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ГРАЂЕВIШСКО ЗАКОНОДАВСТВО БЕОГРАДА КРАЈЕМ 

Х1Х И ПОЧЕТКОМ ХХ ВЕКА 

У последњој деценији XIX века Београд је 
добио два значајна прописа из области 
грађевинског законодавства. То су Закон 
2рађевински за варощ Бео?.ра9 из 1896. и 
Грађевински йравилник за вapout Бео2ра9 из 
1897. године. Припреме за доношење ових про
писа почеле су средином осамдесетих година, у 

исто време када је Београдска општина преду

зела кораке за извођење великих комуналних 

радова као основе за модерно урбанистичко 
уређење Београда. Тада се показало да је не
опходно донети посебне грађевинске прописе 

који би регулисали изградњу главног града. 1 

Пре9лози 2рађевинско2 закона 

Председник Београдске општине Мијајло 
М. Богићевић поверио је 1886. године израду 
нацрта грађевинског закона стручној комиси
ји коју су сачињавали Коста Петровић, суДI~а 
Апелационог суда, Јован Илкић, инжењер у 
Архитектонском одељењу Министарства 
грађевина, и Лаза Пачу, шеф општинских ле
кара. Комисији су стављени на располагање 
пројекат грађевинског закона који је израдио 
министар грађевина, као и бечки, загребачки и 
бугарски грађевински закон.2 Комисија је у је
сен исте године завршила Наи.рш Грађевин
ско2 закона за варош Беоzра9. Нацртом је 

предвиђено да за зидање нових грађевина и 

преправке постојећих дозволе издаје Грађе
вински савет Општине, који чине председник 
Општине, један архитекта, општински лекар, 
општински инжењер и три одборника. Прија

ва за подизање грађевине треба да садржи 
опис зграде, план плаца у размери 1 :500, и пла
нове основа и фасаде у размери 1:100. Планове 
потписују власник, пројектант и предузимач. 

Зграде се подижу на регулационој линији. Ис
пусти на грађевинама дозвољени су на висини 
већој од 2,5 м над тротоаром, и износе највише 
1.5 мод фасаде. Висина од 2,2 м над тротоаром 
предвиђена је за платнене надстрешнице из
над излога. Зграде у главним улицама морају 
да имају приземље и спрат, са зидовима довољ
но јаким да омогућавају подизање другог спра
та. У сутеренима је дозвољено имати кухиње, 
рад110нице и продавнице , под условом да је под 
највише 2 м испод терена , а таваница 1 м изнад 
терена. На таванима могу да се граде собе за 
становање само по одобрењу Грађевинског 

савета Општине, уз одређене мере за обез

беђење од пожара. Кровови могу да буду 
покривени само несагоривим материјалом. 
Двориште мора да буде довољно велико да 

обезбеди просторијама у згради потребну ко

личину светлости. Нацрт грађевинског закона 
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садржи и одредбе о јачини зидова, о односу 
између висине кућа и ширине улица, као и о 
бунарима, јер је нацрт рађен пре изградње 
модерног водовода. Завршене зграде прегледа 

Грађевински савет Општине и даје дозволе за 
употребу. Посебан одељак у нацрту 
грађевинског закона посвећен је урбанис
тичким питањима, односно регулацији улица и 

изгледу грађевина. Предвиђено је да се нове 
улице секу под правим углом, да буду удаљене 
једна од друге 70-100 м и да буду бар 12 м 
широке. Приликом преправки грађевина тре
ба водити рачуна о томе да преиначења буду у 
складу са суседним зградама. Грађевински 

савет Опшrине одредиће које су улице главне, 
и у њима ће се зграде зидати једна до друге. У 
споредним улицама дворишта ће бити 

ограђена зиданим или гвозденим оградама. 
Општински одбор је прихватио овај нацрт 
грађевинског закона, на седници одржаној 24. 
Х 18~6. године, али га Влада ни~е изнела Нар
одној скуштини на разматрање. 

