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ДРУШТВО ЗА УЛЕПШАВАЊЕ ВРАЧАРА

У последњим децснијама XIX и нрвој дсцс- 
пији XX пска y Бсограду јс оснопано исколико 
друштава за улегпнавал»е појсдиних дслова 
града. Ова лруш тва оснивали су становници 
тих крајева Београда, са циљем да решс она ур- 
балистичка пигап»а којима Београдска општи- 
на иијс сти глада сс бави Јср  je y то времс била 
заузета извођеи>ем всликих комуналних радо- 
ва (изградн>а водовода и каналмзације, 
увођепл елсктричног освстљења и трамвај- 
ског саобраћаја). Друиггва за улспшавање 6а- 
ви ласу  сс урсђењем паркова и мијаца, подиза- 
љсм дрвореда, просецањсм нових улипа и кал- 
дрмисањсм постојсћих. У поменутом иериоду 
y Бсограду су почела да раде следећа друштва: 
Удружсње за украшавање Калемсгдана, 
Друштво за унапрсђсљс Думавског краја, 
Друштво за ypehobe, унанрсђеи»с и улсишава- 
ibc Савског краја, ”Три кљ уча” и пијаце ла Зс- 
лслом венлу, Друштво за уређсње и уиа- 
пређен>е Савинца, Друштво за улелшавап,с и 
унаиређење П алилуског краја "М илошевац”, 
Удружење за улспш аваљс Источлог Врачара и 
сточног трга Тркалиигге, Друштво за 
улспшавање Карађорђсвића сломелика, парка 
и околине, као и Друштво за уређење и 
улспшавање Д уш аловла.1

Посебло мссго мсђу овим удружсљима 
заузима Друштво за улелшавање Врачара. Оло 
јс пајстарије, најдужс je ра;шло, и остварило je 
лајзначајније резултате. Друштво за 
улепшавање Врачара бићс приказало y овом 
раду ла тај лачи л  што ће ce ла лочстку изпети 
историјат Друлггва, затим iberoea дслатлост, a 
олда лајваж нија остварел>а y посебмим по- 
глављима.

ИСТО РИ ЈАТ ДРУШ ТВА ЗА 
УЛЕПШ АВАЊ Е ВРАЧАРА

Део Београда лознат лод лазивом Врачар 
просгирс ce од Улипе клеза М илоша и Булева- 
ра револуције до уливсрзитстских кли ли ка и 
Народле библиотеке. Улилом српских владара 
и Булеваром JIIA подељсн je па Залалпи и 
И сточли Врачар. Западни Врачар почсо je да ce 
насељава лридесстих годима XIX века, као 
плански грађено ласеље, са ортогоналним  си- 
стемом улица. Нешто касиије почео je да ce 
нассљава и Источни Врачар. Почсткрм осам- 
десетих година XIX века Врачар je ностао поз- 
нат као део Београда чији су становнини нај- 
виши државми чиновници, официри, лекари, 
имжењсри и пословни љули. Осим приватних 
кућа, окруж ених баштама са цвећем и воћем, 
на Врачару су ce налазили и војии објскги, као 
uito су касарне, Војна болница и Војиа а к аде- 
мија. У то времс већипа улица ма Врачару није 
имала каллрму, било je мало јавиих чесама, a и 
осветљење јс било нсдовојвн о . Ц со овај крај 
није имао пијацу, пошту ни апотску. У жељи 
да сами рсше нека од ових питања, предузим- 
љиви Врачарци одлучили су да оснују 
друштво којс he ce бавити урсђсњсм овога дела 
Београда.3

П ривремсни унравни одбор Друш гва за 
улепш авањ е Врачара изабран je y фебруару 
1884. год. У исто време састављена су правила 
Друштва, која су званнчио одобрсиа 20. авгу- 
ста. Друштво je ночело да ради када je уписано 
сто чланова. Први збор je одржан 14. X 1884. 
год. када су изабрани Управни и Надзорни од- 
бор, па ce тај датум сматра даном o c iiH B a ib a  
Друштва. Према правилима, цил> Друш тва je 
било улепш авањ е Врачара. Оно je деловало на
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подручју ограпнчсмом ca ссвсрозапала Ули- 
цом кнеза Милоша, a са ссвсроистока да- 
пашн.им Булеваром рсволуиије. Југоис гочна и 
југозапална граинца иодручја поклапалс су сс 
са ивицом тадашњс изграђенс територијс, од- 
иосно са данашн.им улицама Београдском, Н>с- 
гошевом, Молеровом, Маршада Толбухина, Ка- 
танићсвом, Крушелолском, Тиршовом, Војводс 
М иленка, Гсисрала Ж данова и Дурмиторском.

