрио нак

надне трошкове који :нису ушли у предра

чу.н, као што су кредит за ин<сталирање 

централног грејања,18 исплата rrредузима

чу за фундирање ровитог земљишта19 и 
в'редит за инсталирање 'водовода, 'које је 

у'ступљено предузима чима IИнж. Милошу 
Савчићу и арх . Гашпару Бекеру.20 Преду

зимач Радован Миленковиh ослобођен је 

плаћања за воду из новог водО'Вода, У1по
требљену за грађење школе, јер се водо

вод тада градио, па вода није служила за 

пиhе, него ·само за иопирање цеви.21 Кад је 
зидање школе било при крају, Олштина 

је, према Д'оговору с Капета.новиhем, испла

'гила 1.840 динара Фонду за потпомагање 
сиромашних великошколаца.22 Зграда је 
завршена септембра 1893. а 17. октобра би
ло је свечано освеВење.23 

Зграда дорhолске основне школе има 

подрум, приземље и два <спрата. Саграђе

на је од цигле, а 'кров је покривен црепом. 

1vlеђуспрат.не ,КОНСТрJlкције су дрвене, изу

зев У ПОдРуму, где је примењен пруски 

СDОД. Степенице 'Су начињене од ,камена. 

Зграда је пројектована за 750 ученика, та

ко да у свакој од 15 учионица седи 50 ђа
ка. УЧМ-Qнице су високе 4,25 м.24 У призем
ЉУ :и на првом 'спрату има по четири учио

нице, док на другом спрату има сещам у

чионица. У приземљу се, осим уЧ'Ионица, 

налази и просторија у којој 'се од 1902. /до 
1930. године налазила капела Александра 
Невског, а од 1930. до 1957. старокатоличка 
капела. После исељења 'Капеле просторија 

је претворена у фискултурну салу, а то је 

највероватније и била њена првобитна на

:i\'IeHa. На првом спрату се налазе, поред 

учионица, и .настаВНiичка збор.ница, канце

ларија ynpавитеља ш,коле и две просторије 

за админи'страцију.2Б Две учионице на пр

вом спрату (у делу зграде О'кренутом пре
ма Душановој улици) могу да се .споје и 

претворе у салу за свечаности. У једној 
од тих учионица налази се позорница, а 

поред ове учионице је мала просторија ко

ја служи за излазак на позорницу. Учио

нице и канцеларије су окренуте ·према Ду

шановој и Дубровачк-ој улици, а ходници и 

споредне просторије према дворишту. Згра

да има засечен угао, који је искоришћец, 

како у приземљу, тако и на 'спратовима, за 

по једну учио ницу и по две гардеробе 

троугласте основе. Ове учионице имају 
прозоре високе скоро до таванице и мале 

прозоре изнад врата. Зграда има четири 

улаза - ј едан из Душанове, један из Ду

бровачке улице, и два из дворишта. 

Фа,саде -су обрађене у стилу неоренесан

се26 и веома су једноставне, само ,су улази 
неупадљиво истакнути. Засечен угао је 

оживљен, на другом ,спрату, прозорима са 

лучним завршетком и баЛУ'страдама испод 

тих прозора. Цела зграда делује ненамет

љиво и озбиљно. 

ЧИМ је -саграђена, дорhолска основна 

школа је била заrnажена. У путопису Сре

те Ј. Стојlковиhа На Аеnо.м. срnско.м. Дуиа

ву, објављеном 1893. године, nомињу се 

Rајзначајније грађевине у Београду и међу 

љима "нова велика зграда за основну ш,ко

лу на Дорћолу"." Почетком 1897. фабри
кант метаљних производа Ранко Гођевац 

поклонио је Општини таблу с ·називом 

школе, урађену у његовој фабрици пре

ма прописима министра npосвете.28 С:юrм:ци 
школе, рад фотографа Милана Ј ованови-