Неколико година касније, 1891, израђен је 
у Министарству грађевина Преgлоz zрађевин
скоi закона за варош Беоiра9 и 9pyie вароиш 
и варо~шще у Краљевини Србији. Према овом 
предлогу, одобрења за подизање нових зграда 

и веће преправке постојећих издаје Грађевинс
ки одбор у саставу: председник Оmптине или 
његов заменик, најстарији општински лекар, 
три инжењера које одређује министар грађев

ина и два грађанина које бира Оmптински од
бор, и који имају непокретно имање. Као и 
нацрт грађевинског закона који је израдила 

општинска комисија , и овај предлог предвиђа 
грађење кућа на регулационој линији, с тим 
што су у чаршији зграде постављене једна до 
друге и имају најмање један спрат. У улицама 
одређеним за изградњу вила, ове се подижу 4 м 
иза регулационе линије. Куће које се граде у 
улицама широким 8-10 м могу да буду високе 
највише 10 м, а у улицама широким 10-16 м ви
сина кућа не сме да буде већа од ширине улице. 
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Најмања ширина нових улица износи 12 м. И 
овај предлог грађевинског закона дозвољава 
грађење балкона и еркера на висини већој од 
2,5 м над тротоаром. Просторије у сутерену 
морају имати таваницу на висини од 2 м изнад 
терена. Најмање димензије прозора су 1 м 
ширине и 1,6 м висине, а врата 1,9 м висине и 95 
см ширине. Ограде око дворишта високе су на
јмање 1,2 м, с тим nrro у Београду не сме да се 
подиже жива ограда. Фасаде морају да буду 
укусне и да одговарају околини и суседним 
грађевинама. Општинска власт контролише 
грађење и одређује казне за непоштовање за
кона.4 

Пре9лоi iрађевинскоz закона за варош 
Беоzра9 и gpyie вароиш и варои..шие у Кра
љевини Србији допуњаван је у току 1892. и 
1893. године. У раду на допуњавању предлога 
грађевинског закона учествовали су, на 
тражење министра грађевина, и представници 
Београдске општине. Тако је 27. IV 1892. годи
не Општински одбор изабрао архитекту 
Милана Капетановића, одборника, за члана 
комисије за ревизију пројекта грађевинског 

закона. На позив министра грађевина 
Општински одбор је 23. lX 1893. године одре
дио четири грађанина да прегледају завршени 
пројекат, који се сада помиње као пројекат 
грађевинског закона за град Београд, Изабра
ни су одборници Милан Капетановић, Михаи
ло П. Бончић и Никола Вулковић, као и 
управник Грађевинског одељења Општине 
Тоша Селесковић.5 

У току 1893. године настао је још један 
предлог грађевинског закона. Израдили су га 
чланови У дружења српских инжењера и архи
текта и назвали Преgлоz zрађевинскоi закона 
за варои~ Бeoipag и gpyze вароиш 11 варошице 
у Краљевини Србији. Према овом предлогу све 
вароши морају да поднесу министру грађевина 
план регулације и нивелације на одобрење. 

Улице се деле на главне (широке најмање 
20 м), средње, са најмањом ширином од 15 м, и 
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споредне, широке бар 12 м. Дрвореди се по
дижу у главним улицама. Грађевине су поде
љене на класе: 1. пољопривредне зграде, ма

.гацини и једноставне фабрике; 2. боље грађан
ске куће за становање (куће за издавање и куће 
за једну породицу), најпростије јавне грађеви
не (школе, касарне); 3. богатије грађанске 
куће, цркве, музеји, бањске зграде, стаклене 

баште, банке, зграде за концерте; 4. најбога
тије зграде (виле, палате, музеји, позоришта); 
5. споменици и уметнички украшени делови 
грађевина (иконостаси); 6. машинска постро
јења. Дозволе за подизање зграда даје Грађе
вински одбор. Чланови Грађевинског одбора 
за Београд су председник Оппrrине, најстарији 
општински лекар, најстарији општински ин-. . 
жењер и архитекта, Један архитекта и Један ин-