Прс.ма помснутим правилима Друштво јс 
радило десст годииа. I Iona правила састављена 
су крајсм 1894 год, на их je y јануару следсће

годиис олобрила Управа града. Овим прапилн- 
ма прсдвиђспи су и нови циљсви Друштва. По- 
рсд улсншапа11>а Врачара, ifpyii iTBO јс ставило 
ссби y  задатак да помажс устаиовс којс he до- 
приносити просветном, моралиом, здравствс- 
ном и матсријалиом упапређси>у овога краја 
Бсограда. Подручје на које ce односи рад 
Друштва опоч ириликом je иешто измељсно. 
Севсрозападма и севсроисгочна грапипа по- 
дручја остале су исте. Са југоистока и југоза- 
пада гранипаје обухватила новс насељене тс- 
риторије, па јс ишла данашњим улицама Браћс
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Нсдића, Продстерских бригада, Баба-Вишњи- 
мом, Катанићсвом, Крушсдодском, Булсваром 
ЈНЛ, Пастсровом и М идоша Поцерца.

После првог свсгског рата Друштво за 
улспшавање Врачара рсшило јс да прошири тс- 
риторију на којој ради. На збору одржаном 13.
III 1921. год. одлучсмо јс да сс југоисточна и 
југозападна гранииа подручја иомсре и да иду 
данашњим улицама Ивана Милу гиновића, 
Пролетерских бригада, Курсулином, Маршала 
'Голбухипа, Мутаповом, Борс Станковића, 
Скерлићевом, Булеваром JIIA н Булсваром 
Франшс д’Епереа.

У иериоду HJMchy два свстска рата 
Друштво сс углавмом бавнло хумаиитариим и 
културним иословима. Због тога јс 1931. год. 
Друштво променило назив y Културно и хума- 
но друштво Врачар. Te године су саставл.ена 
нова правила, према којима јс цнјб Друштва да 
помаже, a мо могућиости и да подиже устаиовс 
којс доиримосс културмом, хуманом, морал- 
liOM, иросвстпом, здравственом и иационалиом 
унанређсњу Врачара. Границе модручја lia ко- 
јем делујс Друштво попово су измсњсне са ју- 
гоисточне и југозападпс стране, па су ншлс 
даиашњим улицама Ивана М илугиновића, 
Пролетерских бригада, Максима Горког, Мута- 
иово.м, Борс Станковића, Сксрлићевом, Нс- 
бојшином, Пастеровом и Милоша Поисрца. 
К ултурио и хумано друштво Врачар радило je 
до 1941. год.7

У раду Друштва за улепшавањс Врачара 
учествовале су лмчности које су ce истицале y 
друштвсно.м и културном животу Београда. 
Први ирсдседиик Д руш твабио je Свс гозар Ми- 
лојевић, пачелник М инистарства финаисија, 
који j e  ову дужност o ô a B jb a o  од 1884. до 1886,
1888. и од 1896. до 1898. год. Иа иоложају пред- 
ссдника Друштва смењ ивали су ce: М илутин 
Јовановић, гснерал y нснзији (1887), Стеван Д. 
ПоповиИ, педагог и иолитичар (1889-1891, 1894-
1895. и од 1899. до смрти 24. IX 1902), Чедомил» 
А. Помовић, мачелник М инистарства просвеге 
y пеизији (1892-1893), Вучко Д. Стојановић, ми- 
пистар пародне нривреде y пснзији (1903-1908), 
Лксентије Ј. А ксеш ијевић, рентијер (1909), и 
Ж иван Ж ивановић, члап Државног савета 
(1910-1920). Инжељер Вил>ем Ба;1ер био je 1897. 
и 1898. год. потпредседник, a 1902. год. нредсед- 
ник Друштва. Између 1895. и 1908. год. више 
иута je бирам за члана Управног и Падзорпог 
одбора. Ботапичар Ж ивојии Јуриш ић изабрап 
je за потпредседиика Друштва 1905. год. Истс 
годиме нрофссор Војие ака;1смије Хеирик Ј1и-

лер постао je члан У правиог одбора. Архитекта 
Фраптишек П еквасил радио je y Надзорпом од- 
бору 1892. и 1893. год. Један од чланова Управ- 
ног одбора био je од 1912. до 1922. год. архитек- 
та Д рагугин Маслаћ. Инжеп>ер Себастијап 
Pom био je 1890. и 1891. год. члан Управног 
одбора, a од 1895. до 1905. год. био je председник 
Надзорног одбора Друштва. Др М ихаило Р. По- 
повић, ирофесор Прве београдскс гимназије, a 
затим noMohiiMK умравника Пародне библио- 
теке, радио je од 1906. до 1922. год. y Управиом 
одбору Друштва, као члан, благајник и секре- 
тар. У раду управе Друштва учсствовала су и 
два предузимача. Ф ердинанд Розелт био je од
1884. до 1898. год. члап Уиравног и Надзорпог 
одбора. Нрнест Гајзлер p a ;u i o  je y Уиравиом од- 
бору од 1886. до 1888. год.