11.а, били су изложени на Париској CBeТtCKoj 

изложби 1900. године.29 
Као и приликом ПРИI1'реме за изградњу 

,.:Ј,орhолске основне школе, тако је и у Ћези 

(; палилулском основном школом морал·о 

прво да се реши питање земљишта. Апри

ла 1892. DDдине Општински одбор је иза

брао комисију која треба да реши ово [1И

тање.3О Извештај Комисије разматран је на 
састанку Општинског одбора одржаном 22. 
августа 1893. Том приликом Општински 

одбор је дошао до закључка да ни један 

од плацева понуђених Општини не одгова

ра потреби. Због тога је Општински одбор 

одлучио да се палилулска основна ш·кола 

сагради на QПШТИНСКОМ земљмшту, и то на 
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Дорhолск.а ОСНО81Ш шх:ола, ушо Улице 
цара Душана бр. 23 u Дубровач:ке. 
Осн.ова nрuземља, nрвoz и друzoх спрата 
(Технu"Ч.х:u снимах: из документације 
Завода за заштиту сnомених:а х:ултуре 
храда Беоzрада) 

Тће Dorcol Primary School, сотnет ој 
Сата Dusana NQ 23 and DuЬrоvаёkа 
streets. Plan ој the ground jlooT, jirst 
and second jloor јтот Ље records ој the 
Ins t itute јот the Protection ој the 
2Honuments оЈ сuиuте ој the City оЈ 
B elgrade 



Дорћолска основна школа. Разzледница 
(датирана 1899) из Одсека за урбанизам 
и архитектуру Музеја zpada Беоzрада 
- Детаљ фасаде - засе'Ч.ен yzao 
- Фасада окренута nреJlШ Дуброва'Ч.кој 
улици. (Снимак аутора). 

Тће Dorcot Primary Schoot. Picture 
postcard (dated 1899) f1'oт the Departтent 
of Town Ptanning аnа Architecture ој 
Ље Museum of the City ој Betgrade. Тће 
fщ;аdе facing Dubrovacka Street (photo 
taken Ьу the author). Detait of Ље 
јщ;аdе. 

Палилулском тргу (између данашњих ули

ца Тањовске, Далматинске и Двадесет сед
мог марта).31 

Зграду је пројектовао Милан Антоно

виh, .који је тада био општински архитек

та.32 После лицитације, ,која је одржана 10. 
фебруара 1894. године, Општински одбор 
је решио да се грађење палилулске ОСНОВ

не школе уступи предузимачу Димитриј у 

Шиђанском.33 Предузимач је израдио на

црт уroвора са Олштином, и тај нацрт је 
разматран на 'састанку Општинског одбора 

одржаном 28. фебруара 1894. Општински 
одбор је додао нацрту угов'ора још једну 

тач:ку, у вези с примедбама које је Грађе

ьински са'Бет ставио на пројекат школ(же 

зграде. Пошто ·су измене нројекта, у скла

ду са овим примедбама, могле да изазову 

повеh.ање трошкова изградње, Општина се 

обавезује да предузимачу исплати вишак. 

"За фасаду, пак, аха би се она мењала у 
корист веће озбиљности, било то по плану 
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Грађевинског одељења, било по плану Гра
ђевинскюг 'савета, предузимач нема права 

да тражи никакав вишак" . Овако допу.њен 
нацрт уroвора је усвојен, '1'ако да је Оп

штинс:ки одбор решио да са Димитриј ем 

I11иђанским За'кључи уговор. На истом са
станку је одлучено да ,се инсталирање цен-

1раљног грејања уступи браhи Кертинг !из 

Кертингсдорфа код Хановера.34 ОПШТИН
ски одбор је марта 1894. rоДине одоБР1Ю 
кредит да би део зграде, предвиђен да буде 
су терен, м·огао да се претвори у crtриземље 

са салом за гимнастику.З5 Јануара 1895. 
одобрен је кредит за вишак радова на те

мељима.З6 

Од полагања камена-темељца па до 0-
свећења зграде протекло је годину дана . 

Камен-темељац је положен 3. априла 1894. 
године.З7 Крајем ОКЂобра исте године Оп

штински одбор је продужио за шест ме::е

ци закуп прива'IlНИХ зграда у којима су се 
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Палuлулска основна школа, 
ТаКОСјска улица бр. 41. Основа 
призе.мља 11 основа спрата. 