жењер које одређује министар грађевина и је
дан одборник. Уз пријаву за подизање зграде 
подносе се: ситуациони план плаца, у размери 

-1:500. планови свих спратова, пресека и фаса
де, у размери 1:100 и детаљи важних дрвених, 
камених и гвоздених конструкција, у размери 

1:10. Планове потписују пројектант. власник и 
предузимач. Пројекат остаје "умна својина" 
аутора, тако да власник може да захтева за се

бе копију планова, али је не сме поново упо

требити без дозволе пројектанта. Овај пред
лог грађевинског закона садржи и таблице за 
израчунавање хонорара за разне врсте посло

ва око пројектовања, извођ~~а и прегледа 
зграда, у зависности од тога КОЈОЈ од поменутих 

класа припада грађевина. Предвиђено је да у 
Београду Грађевински одбор одређује у којим 
улицама зграде заузимају цело лице, и проп

исује нарочите силуете за поједине комплексе 
грађевина.6 

Закон zрађевннски за варош Бeoipag са 
изменамаиgойунама 

Закон iрађевински за варощ Бeoipag од 11. 
XII 1896. године израђен је у Министарству 
грађевина. Као основа за састављање текста 

закона послужио је предлог закона који је 
израдило Министарство грађевина, док пред
лог Удружења српских инжењера и архитекта 
није узет у обзир.7 Закон предвиђа да се за 
подизање нових грађевина и преправке посто

јећих подносе пријаве Грађевинском одбору. 
Чланови Грађевинског одбора су: председник 
Општине или његов заменик, један инжењер, 
један архитекта, један судија Апелационог су
да или јавни правозаступник, и један београдс
ки грађаНШI који има непокретно имање. 
Инжењер, архитекта и правник постављају се 
указом, а грађанина бира Општински одбор. 
После разматрања пријаве Грађевински одбор 
подноси министру грађевина предлог за 
давање дозволе за грађење. Дозвола коју даје 
министар грађевина важи две године. Зграде 
се подижу на регулационој линији и одобрен
ом нивоу улице. Регулациону линију и ниво 
обележава општински инжењер у присуству 

власника и предузима ча. Завршену зграду пре
гледа Грађевински одбор и даје дозволу за усе
љење. Зграде са лица зидају се од тврдог 

материјала. Висина соба износи три метра, а 

висина зграде од тротоара до стрехе не сме да 

буде већа од ширине улице. Закон налаже да 
фасаде буду укусне. Ограде могу да се праве од 

гвоздених или дрвених обојених филарета, с 
тим што је у споредним улицама дозвољено 
постављање обојених тараба. Најмања по
вршина плаца ~е 300 м2, од чега двориште зау
зима бар 100 м . Ширина плаца са лица износи 
најмање 12 м. Подизање дрвореда ~звољено 
је у улицама широким најмање 18 м. 

Одмах после доношења Закона zрађевин
скоi за варои1 Бeoipag Удружење српских 
инжењера и архитекта скренуло је пажњу јав

ности на један његов недостатак, који се састо

јао у томе што у Грађевинском одбору није 
било лекара.9 Овај недостатак је исправљен 
две године касније. Закон о изменама и 
9ойунама у Закону iрађевинском за варош 
Беоiра9 од 6. ХП 1898. године налагао је да 
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један члан Грађевинског одбора буде лекар 
(уместо правника), да се чланови 
Грађевинског одбора одређују на годиву дана 
(уместо на лет година), и да дозволе за зидање 
не даје министар грађевина него Управа града 
Београда. 10 

Закон 2раЬевинскиза вароu./. Бeoipag пред
видео је да се категорија улица одреди кра
љевим указом. Текст указа је састављен на 
основу предлога категоризације улица, који је 
усвојен на седницама Општинског одбора 
одржаним 4. и 12. V 1899. и 13. I 1900. године. 
Општински одбор је све улице поделио на тр
говачке (чаршије), у којима се зграде зидају 
једна до друге и имају један или више спратова; 
главне, у којима зграде имају један или више 
спратова а не морају бити једна до друге, и ос
тале улице у који.ма је дозвољено подизање 
приземних зграда. 11 Указ о йоgl/Зању з2раgа у 
йојеgшшм улиuдма zpaga Бeozpaga йо закону 
zраЬевинском за zpag Бeoipag потписан је 15. 
ХП 1900. године. За подизање зграда које зауз-