Редовни члапови Друип па били  су људи 
различитих замимања, као што су и н дусф н - 
јални И гњат Бајлони и Ђорђе Вајферт, поли- 
тичари Јеврем Гудовић, ЈБубомир Давидовић, 
Вукашим I l e r p o B i i h ,  М илан ПироИапац, Јован 
Рнстић, Јоваи Белимарковн11 н др Лазар Докић, 
официри М илојко Леш јанин, Ж ивојии 
Мишић, Тихомил» Пиколић, Д рагутии Франа- 
совић и Павле Хорстиг, директори средЈБИХ 
школа Јосиф КовачсвиИ (директор Реалке), Ка- 
тарипа М иловук (управитељ ка Више женске 
1ПКОЈ1С) и Ћура МилијашевмН (дирсктор T p e h e  
београдске гимпазије), етнолог Сима Тројаио- 
вић, архитекги Јован И лкић и М омир Коруио- 
вић, управпик полиције Божа М аршићаиип, 
лекар Јосиф Хрн>ичек, км>ижевник Милорад 
Ш апчапин, новинар Псра ТодоровиИ, камено- 
резац Ђоваии Бертого, као и предузимачи 
Ђура НиколиИ, Илија Фидановић, Аидрија 
Јоксимовић, Јован Севдић и Васа Тсшић.8

ДЕЛАТНОСТ ДРУШ ТВА ЗА 
УЛЕПШ АВАЊЕ ВРАЧАРА

У мрвим годинама рада Друштво за 
уле 11шава11>е Врачара пајвише ce бавило пита- 
љнма везаним за свакоднсвпи живот. Заслугом 
Друшгва отворена je 1885. год. прва апотека на 
тсриторији Врачара, a 1891. год. Врачар je до- 
био и пош танско-телеграфску стапицу. На 
нредлог Друш гва да ce lia Врачару осиујс бан- 
ка, иочела je 1893. год. да ради Врачарска задру- 
га. Она ce касиијс поделила lia Врачарску за- 
другу и Врачарску штсдиоиицу, a обе су ушле 
y ред већих и нознатијих бамака y Бсограду.д 
Почетком 1896. год. Друштво je на пет места на
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МР СВОТЛАНА a  I) 1-.ДIГћ

Врачару поставило киоскс за продају новина,
дувана и освежавајућих пића. Било je за-
мишљено да ce слободне новршине на киосии-
ма користе за лепљсње плаката и разних обја-
ва, али сс од rot a одустало јер киосци са налеи-

10л.еним плакатима иису изглсдали естегски.
Крајсм девсдесетих годииа Друштво за 

улепш авањ е Врачара одлучило je да матери- 
јалио помогие талентопанс ученмке који су 
ж ивели на Врачару. По.моћ Друштва добијао je 
Стеван Сгојаиовић, студент Прашког конзер- 
ваторијума, a Вукосава Станојевић, свршеиа 
ученица Осмовпе школе на Заиадном Врачару, 
ностала je ђак ириватие жепске школе иозмате 
нод назипом Запод за васпитање девојака Ма- 
ријс М аринковић.11

Друштво за улсишавам.е Врачара ук-
л>учило ce 1894. год. y мрипрсмс за обележава-
ље фистагодиш н.ице смал>нван>а моштију све-
тог Саве. На иодстицај Друштва Београђани су
iiacejbe које ce до тада звало Енглезовац
почели да називају повим имсном Савииаи.
Први пазив тога краја бно je Симићеп мајур,
прсма власпику Ћорђу СимиИу. Мајур сс про-
стирао H3Mehy дамашљих улица Београдске,
Н>егошеве, Молерове, Маршала Толбухина,
Каганићеве, Борс CraiiKOnHha, Сксрлићеве и
Булевара ЈНА. Крајем седамдесстих годииа ово
зем љ иипс je од Ђорђа Симића купио Фрапсис
М акензи, који je ма имању мросскао улице, a
терси исмарцсдисао и продапао за зидаљс мри-
ватних кућа. У Beoi раду je Максмзи био познат
као Пнглсз, па јс ио њсму нассље мазвано Сп-
глезовац. Новм назив Савимаи дат je no светом
Сави, чије су мошти смал>снс на овом зсм-
л .и и и у  1595. год. На мссту смалл1ван>а са-
грађепа јс 1895. год. мала прква, a данас ce ту
гради велики храм свстог Саве. lia  предлог
Друштва за улепшавање Врачара, јсдна од нај-
важ нијих улица на Савиппу, која сс ранијс зва-
ла Лвалска, од 1896. год. иоси пазив Улица све- 

12гог Саве.
Пажља Друштва за улепшаваље Врачара 

била je nocBcheiia н регулацији и калдрмиса- 
њу врачарских улица. Ова питањ а Друпп во je 
пастојало да рсши y сарадњи са Београдском 
опипимо.ч. Друштво je 1895. год. прилож ило 
О пш тини 400 динара за мроширсње Мостарске 
улице (дамас Тиршова). Улица јс добила нову 
ш ирииу од 19 метара, али je тиме смаљен иарк 
М етеоролошке омссрваторнје. Од парка je оду- 
зет део широк 6 a дугачак 200 мстара. На овом 
делу иарка налазилс су ce neh посађсме садни- 
це, ма јс уирава Оисерваторнје морала да их

прсмести. Ограду парка померио je о свом 
трошку Фсрдинанд Розелт, који јс имао кућу 
на плацу између дапашњмх улица Дслиград- 
ске, Тиршове и Катићеве. После изврш еног 
npouinpeiba, део Тиршовс улице поред Опсер- 
ваторијс био je око тридссст година бсз кал- 
дрме, иако јс Друштво за улспшавање Врачара 
вишс пута молило Ош итину да заврши no 
плочаваи,е овс улице.13