(Технич.ки сиuмак из 
доку.ш!Н.тацuје Завода за заштuту 
спОМeJiюса 1султуре zpaaa 
Беоzрада) 

Палuлулска основна школа. 
Илустрација из књuzе: Felix 
Kanitz, Das Konigreich Serblen 
und das Serbenvolk. 1, Leipzig, 
1904, s. 76 

Тће РаШulа Primary School. 
Illustration јтот the Ьоок: Felix 
Kanitz, Das Koni greich Serbien und 
das Serbenvotk. 1, Leipzig, 1904, 
page 76. 

Тће РаШutа Primary Scћool, 
Takovska Street И'! 41. Plan ој Ље 
ground floOT. PLan ој the jirst floor. 



налазиле учионице палилулске основне 

шњоле,јер нова зграда још није била го

това.З8 Овај податак, као и 1894. година 
обележена на фасади, г.овори о томе да је 
било предвиђено да ,се зграда заврши до 

краја 1894. Кад су сви радови на згради 
довршени, извршено је свечано освећење 

16. априла 1895. године.39 

После изградње палилулске ОСНОВЋе 
школе, Општински одбор је одобрио :Ере

дит за израду шњолског намештаја (ђач

ких Iклуnа, чивилука, ормара и ,столова).40 

Израда "заКJIона за фуруне" уступљена је 

бравару Петру Палићу." Као м предузи
мач који је градио дорћолску основну шко

лу, тако је и Димитрије Шиђански Тlражио 

да буде ослобођен плаhања за утрошену 
воду из новог водовода, али је његава мол

ба одбијена.42 

Изнети подаци показују да је предузи

маћ Димитрије Шиђански почео и завршио 

грађење палилулске основнешколе. До 'са

да \Се у литератури као предузимач опоми

њао Ђура Николиh,43 на основу тењста у 

кљизи "Српски 1-tеUJrt.ар" Светозара Стоја

новиhа.44 У тексту 'се каже да се 'Ђура Ни
колиh запослио у Општини 1890. године, 

да је у општинској служби провео пет го

дина, да је "радио на ооновној школи У 

Палилули [ ... Ј у друштву с МИЛаЋОМ Ан

тоновиhем, тадашим шефОl\i архит. одеље

ња onшт. београдске" и да је касније по-

Палuлулсха основна школа. Фасада и nред
простор са зеленило.м. иЗ.међу шхолске зz.раде 
и Tй1~OBCKe улице. Поzлед на зzраду из Дал-

.матинске улице 

стао приватни грађевинар и предузимач. 

Према томе, 'Ђура Николић је могао само 

да надгледа изградњу, јер у време зида-

Тће РаШulа Primary School. Fщ;аdе аnа space 
with verdure between the school building аnа 
Takovska Street . Part of the building facing 

Dalmatinska Street. 
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ња палилу лске основне школе ниј е био 
приватни предузимач него службеник Оп

штине.45 

Зграда палилулске основне школе са

грађена је од опеке у ,кречном малтеру, а 
кров је покривен црenом. Зграда има су

терен, приземље 'и спрат. Између призем

ља и спрата ј е дрвена међуспратна кон

струкција, а између сутерена и rrриземља 

је 'пруски св од. Степенице 'Су направљене 

од камена. Зграда има централно грејање 
и канале за вентилацију. 'Учио.нице су о

кренуте према Таковској улици, а ходни
ци према дворишту. Зграда има два улаза 

из Таковске улице и два из дворишта. 

Школа има, у приземљу и на спрату, де

вет пространих и светлих учионица, висо

ких 4,30 м. 'Учионице имају изнад врата по 

јЕ:дан мали прозор. Свака учионица може 
да прими 50 ђака. Поред учион"ица налазе 
се гардеробе. На спрату ICY и две канцела
рије за учитеље, окренуте према двори

шту. 'У овим просторијама се данас нала

зе школска библиотека и музеј. На спрату 

је и еала за приредбе, .окренута према Та

ковсжој улици. Свечаном изгледу сале АО

приносе, поред aIозорнице, ·пиластри који 

украшав;3.ју зидове, као и четири стуба са 

богато извајаним .капителима. Део еутере

на, окренут према Далмат.ИНСК'йј УЛИЦИ, 

претворен је у приземље у којем се нала

зила сала за гимнастику, која је касније 

преуређена у ђачку радионицу, док је јед

на учионица у приземљу преуређена у 

фискултурну салу." 