. . . 
и:.маЈу цело лице и и.мају Један или више спра-

това указом су одређене следеће улице: Краља 
Александра од Краља Милана до Дворске 
(данас Трг Николе Пашића од Теразија до Ул
и.це Драгослава Јовановића), Краља Милана 
од Теразија до Славије (Српских владара), Кн
ез-Михаилова, Краљев трг (Студентски трг), 
Вука Караџића, Поп-Лукина, Дубровачка од 
Косанчићевог венца до Душанове (Седмог ју
ла), Чарапиhева, Узун-Миркова, Савска (Ка
рађорђева од Калемегдана до Херцеговачке), 
Коларчева, Позоришни трг (Трг Републике), 
Цветни трг, Македонска, Позоришна (Фран
цуска) од Чарапићеве до Југовићеве, 
Обилићев венац (део према Кнежевом спо
менику), Зелени венац, Моравска (Ка
рађорђева од Херцеговачке улице до желез

ничке станице), Балканска од Босанске 
(Гаврила Принципа) до Немањине, Топличин 
венац и улице дуж будућег зиданог кеја. 
Зидање зграда које не морају да буду једна до 

118 

друге, али морају имати један или више спра
това, предвиђено је за другу категорију ули.ца. 
То су: Краља Александра (Булевар Револу
ције) од Дворске до Београдске, Кнеза Ми
лоша од Краља Александра до Немањине, 
Кнез-Михаилов венац (Париска) , Цара 
Душана, Светог Саве, Хајдук-Вељков венац, 
Немањина, Дечанска (Моше Пијаде) , 
Југовићева, Царице Милице од Топличиног 
венца до Вука Караџића, Позоришна од 
Југовићеве до Јевремове, Добрачина од Чара
nићеве до Југовићеве, Краљевића Марка од 
Травничке до Босанске, Обилићев венац 
(страна ка Кнез-Михаиловој), Богојављенска 
(Кнеза Симе Марковића), Кнегиње Љубице 
(Змај-Јовина) од Обилићевог венца до Ју
говићеве, и горња страна Улице краљице На
талије (Народног фронта). За изградњу вила 
указом су одређене улице: Краљице Драге 

(Пролетерских бригада) од Београдске до Ре
јонске, Београдска , Кнеза Милоша од Нема
њине до Рејонске, Рејонска, као и Западни 
Врачар између улица Кнеза Милоша, Нема
њине, Шумадијске (Булевар ЈНА) и Рејонске. 
(Рејонска улица је замишљена као алеја која 
обележава границу грађевинског рејона, али 
због недостатка средстава и промена рејонске 
границе никад није остварена). 12 

Одредбе краљевог указа допунио је 24. I 
1901. године Закон о изменама и gойунама у 
Закону iраЬевинском за варош Бeoipag 09 11. 
gеиембра 1896. ioguнe. Овим законом је од
ређено да се виле подижу пет метара иза регу
лационе линије, тако да се испред вила налазе 
баште и укусне ограде. Изузетак је У лица Ми
лоша Великог, где се виле подижу на регула
ционој линији. Планове за све виле коначно 
одобрава министар граlјевина.13 Указ о 
йоgизању зzpaga у Бeoipagy ОД 17. п 1905. год
ине дозволио је да се у У лици цара Душана по
дижу и приземне зграде, и да се на Западном 
Врачару, између улица Кнеза Милоша Ве
л.иког, Немањине, Шумадијске и Рејонске, по-
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дижу осим вила и зграде по одредбама Закона 
грађевинског.14 Указ ga се у Беоzраgској yлuuu 
у Бeoipagy моiу iioguзaiUu йрuземне зipage од 
9. V 1907. године представља још једну измену 
ранијих прописа. После ступања на снагу овог 

указа изградња вила остала је обавезна само у 
Крунској, Кнеза Милоша и Рејонској улици.]) 