Па гражеље Друштва за улспшаваи»е 
Врачара y Љ егошсвој и М акснзијсвој улици 
(дапас М аршалаТолбухима) изграђенису 1906. 
год. гротоари од камена.14

У првој деиемији XX вска Друштво за 
улеишаван.с Врачара подстицало јс Омштину 
да ироширн Београдску улицу и да je повеже 
са једнс страме са дамаши.им улицама 27. мар- 
та, IJopua Вашингтона и I lapa Душана, a са дру- 
ге страпе са Немањииом и Карађорђевом. Тако 
би ce добио булсвар, сличан онима y Занадној 
Епроии. Иако je nponiMpeibc Београдскс улицс 
било плапирамо, Општима je од тога одустала, 
па je дозволила зидаи>е кућа на старим регула- 
кионим линијама.15

Друштво за улсишавам»е Врачара зрудило 
сс да рсши још јсдан урбалистички проблем. 
На простору даиашњсг парка код Југословеи- 
ског драмског позоришта билс су коњнчке ка- 
сарнс и кои.уишице. Због наглог пшрен>а Бео- 
града, ови објскти су ce иаш ли близу цсптра 
вароши. Члаиови Друштва за улсн 1иаван»с 
Врачара залагали су ce за pyincibe касарии и 
предлагали да ce на њиховом месту подигиу 
јавме или приватнс грађевипе. Ово im raibe je 
/^руштво мокренуло 1905. год, али тада није 
наишло па разумеваље ни О нш тиле ни М ини- 
старства појног.16 Замисао о рушсљу касарпи 
остварема je тек крајем дпадсссгих година, a 
1932. год. мочело јс уређиваљс парка.17

Да бн ce Врачар бољс иовсзао са центром 
Београла, требало je, но мишљењу чланова 
Друштва за улспшаваље Врачара, увести нову 
лрамвајску липију. Почетак пруге би био на 
крају Њ сгошсве улице, која je иочстком овог 
века доиирала само до Молеровс. Одатлс би 
трамвај мшао лапашњим улнцама Н>егошевом, 
Масариковом, Народмог фронта, Зелсним вен- 
цем, Брамковом, Поп-Лукином, и Улицом кне- 
за Симе Марковића долазио до Калемегдана. 
Ова лимија би повезивала више основних и 
средњих школа (Основну школу на Источном 
Врачару, Основну школу код Саборие нркве, 
Tpehy бсоградску гимиазију, Зделарову гим- 
мазију, Ж елску учитејБску школу, Вишу жеи-
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ску школу), Официрски лом, Министарство 
грађсвина, Народну скупштиму, Лржавни савет 
и Главну контролу, Вазнссенску и Сабориу 
цркву, Државну штампарију, Аислациони и Ка- 
сациони суд, Митроиолију, Духовни сул, иијацс 
Зслени всиан и Цветни трг, и парк Калсмсгдан. 
У 1фвој децсиији XX века Друштво за улспшава- 
lbe Врачара вишс пута je упућивало Општипи 
предлог да уведе ову трамвајску линију, али ова 
замисао нијс имкада остварена.18

Друштво за улешнавањс Врачара сарађива- 
ло je са лругим оргаиизацијама и удружељима 
y Београду. У сарадљи са Друштвом за чуван>е 
народиог здравл>а, Друштво за улепшавање 
Врачара радило јс на питању подизан>а зграда 
за основне школс и гимназију. Ilourro je ово 
питање peiiieno позитивно, чланови Друштва 
за улспшаваљс Врачара сматрали су да и љима 
’’ирипада део заслуге што je Врачар добио мо- 
дерну гимназију и модерне зграде за основпе 
ш коле”.19 Зграла павиљонског типа за Основ- 
ну школу на Заиадном Врачару саграђена je 
1905. год. према пројскту арх. Веселима Трии- 
ковића. Палази ce y Улици војводе М иленка 
бр. 33. Зграде за Tpehy београдску гимназију и 
Основну школу на Источпом Врачару поди- 
гнутс су 1906. год. па месту старс Војнс болни- 
це. Ово земљиште ce иростирс измсђу да- 
нашњих улица Свстозара Марковића, 11>с- 
гошеве и Краља М илутина. На оном делу ила- 
ца који je окренут нрема Љ егошсвој улици са- 
грађена je зграда Tpehe београдске гимиазије, 
по пројекту архитеката Драгутина Ћорђевића 
и Душана ЖивановиНа. Део земљиш та који ce 
налази иза зградс Tpehe београдске гимназије 
припао je Источпо-врачарској оековиој школи. 
Опа ce састојала од два павиљоиа, сазидана 
ирема иројекту Весслииа Трипковића.20 Ови 
иавил.они данас lie иостојс.