Спољна обрада зграде је изведена у 

стилу неоренеСЭЈнсе.47 Зграда има један 

средњи и два бочна ризалита. Средњи ри

залит је истакнут помоhу два симетрично 

постављена улаза, аивичена стубовима ко

ји подуп;иру балконе. Прозори у призеl\iЉУ 

су завршени лучно, а они на спрату су 

правоугаони, са троуглаСТИl\:I и сегмента

стим тимпанонима. 'у поређењу са C!VOfOM 
фасадом дорh.олске основне школе, фасада 

палилулске основне школе делује много 

ведрије и живље, такю да се може прет

поставити да оригинални пројекат фасаде 

није ни мењан "у корист веће озбиљности". 

'У зградама дорћолске и палилулоке о

сновне школе извршени су у ТО'ку 1895 го
дине још неки радови. Почетком 1895. Ол-
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штинеки одбор је одобрио кредит "за пре
мазивање патоса зејтином илм фирнајЗОМ 

у новим ш'колама палилулској и дорhол

ској и за намештање справа за 'сnирање 

нужника у овим школамаll •48 Премазива

ње патоса уступљена је фарбару Јовану 
Роту,49 а инсталација клозета предузима
чима ИНЖ. Милошу Савчиhу и арх. Гашпа

ру Бекеру.50 'У архитект.()нском одсеку Оп

штине израђен је нацрт за ограде око 

UIКОЛСКИХ дворишта. Ограде су замишљене 

у виду зида са стубовима и гвозденим фи

ларетама, а преДВИђено је да се у дВ'ори

Illтима поред ових 'Ограда засади шибље.fil 

Зидање ограда је y;cTynљeHo предузимачу 

Дю.~итрију Шиђанском, а браварски део 

по'сла бравару Проки Константиновиh.у.5! 

Школска дворишта су била веома простра

на и у њима је засађено дрвеће: Школске 

зграде су од улица 'Одвојене предпростори

ма са зеленилом.53 

'У дворишту палилулске основне ш.коле 

трговац Никола Опасиh подигао је 1908. 
године, као задужбину, зграду за ђачко 

склониште с кухињом.54 Зграда носи нат
пис "Ћачком ,склони:шту - 1908 - Никола 
Спасиh". Грађевинске радове су из'Вели 

грађевинари Горча и Милиh Поповиh.б5 

Зграду је ,касније користила школска по

ликлиника,56 а данас су у љој учионице. 

Ни дорhолска ни rпалилулска основна 

школа нису дограђиване, него су 'Вршене 

неопходне попраВ'ке, нарочито на згради 

,l\орhолоке основ-не школе, која је оштеће

на у другом светском рату. И једна и iЦpy

га школа добиле су 1958. године нове згра
де, сазидане у двориштима као додатак 

старим зградама.И Дорhолока основна шко

ла је од 1927. носила назив "Ј анко Весели
новић"58 Зграда је коришhена за потребе 

основне школе до 1. септембра 1969. годи
не када се у зграду у-селио Школски цен

тар дрвне индустрије "Момчило Поповиh
-Озрен". Зграда палилулске основне шко

ле задржала је до данас првобитну lНaMe

ну. Од 1956. године палилулска основна 

школа ноаи назив "Ву.к Караџићll •59 

И дорhол(жа и ·палилулска основна шко

ла сазидане су, по мишљењу савремени

ка, "по свим захтевим:а архитектуре и хи

rијенеl!60 тако да су се уврстиле у ред зна

чајних јавних грађевина. 'У ,књизи "BofJa 



ИЗГРАДЊА првих МОДЕРНИХ ШКQЛСКИХ ЗГРАДА У БЕОГРАДУ 

'1'i.O БеоzрадуН, коју су 1896. године објави
ли Ђорђе Бугарски и Петар Хајдуковиli, 
дорhолска и палилул.ска основна школа по