Закон iраЬевинскиза варош Бeoipag пред
виђао је само једну повластицу за власнике 

нових зграда. Према члану 37 они који саграде 
приземну грађевину са лица били су осло

бођени плаћања пореза пет година, а они који 
подигну зграду са Једним или више спратова -
десет година. Beh поменутим Законом о изме
нама 11 goiiyнaмa у закону zрађевинском за ва
рош Бeoipag. од 6. XII 1898. године, плаћања 
пореза су ослобођени и они који на постојеће 
зграде са лица додају још један или више спра
това. Народна скупштина је Ј 4. IV 1909. године 
одлуtшла да укине члан 37 Закона грађевин
ског за варош Београд, иако је његов циљ био 
да подстакне грађење лепих и хигијенских 
зграда, што је и постигнуто, јер је од ступања 
Закона на снагу до 1909. године саграђено пре
ко 550 нових кућа. Због тога су Општински суд 
и Општински одбор упутили представку пред

седнику Владе, да би указали на штетне пос

ледице ове измене, али је она ипак озваничена 
11 . V 1909. године под називом Закон о ttЈмени 
Грсфевинскоz закона за варош Бeozpag. 16 

Преgлози ново?. zрађевинскоi закона 

Када је Закон zрађевински за варо1и Бeo
zpag почео да се примењује у стручним кру
говима је уочено да у њему има недостатака. 

Између осталог, Закон није предвиђао места 
за јавне грађевине и ни~е могао да спречи шпе
кулације земљиштем.1 Због тога је на иници
јативу председника Београдске општине 
Милована Р. Маринковића Грађевински одбор 
у новембру 1901. године почео да ради на ре
визији грађевинског закона. Текст предлога 
новог грађевинског закона саставио је архи-

текта Драгутин Ђорђевић, члан Грађевинског 
одбора. Овај текст је, са мањим изменама и 
допунама, прихваћен на седници Грађевинског 
одбора 31. ХП 1901. године, под називом Преg
лоi iрађевинскоi закона за iipeciiioнu•tкy 
ойtийlину. У предлогу су задржани поједини 
делови постојећег закона и унете су нове 
одредбе. Тако се предвиђа постојање комисије 
за избор места за споменике и јавне грађевине, 

с тим што су чланови ове комисије у исто 

време и повремени чланови Грађевинског од
бора. Један од задатака Грађевинског одбора 

је прикупљање података о потреби изградње 

јавних грађевина. Према предлогу грађевин
ског закона, на новим зградама се обавезно 

прави скол од камена висок 50 см, а на посто
јећим зградама у Кнез-Михаиловој, Чара
пиhевој, Краља Милана , Савској , на 
Теразијама и на трговима морао би да се на

прави накнадно у року од пет гоДИRа. Најмања 
висина соба је 2,70 м, а најмања запремина 15 
м3. Горњи спрат виле може да буде изграђен у 
бондручној конструкцији. Споменици и чесме 
не постављају се у средину трга. Дрвеће се сади 
у улицама ширим од 25 м. На Дунавској падини 
предвиђено је спајање блокова у целине са 
скверовима у средини. 18 

Следећи предлог новог грађевинског за
кона урађен је у Министарству грађевина 1903. 
године. Добио је назив Пројеюu zраЬевинскоz 
закона за варои1 Бeozpag. 19 Према овом 
пројекту чланови Грађевинског одбора су 
ОП!lП'ински службеници: шеф Архитектонског 
одељења Грађевинског одсека, шеф Инжењ
ерског одсека, шеф општинских лекара, члан 
Општинског суда - правник и један архитекта 
који је и секретар Грађевинског одбора. Пла
нове грађевина могу израђивати само ар
хитекти и инжењери. Подизање грађевина је 
дозвољено у просеченим улицама , и то после 