Сарадн>а Друштва за улспшавањс Врачара 
и Соколског друштва "Душан С илни” одвија- 
ла ce y вези са изградњом соколске вежбаони- 
це па Врачару. l lH T a ib e  j e  покренуло Соколско 
лруштво ’’Душан С илни”. Оно je сазвало збор 
грађана Врачара и Савинца 6. VIII 1910. год. y 
хотслу ’’С лавија”. Том нриликом су сакупља- 
ни прилози за изградњу вежбаонице, lia j e  
Друштво за улепшавање Врачара придожило 
5000 линара. l i a  збору j e  изабрам Одбор за по- 
дизање Соколског дома. Први задатак Одбора 
било j e  добијаље земљишта за зидаи>е вежбао- 
нице. У дсцембру 1910. год. О пш тински одбор 
j e  устуиио Соколском лруштву део парка Мс- 
теоролои!ке опсерваторије, између данашњих

21улина Тиршове, Делигра;|скс и Пастерове. 
Управни одбор Друштва за улепш аваље 
Врачара и Одбор за подизаљс Соколског дома 
одржали су заједиичку седпииу 25. IV 1912. год. 
Тада je решсно да о трошку Одбора за иодиза- 
н>е Соколског дома отпутују y Загреб и Љ уб- 
љаму Ж иван  Ж ивановић, нредседник 
Друштва за улешпаван>е Врачара, и архитекти 
Драгутин Маслаћ, члан Управмог одбора 
Друштва за улсмшавање Врачара, и М омир Ко- 
руиовић, члан Соколског друштва. Средином 
маја 1912. год. оми су y Загрсбу и Ј1»убл>апи 
разгледали зграде вежбаопица. Дош ли су до 
закључка да ce због скромпих средстава плано- 
ви ових грађевина не могу просто коиирати, 
мего да би требало израдити посебаи пројекат 
за Соколски дом y Бсограду. Управни одбор 
Друштва за улелш авање Врачара и Одбор за 
подизаи>е Соколског дома реш или су, на зајед- 
ничкој седиици 3. VI 1912. год. да нројекат Со- 
колског дома изради Мо.мир Коруповић, a да 
му саветима иомаже Д рагутин Маслаћ. За вре- 
ме балканских ратова и један и други ахитекта 
били су па војиој дуж ности ла je израда иро- 
јскта одложена.22 Први светски рат je пресекао 
заједпички рал Друштва за улепшаваи>е 
Врачара и соколске организације. После para  
ова сарадља »ије iiacTaBjbcua, али  je замисао о 
подизаљу Соколског дома имак остварсна. Ар- 
хитекта Момир Корумовић израдио je мројекат 
Соколског дома, иа je грађен>е почсло 1929. год, 
a завршепо 1934. Зграда je била позиата под на- 
зивом Соколски дом ’’М атица”. Данас je y љој 
Градски завод за ф изичку културу.23

ЦВЕТНН ТРГ

Троугласто опш тинско земљ иш те између 
данаппвих улица Српских владара, Њ егош еве 
и Светозара Марковића, добио je мазив Ц ветна 
пијаца још четрдесетих годимаХ1Х века. Назив 
je дала комисија која je делила плацеве за иа- 
сел>ава»>с y овом крају, и која je овај простор 
одрсдила за пијацу. На овом земљ иш ту су 
почетком осамдссетих годимаВрачарци уреди- 
ли мали нарк. Када je основано Друш тво за 
улепшавап>е Врачара »>егови чланови су упу- 
тили  О пш тини молбу да на овом иростору от- 
воре пијацу. Ош итински одбор им je то одо- 
брио 23. V 1885. год, под условом да ce пијачма 
зграда сагради по нламу који he израдити 
опш тински иижсњер, и да пијаца после три 
године постане својина Опш тине. Да би дошло 
до срсдстава за отвараи»е пијаце, Друш тво за
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улспшавањс Врачара сакуиљало je добровол«- 
не мрилогс, a 20. VII 1885. год. приредило je 
добротворпи конисрт y кафапи ’’Народпа 
екуш нтина” (иалазила ce y Улици кнеза Мн- 
лоша бр. 23).

Друштво за улепш авање Врачара сагради- 
ло јс пијачну згралу y спојој режијн, прсма 
плану који je одобрио О ш нтински сул. Налзор 
нал грађсњем волио je офииир Драгомир 
ВучковиН, члан Уиравмог одбора Друштва за 
улспш авањ с Врачара. Пијаца je свсчано отпо- 
рсна 18. VIII 1885. год. и лобила пазив Цветми 
трг. П ијачна зграда била je направљена од ла- 
ког материјала. И.мала je no седам дућана са 
сваке стране, a y срслипи je био широк пролаз 
нол ведрим исбом, тако да jc мо мишљсњу са- 
врсменика лм чила иа чскаоницу ма некој 
ж елезничкој стапици.24 Ова зграда je  подигну- 
та као привремсна, на je чстири године касније 
замењена сгално.м грађевипом.