мињу се у поглављу под називом "Вредно 
је видети и посетити", заједно са зграда

ма као што су Велика школа, Двор, На

родна банка, Официрски ДОМ, Саборна црк-

ва, Народно позориште и Дом светог Са

nе.61 Эначај дорlюлске и палилул-ске ОСНОВ

не школе је у томе што .су то прве модер

не ш~олоке зграде у Београду, <:аграђене 

по :юигијенским и педагошким принципи

ма Iкоји се у 'суштини .нису изменили до 

данас. 

НАПОМЕНЕ 

Схра1iеница: БОН = Беоzрадсхе оnштин
схе новине. 

1 Правила о zрађе1;Ьу шхола U о на.мешта

ју ШХОЛСХО.А!. [У књизи:] Зборник закона U 
уредаба у Кнежевинu Србији изданuх од 18. 
aBZYCTa 1880. до 26. јуна 1881. 36 (XXXVI), Бео
град, 1881, стр. 270-280. 

Правила је прописао министар просвете и 

црквених послова Стој ан НоваКDвић "у спо
разуму са министром унутрашњих дела и 

министром грађевина, а по саслушању Глав
ног просвеТНDГ савета". 

2 Срећко Ћунковић, Школство и просвета 
у Србији у ХIХ веку. Педагошки музеј у 
Београду. Каталог ИЗЛDжбе, Београд, 1970, стр. 
131-132. 

3 Др Ник.[ола] Ј. Петровић, Основне шко
ле у Кнежевини Србији за 1880. zод., Београд, 
1880, стр. 26-28. 

Др Владан Ћорђевић, Беоzрадски оnштuн
ски послови. [Књ. 1], Београд, 1884, стр. 95-97. 

Влад.[имир] Карић, Школовање у Србији 
u њеzови ресултатu. Поклич мисленим људи
ма свих странака, Београд, 1886, стр. 23-24. 

Извештај техничко-финанcuјске комисије 
Одбору оnштине беоzрадске, ВОН, бр. 27, 24. 
V1 1890, VЈП, стр. 164. 

Нове школске зzраде. Извештај комисије 
за претходне радове око nодизања нових зzра
да за основне школе у Беоzраду, БОН, бр. 19, 
6. V 1890, УIII, стр. 117-118; бр. 20, 13. V 1890, 
V1П, стр. 122- 123; бр. 21, 20. V 1890, УIII, стр. 
132-133. 

4 Састанак Одбора оnштuне беоzрадске (по 
стеноzрафскuм белешка.ма) држан 3. јуна 1889. 
,од., БОН, бр. 28, 16. VП 1889, VПЈ, стр. 238. 

У састав комисије су ушли Аца Кнеже
вић, Милош Дамјановић и Миша Марковић, 
инжењери Министарства грађевина, арх. Ми
лан Капетановић, професор Велике школе, 
Гргур Миленковић, инжењер Управе вароши, 

хигијеничар Милан Јовановић-Еатут, профе
сор Велике школе, Никола Поповић, учитељ, 

Милован Маринковић, председник Варошкоr 
суда, као и Марко Леко, др Лазар Пачу, Пера 
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Видаковић, Јаков Бајлони, Настас Крстић и 
Никола Хаџи-Поповић, општински одборници . 

,') Нове школске зzраде. Извештај комиси
је за претходне радове око nодизања нових 
зzрада за основне школе у Беоzраду, БОН, бр. 
21, 20. V 1890, VЈП, стр. 132-133. 

1} Извештај техни-чко-финансијске КО.Аtи
сије Одбору беоzрадске оnштине, БОН, бр. 22, 
27. V 1890, VЈП, стр. 138. 

Рад Оnштинскоz одбора. ХХIIl редовни 
састанак 7. маја 1890. zoa., БОН, бр. 24, 3. VI 
1890, VПЈ, стр. 147. 