нивелисања, калдрмисања или пошљунчавања 

и израде тротоара. Дрвореди могу да се по
дижу само у улицама ширим од 18 м. Нове 
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грађевине прегледа комисија коју сачињавају 
шеф Грађевинског одељка Управе града, шеф 
Архитектонског одељења Грађевинског одсе
ка ОШIIТине и лекар Управе града. На основу 
извештаја комисије Управа града издаје доз
волу за употребу зграде.20 

Београдски стручњаци су током 1910. 11 

1911. године успели да поново покрену питање 
доношења новог грађевинског закона. Сма

трали су да у нов грађевинсю1 закон треба да 

уђу одредбе о канализацији, о комплексима 
грађевина, о зонирању, као и о висини соба , ко
ја би требало да износи 2,70 м.21 

У Министарству грађевина израђен је 
1911. године Г!g_ојекаtЋ за грађевински закон за 
zpag Бeozpag. Према овом пројекту дозволе 

за грађење даје Грађевински одбор у саставу: 
један кмет правник (председник Грађевинског 
одбора), један архитекта и један инжењер које 
бира Општински одбор, један архитекта кога 
одређује министар грађевина и један лекар 
кога одређује министар унутрашњих дела. 
Грађевински одбор прегледа нове зграде и даје 
дозволе за усељење. Дужност Грађевинског 
одбора је и прегледање постојећих станова и 
предлагање Општинском суду да забрани 
становање у нехигијенсю1м становима. Про
јекат садржи и одредбе о категоризацији ули
ца. У главним улицама налазе се трговачке 

. . 
радње, зграде се подижу Једна до друге и имају 

1-4 спрата. Стамбене улице предвиђене су за 
изградњу куhа које не морају да буду једна до 
друге и могу да буду и приземне. У улицама 
одређеним за изградњу вила ове се подижу пет 
метара иза регулационе линије. Изглед зграде 
мора бити укусан и одговарати крају у коме се 
налази. Грађевински одбор може да тражи да 
се фасада и висина зграде прилагоде суседним 
грађевинама, или да се пројектована фасада 

"полепша". На раскрсницама и трговима по
дижу се зграде са посебном архитектонском 
обрадом. Пројекти ових зграда добијају се 
конкурсом, са циљем да овакве грађевине буду 

12U 

"украс тога краја". Дрвореди се саде у улица
ма широким најмање 24 м. Висина соба изно
си у приземљу и сутерену 3 м, а на спратовима 
2,75 м. Радионице и трговачке радње високе 
су 4 м. Висина зграде не сме да буде већа од 
ширине ушще, осим кад су у питању јавне 

грађевине.23 
Београдски инжењери и архитекти уочили 

су у овом пројекту грађевинског закона неко
лико недостатака. Пројекат није предвиђао 
зонирање, није одредио минимални фронт 
зграде, нити ограничио број станова на спрату. 

Недостајале су детаљније одредбе о канализа
цији и величини дворишта. Одредба о експро
пријацији земљишта, уколико власник у року 
од годину дана не подигне зграду, погодила би 
Београђане скромнијег материјалног стања. 
По мишљењу инжењера и архитеката требало 
би омогућити давање зајмова за подизање кућа 
и поново увести ослобађање власника нових 
зграда од плаћања пореза. Чланови У дружења 
српских инжењера и архитекта залагали су се 

и за увођење одредаба које би омогућиле 
рушење незаконито подигнугих грађевина.2'~ 
Даљи рад на доношењу новог грађевинског за

кона омели су Балкански ратови , а Први светс
ки рат га је потпуно онемогућио. 