П ројекат сталне пијачпе зграле израдио je 
имжењер Гргур М илепковић, који je y то врсмс 
био запослсн y М инистарсгву грађсвипа, a ба- 
вмо ce и иројектовањсм приватних зграда. Уго- 
пор са прелузимачима И лијом Филановићем и 
Аидријом Јоксимовићем, закл.учеп 28. VII 1889. 
год, обавезивао јс извођаче да грађсвину 
завршс до првог октобра. Камеп-тсмсјнац ио- 
ложеи je 14. VIII 1889. год. Па свечаности je го- 
ворио председник Друштва за улешлавањс 
Врачара Стсван Д. 11оповић. У темељ je узида- 
на повеља са податком ла ову зграду (приу те 
врстс y Србији) иоднже Друштво за улеишава- 
и»е Врачара. У п о в с ј б и  су помспути пројсктант, 
нредузимачи, прсдссдпик Друштва и чламови 
Уиравног олбора. Зграда je била завршсна кра- 
је.м сеитсмбра. Дућаим који су сачим,авали

2. -  Пијачна зграда lia Цнстном тргу. Илустраиија из 
ки,иге: Felix Kanilz: Das Kônigrcich Serbien und 

das Serbcnvolk. /, Leipzig, 1904, S. 77 
2. -  Market building on Cvelni Trg. An illustration from 
the book o f Felix Kanitz: Das Konigreich Serbien 

und das Serbcnvolk, I, Leipzig, 1904, page 77

мривремсну зграду билн cy мремсштени ла 
лруги крај лијаце, па су остали и даље y уно- 
ф еби .25

П ијачна зграда на Цветном тргу била je 
сасвим једпоставна. Имала јс основу y облику 
правоугаоиика, чија je дужа c i p a n a  n o c r a B j b c -  

iia ма регулациолу лимију ламашње улице 
Светозара МаркопиИа. Грађевина јс била ио- 
кривеиа кропом надве воле. У лазјеби о  наоној 
страпи зграде која je окремута према данашњој 
Улиии српских владара, па je та фасала добила 
скромпе украсе -  веома ytipoitiheiic вснце и ли- 
зсне. Најсгарија фотографија грађевине нала- 
зи ce y нубликацији Бсограл y  сли ц и  и  рсчи, 
објављсиој y Будимпеш ти 1892. год. 11рема овој 
фотографији израђсн je цргеж y кљизи Фелик- 
са Каиица Краљевича Србнја и српски нарол, 
штампаној y Л ајнцигу 1904. год. У књ изи сс 
пијачна зграда иа Цветном T p i  y иомиње као 
једиа ол бољих грађевина иа Врачару. У знак 
cehaiba иа исгакнуте члаиове, Друштво за 
улс|ииаваи>е Врачара поставило je 1895. год. на 
зид пијачие зграде спомеи-илоче за урезивање 
имека заслужних умрлих члапопа. Зграда иа 
Цветном тргу постоји и данас, али je иреправ- 
л.еиа и дограђеца за поф ебе продавиице са са- 
моуслуживан>см.

После полизаи»а зградс Д руппво за 
улепшавање Врачара побринуло ce да уреди и 
пијацу. У лето 1891. год. саг рађена je ограда иа 
опој страии пијаце која излази на данашњу 
Улицу српских влалара. Била je направљена од 
камена, цигле и гвож ђа. Због разлике y мивоу 
терена пијаце и улице, начињенс су и стсиени- 
це. У току 1894. гол. саграђен je риби>ак, a ло 
1899. гол. цела пијаца je каллрмисапа и иоди- 
гнуто јс 16 лућама ол лакс rpahe. Београлска 
опш типа je вишс пута продужавала Друштву 
за улсшпаван.с Врачара коицссију за сксилоа- 
тацију Цветног трга. П ијацаје прешла y своји- 
ну Опш тиле 1. IX 1899. год.2

7 I p y u i T B O  за улепшавањс Врачара поново je  
мокремуло нитање Ц ветног трга 1906. год. 
Уиућсна j e  молба О пш тини за o ô n a B .b a ib e  кон- 
цесије, a Друштво ce  обавезало да he поруш ити 
i io c T o je h c  зградс и подићи ’’велико и модерно 
лржиште гвоздене копструкције” ио угледу иа 
сличне i p a h e B H J i c  y евронским фадовима. Ову 
молбу Опш тински одбор није узео y  разм аф а- 
ibe."8 Чланови Друштва за улепшаваље 
Врачара нису хтели да одустану од иамере да 
иа Цветиом тргу подигну модсрну тржницу. 
Улрава Друштва одлучила j e  1910. год. да изра- 
ду идејног пројекта тржниие повери двојици

124



ДРУШТВО ЗА УЛЕПШАВАЉВ ВРАЧАРА

ЦВЕТНОГА ТРГА

3. -  Владимир М. Поповић и Драгутин Маслаћ: Идсјни пројекат тржнице. Основа призем;ка. Из књигс: 
Извештај о р а л у  и  сгањ у Друштва за улепш авање Ирачара за 1910. годи п у, Београд, 1911.