7 Стечај, БОН, бр. 28, 1. VП 1890, VЈП, 
стр. 171. 

8 У име Њеzавоz Величанства Александра 
1 . .. [Одобрење зајма Qпштини за комуналне 
радове], БОН, бр. 26, 17. УЈ 1890, VПЈ, стр. 153. 

9 Н[икола] и. Стаменковић, О зzрада.ма за 
основну наставу. ПО предавању архитекте 
Хинтрегера, Српски технички лист, св. 5, 1890, 
1, стр. 79-81; св. 6, 1890, 1, стр. 97- 99. 

10 Рад Оnштинскоz одбора. II ванредни са
станак 9. јануара 1891. zoa., БОН, бр. 5, 27. 1 
18Ю, ЈХ, стр. 19. 

11 Ванредни састанак Одбора оnштине бео
zpaacKe (по стеноzрафским белеШКаАШ) држан 
24. новембра 1891. zодине, БаН, бр. 13, 22. III 
1892, Х, стр. 149. 

На овом земљишту су се у току неколико 

векова смењивале јавне грађевине. Ту се 1536. 
године налазила Ахмед-агин3. џамија (1739. г. 
названа Реис-ефендијина), за коју Дивна Ћу
рић-Замоло претпоставља да је, у ствари, 
преправљена црква. 

Divlna Duric-.Zamolo, Beograd kao orijentaZ~ 
па varos pod Turcima 1521-1867. ArhHekton
skо-urlbапistiсkа ;stud1ja, Beograd, 1977, str. 43-
44. 

Ова џамиј а ј е порушена и на њеном месту 

је подигнута црква Александра Невског, кој а 
је освећена 1. октобра 1877. године. 

Бранко Вујовић, Дор1iол и -црква св. Алек
сандра HeBCKoz, Годишњак града Београда, 
књ. XXVI, 1979, стр. 140. 
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:Ј9 Боривоје Аксен'Гијевић, Мрежа школи 
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Зборник радова, Београд, 1974, стр. 23. 
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ТНЕ CONSTRUCTION OF ТНЕ FIRST MODERN SCHOOL BUILDINGS 
IN BELGRADE 

Svetlana N edic 

ТЬе Dorcol a.nd Palblula pt-imагу schools 
were bui1t Ьу the Belgrade M:ulThicipa1:ity јп the 
last decennium of the 19th century. ТЬе DQr601 
Рl'\iюагу School was :built ~п 1893 accordil1lg to 
the рlа.п of 'architect МНап Kapeta.nov:ic. Ооп
struc-tion works were caTried oot Ьу Radovan 
MblenkovIc, building contr,actor. ТЬе РаlНиlа 
Ргiшаry School, сощрlеted iin 1895, was planned 
Ьу architect M\ilaln Antonovic and DiШ1itгiје 

Sidanski, Ьuildiю.g contraotor, сап:ied out Иs 
construction. Both the Dor601 a'lld РаН1иlа pri
mary schools h'ave the class,rooms more [Ља-п 
4 ш high with large witndows givlin,g suffic1ent 
1ight. Тће classrooms аге vast and ~п each of 

them there 1s рlасе for 50 pupHs. Тће schools 
are suppbl.ed with centr:al heati,ng. Apart {гоm 
Ље olassrooms, еасћ о! these schools has teach
iJng staff's rooms, cheokrooms, а gymnasi·um and 
Ьаll јјог entertainments. Тће school yards were 
larg'e and full of verd'ure u.nti1 1958 when јп 
them were raised new school Ьui1diпgs. Јп both 
cases ·the fal,;ades were made in the style о! 
nео-Rепаissап-се, but the fal,;ade о! the Doreol 
sch'ool :is sirmpler while that опе ·of the РаИlulа 
school is тисћ тоге decorated. Тће basic values 
о! the Palilula a.nd Dorcol schools should Ье 
sought 1'l1 ,the ract tha·t they are ,the йгst schools 
1п Belgrade built јп accordance w.i:th modern 
hygienic and pedagog.ical pr.inci.ples. 