Грађевински йравилник за варош Бео?.раg 

Закон zрађевински за варош Бeozpag пред

видео је да се одредбе о сталности и безбед
ности грађевина, о заштити од пожара, о 

хигијенским условима и о ахритектонској об
ради , као и о давању регулационих линија, про

пишу посебним грађевинским правилником. 
Грађевински йравШ1ник за вароtи Бео?.ра9 сту
пио је на снагу 1. Ш 1897. године Правилником 
је одређено да се уз пријаву за зидање нове 
грађевине Грађевинском одбору подносе: про
грам и опис зграде, ситуациони план плаца (у 
размери 1:500), планови свих нивоа зграде (по
друма, сутерена, приземља и спратова, у 

размери 1:100. са означеном наменом просто-
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рија), планови пресека и план фасаде (у 
размери 1:100), као и детаљи и статички про
рачун за све важније конструктивне делове. 
Пријава није потребна када су у питању мање 

преправке, које не мењају основу и облик 
зграде. Грађење нових зграда контролише 
општински инжењер и проверава да ли се 

грађевине подижу у складу са Законом 
грађевинским и Грађевинским правилником. 
Одобрени план и дозвола за грађење морају 
увек да ес налазе на грађевини да би могли да 
их виде чланови Грађевинског одбора или 
ОПШТИНСЮf 1шжењер. у дужности општинског 

инжењера спада и обележавање регулационе 

линије и нивоа. као и њихово контролисање 
после завршетка зидања темеља. 

Грађевински правилник дозвољава ис

пусте изван регулационе линије на висини 
већој од 2,5 м над тротоаром. Ова одредба се 
односи на фирме, лампе и надстрешнице. Вен
ци могу да буду испуштени 10 см, а соклови, 
портали и ризалити ЗО см. На висини ве1юј од 
2.5 м дозвољено је правити балконе и еркере 
од несагоривог материјала, на каменим или 
гвозденим носачима. Балкони морају да буду 
ограђени металном 1mи каменом оградом и 
могу се испустити испред фасаде највише 1,5 м, 
а од суседног плаца морају да буд)' удаљени нај
мање три метра. Уколико је улица ужа од 12 м 
у њој није дозвољено градити куће са еркери
ма. Према Грађевинском правилнику све 

зграде морају да имају металне олуке за 
кашницу. Изузетак су зграде с крововима од 
лима или шкриљца, које могу бити без олука. 

али са гвозденим штитовима против клизања 

снега. Стаклени кровови морају имати скелет 

од гвожђа. Грађевински правилник садржи и 
одредбе о јачини темеља и зидова зграде у 
зависности од броја њени.х спратова. 

Грађевинским правилником је прописана 
и најмања rтовршина прозора у собама за 

становање. Она износи 1/10 површине пода 
ако светлост долази непосредно, а 1/5 ако 
светлост долази посредно. Најмање димен
зије врата су 2,20 х 1 м. Висина пода над тро
тоаром или двориштем износи пола метра. У 
сутеренима могу да се праве просторије за 

становање под условом да је патос 1,5 м испод 
нивоа терена, а тавающа 1,5 м изнад терена. 
Ако се станови праве на тавану, морају да 
имају степенице од неса горивог материјала и 
зидове одвојене од дрвене конструкције кро
ва. Најмања висина зграде од тротоара до 

стрехе износи 3,85 м. Индустријске зграде 
морају да буду у~љене бар сто метара од 
школа и болница. 

За разлику од Закона грађевижког који је 
више пута допуњаван, у Грађевински правил
них је унета само једна измена. Указ о измена
,иа у члану 32. Грађевинскоi йравилника за 
вароиt Бeoipag (og l. марша 1897. 209.), којије 
ступио на снагу 23. VI 1900. године, одређивао 
је ширину улазних врата зграде у зависности 

од броја спратова, броја станова, дубине плаца 
и од тога да ли зграда заузима цело лице.26 

У складу са одредбама Закона грађевин
ског и Грађевинског правилника Београд се 
изграђивао до Првог светског рата. Због тога 
познавање ових прописа представља незаоби
лазан услов за проучавање београдске ар
хитектуре и урбанизма из последњих година 

XIX и првих деценија ХХ века. 