3. -  Vladimir M. Popovié and Dragulin Maslaé: Preliminary plan of the market. Base of the ground floor. From the book:
lz\‘e$taj o radii i stanju Dmitva za ulepSav

млађих и познагијих архитската, Д рагутину 
Маслаћу и Владимиру Поповићу. Они су за 
израђени илејни пројекат добили хоиорар од 
500 динара. Друштпо je желело да подигне 
зграду кал буде имало довољно средстапа или 
да иланове уступи О нш тини кад булс гралила 
модерие пијаце y Београду. Друштво за 
улеишаван>е Врачара враћало сс више пута иа 
ову замисао, али  je она остала неостварсна.29

Аутори идејног пројскта тржиице, Влади- 
мир М. Поповић и Д рагутин Маслаћ, били су 
вршм>аии и колсге. Д рагутин Маслаћ јс дипло- 
мирао на Архитектонском одсеку Техмичког 
факултета Велике школе 1899, a Владимир Мо- 
повић 1901. год. У време када су радили идејни 
пројскат тржнице обојица су били запослени 
y Архитектонском одеЈБеи.у М инистарсгва 
грађевина. У слободном времену израђивали 
су пројекте зграда за приватнс наручиоце.30

Идејни пројекат тржнице имао je 15 листо- 
ва. Пет листова je репродуковапо y извеппају

anje VraCara za 1910 godinu, Beograd, 1911

Друштва за улепш авањ е Врачара за 1910. год. 
Они салрже: главни изглсд грађсвиис из Ули- 
не крал.а М илана (данас Улица српских влада- 
ра), изглед главиог улаза и ирссек грађевиие, 
као и осмовс иодрума, приземља и спрата. Ар- 
хигскти су осиову зграде мрилагодили распо- 
ложивом зсмљиш ту троугластог облика. 
Основа грађевине има исти облик, с тим што 
су два угла засечена, a грећи je заобл>еи. У но- 
друму су предвиђена мсста за складиш  га, хлад- 
»Бачу и пивиииу. Приземл»с je îiaMeibcno про- 
даји разних врста нољ опривредних производа. 
Дсо приземља према Улици крал.а М илана 
издвојем je за гостиоиииу, смсш тену измад 
пивнице. Простор спрата одређеп je за ”сит- 
мичарске лућане”. Средњи део грађсвиие ио- 
кривен je куполом која има гвоздену ком- 
струкцију и велике ирозоре. Испод куполе je 
иа спрату кружма галерија.

Једна од основпих одлика спољашљости 
зграде јесте разуђеност. Главни улаз оивичава-
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4. -  Влалимир М. Поиовић и Драгутим Маслаћ. Идејми пројскат тржнице. И зглсд главпог улаза и иресек 
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4. -  Vladimir M. Popovié and Dragutin Maslaé: Preliminary plan of ihe market. The main entrance and cross section of 
the building. From the book: Iz\'c$taj o radu i sianju DruSna za ulepSavanje Vratara za 1910 godinu,

Beograd, 1911

jy  лнс куле ca осмоугаоним пирамндалпнм 
кровопима, ослољ еним на стубове. Нортал јс 
украш еп рел>сфима и завршава сс полу- 
кружио. Изнад портала јс вслики прозор са 
часовником. Мале куподс, са таласастим иви- 
цама кровова, уносе живост y дсо зградс на 
углу  Удине краља Мидама и Студеничке (да- 
иас Свс гозара Марковића). Ту сс иа заобљепом 
углу  налази  на спрату тераса, док je y призсм- 
л>у улаз, рсшем y облику грсма. lia фасади из 
Улицс крад»а М илана падају y очи велике ста- 
клеис површинс са лучним  завршстком. 
Грађсвином доминира срсдишња купола y вн- 
ду двострукс купе, са извајаном украсном фи- 
гуром петла на врху.

Ч лаиови Д руч^ва Ја улстнавам»е Врачара 
и о з т  ивно су оцснили идејни пројскат лржни- 
цс, јср  су архитекти усисли "да на исравном и 
неправилиом зсмљ иш ту кон сф уи ш у модсрну 
грађсвину, која би, кад би сс остварила, била 
украс Врачара и престонице.”31 Да je cai pahena, 
ова зграда би била јслинствен примср y архи- 
тсктури  Бсограда, како мо намени, тако и по 
смољашљој обради н комструкцији. Поссбмо je

занимљиво urro би ова грађсвина y општем 
утиску имала сличности са мосгмодермом ар- 
хмтектуром најновијсг времсиа.

ЗЕЛЕНИЛО

Нарочита иаж!Ба Друштва за у л е ш и а в а ^  
Врачара била јс посвећеиа зелсниду, a иосебио 
дрворедима на врачарским улицама.

Друштво за улепшавам»е Врачара отпочело 
je caheibc дрвећа 1891. год. Тада су дрвореде до- 
билс три улицс: Крагујевача (данас дсо Улицс 
српских влалара између Улице кнсза М илои т 
и Трга Димитрија Туцовића), западми део 
Фрушкогорске (данас занадни дсо Улице гсие- 
pa^ia Ждамова) и Улица крал>а М илутипа. У 
осталим улицама били су y току радови всза- 
ни за нивслацију и калдрмиса»ве, па y н.мма 
иијс било Moryhc подиза1Бе дрворсда.