НАПОМЕНЕ 
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LEGISLATURE ON BUILDING WOR.КS lN BELGRADE АТ ТНЕ END OF ТНЕ NINETEENTH AND 

ТНЕ BEGINNING OF ТНЕ TWENTIETH CENТURY 

Svetlana Nedic 

The sнbjekct 01· tl1is essay аге 11vo imponaп1 ncl1ieveme111S of' the 
legisla1uгe ol Ll1c 19th сещuгу conceming buildiнg act1v1I) 111 S.:rЬia. 
Т11еsе аге. the /д11 оп Buildiпg Activit) Јог the То1111 оЈ Вelgrade from 
1896 and lhe Rиlt!s 011811i/ding1fctivityJor tlie Тоwп оЈ Вelgrode l'rom 
1897 

Tlie /,ом 011 Buildi11g Ac11vity Јог the То1т оЈ Belgrade Гoresees 
1h:н Гог г1si11g new buildi11gs а11 applica1ion form n1us1 Ье liled \vith the 
Buildiпg Committee оГ thc Municipalily nnd tha1 011 t11e basis of tlic 
opiпion of the memЬeгs 01· 1ће Building Commiltee а peпnissioп 1nay 
Ье giveп for buildi11g Ьу tl1e Belgrade Municipal Admi11is1ratio11. Tl1e 
Bшlding Comn1ittee liad 10 i11spect fiпished buildings апd 1vould give 
а pcrmissioп for movi11g iп10 1he building concemed The La\t• ordered 
the height of' lhe build1пg {1! П1USI ПОl Ье higher than the \vidth Of the 
streel). the heigh1 of resideпtial rooms (3 m), the surface of lhe build-
1ng si1e {al leas1 ЗОО sq. m.) and the \vid1h of lhe Гасе of the building 
sile (а1 leas1 12 m). Оп 1l1e basis ofthis /д11 streels in Belgrade 1vere 
ca1egorized. lп tlic slreeis of 1he fiгst ca1egory bu1ldings l1ad to Ье coп
$lrucled 11ех1 to each otlier and 10 have опе ог scvcral Пoors. Tl1e 
s1гeets of' tl1e secoпd са1еgогу iпсогрога1еd l1011ses f'or 1vllicl1 it \11as 1101 
11ecessary tO Ье опе 11ех1 10 tће 01her. but they had 10 have опе ог mоге 
Пооr.;. lп t11c stгeels of' 1ћс 1l1iгd category houses could have опlу the 

gro1111d lloor lllis categoгiutioп fixed 1l1e ыrce1s 11l1еге 1he buildшg 
of villas \1115 compulsory. 

Thc R11les 011 811i/di11g Activil) for tlie То11•11 of Вelgrade named 
1he docume111~ which had tO Ье subm11ted 10 1he Buildi11g Comm1љ:e 
11 hen the applicatroп Гог the construc11on of а пеw buildiлg \1'35 filed 
\~ith il (program and descг1ptioп of the buildiпg, plan of the buildiпg 
site. plans of the fouпdalюns, cross seclons апd la~ades, s1a1ical calcu
lalion of more importaпt cons1ructive pans). Accoгding 10 these Rules 
buildings liad to Ье co11s1ruc1ed 011 1l1e гeg11lation liпe and approved 
level of lhe s1ree1. Excep1ions regarding tl1e rcgulatroп liпe wns al
lowed if1he heigh1 \VЗS пюге than 2.5 m. Тће Rules огdегеd the thick
ness of' 1he foundatioп and 11111lls (taking iп10 considera1ioп the пumЬег 
of Пoors or the buildiпg), 1he size of \vindo111S (iп гespect of the suгface 
of the room). as 11ell as lhe minimal size of doors. Particular гegula
lions referred tO 1he Пats iп Ьasement апd iп the attic. 

lп 1his essay lhe author analyzes chaпges a11d supplements 01'1he 
Lo11· 011 Buildiпg Aclivily Јог tlie То11 •11 of Belgrade апd the Rules оп 
Buildmg Activityfor 1/1е Тт1•11 oJBelgrade. 

Separalc cliap1er.; of this essay гсl'ег 10 1l1e suggestions to tl1e La\t 
1~l1icћ did no11na1eгialize, Ьoth to lћose precediпg the passiпg oftћe La\t• 
and tliose \~hich represeп1 endeavors tliat i1 is replaced Ьу а ne\Y опе. 
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