Cahe»bc дрвећа je маставл,ено 1897. год. То- 
ком 1904. год. Друштво je засалило 143 липе y 
оним улниама где их иије било или су ранијс 
iiocahciie садмице увснуле.32 У мубликаиијама
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5. -  Владимир М. Поповић и Драгутин Маслаћ: Идсјни пројекат тржмицс. Главни изглед грађсвине из Улицс 
краља Милама. Из књигс: Извештај о р а д у  и  стању Друштва за улепш авањ е Врачара за 1910. го д и н у ,  Бсоград,

1911
5. -  Vladimir M. Popovté and Dragutin Maslaé: Preliminary plan of the market. Outside appearance of the building facing 
Kralja Milana Street. From the hook: IzveStaj o radu i stanju DruSrva za ulepiavanje Vraiara za 1910 godinu, Beograd, 1911

Друштва ne наводе ce имска улица y којима je 
дрвећс сађено 1897. и 1904. год., али постоје по- 
даци из каснијнх година о замсни осушепих 
саднииа y одређсним улицама, па ce закључак 
може извести посредно. У западиом делу ла- 
нашњс Улице Генерала Ж данова 1905. год. за- 
сађсне су лине, што зиачи да je дрворед из 1891. 
год. y међувремену пронао. Слсдеће годиме 
улица јс добила продуже»!>с (од Улице Милоша 
Поцерца до Дурмиторске), na je и ту засађсн 
дрворсд. У исто време за.меи>енс су осушснс 
саднице y раније засађеиим лрворедима y да- 
иашп>им улицама Бирчаниновој, Тиршовој, 
Немаљиној, Њ егошевој, Булевару револуније, 
Српских влалара, Крал>а М илутина, Светозара 
Марковића и Проте Матеје.33

У току 1907. год. замењиваис су увенуле 
садниис y данашп.им улицама Генерала Жла- 
иова, Светозара Марковића, 'Гиршовој, Kpajba 
Милутина, Бирчаниновој, Делиградској, Не- 
мањиној, Београдској, Проте Матсје, Булсвару 
револуције, Кнеза Милоша, Српских владара и 
Њ егошевој.34

Друштво за улспшавање Врачара имало je 
намеру да подигне дрворедс и y улицама Све-

тогС авс и Ш умадијској (даиас Булсвар Ј11Л). У 
овим улицама Друштво je 1908. год. посадило 
јасенове и липове салмиие, добијсне од 
Општиис, али ce one нису примиле, иа je труд 
Друштва око њиховог сађсчва био узалудан.

Заслугом Друштва за улепш авањ е Врачара 
скоро свс улиис на Заиадном Врачару, као и 
некс на Источном, добиле су дрворсде који иа 
том месту иостоје и ланас.

Чланови Друштва за улепш аваљс Врачара 
ж елели су да уредс и паркове на Врачару, али 
je та намера остала неостварена. Један од иар- 
кова замишл>сн je на терсиу између данашњих 
улица Бсоградске, Њ егошеве, Молерове и Про- 
летерских бригада. Ово земљиш те je хазвано 
Грантовац, према сопствснику Едварду Мак- 
сфелду Гранту. Послс Грантове смрти трсбало 
je да ово имање буде продато ради исплате ду- 
гова. Друштво за улепшаваи>е Врачара покре- 
нуло јс 1894. год. питањ е о уређењу парка на 
Граитовцу, и помишљало je да откупи ово зем- 
л>иште. Иошто иије имало довољно средстава, 
Друштво je 1897. год. иредложило Опш тими да 
она откупи Грантовац, a да на »Бему Друштво о 
свом трошку подигне и олржава шумски парк.
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Бсоградска оиш тина нијс била y могуНиости 
да откуми Грантопац, па јс зсмл>иштс подеље- 
по па мале нлацсос, који су гоком прпе дспсии- 
јс XX века продавапи за подизаље привагпих 
кућа.36

Осим всликог парка иа Грантовцу, 
Друштво за улспш авањ с Врачара имало јс на- 
мсру да уреди и мали нарк lia празном просто- 
ру измсђу данаш њег Булсвара JIIA, н Катмћсвс 
и Бирчанинове улицс. Да би могли да полигну 
овај парк, чланови Друштва су 1897. год. 
траж или одобреље ол О пш тиис, али нису до- 
били  никакав одговор.37

Пажњу Д руппва за улспшаван.с Врачара 
ирнвлачио je и простор порсд данашњег Буле- 
вара J1IA, нрско нута Карађорђевог парка. 'Гу сс 
налазио војли сељак. Члапови Друштва су 
смаграли да сељак трсба иреместити ваи град- 
ског рсона, па су 1907. год. нрсдложили 
О пш тиии ла то учи ки  и да земљнш тс пошуми. 
По њиховом мишљеи.у пошумљавање je било 
потребно зато ш 10 ce овај тереп налази y непо- 
срсдној близими болиица. Ilou iro  je оно зсм- 
љ иш те joui раиије било рсзервисаио за дал>у 
изградњу комплскса Оишге државнс болнице, 
О пш гииа пијс могла да ирихватн прсдлог 
Друштва за улепш аваље Врачара.38

Чланови Друпггва за улепшавање Врачара 
размиш љ али су и о проблсму Старог гробл.а 
па Ташмајдаму. У првој дсцеиији XX вска y 
Београлској опш тини јавила ce ммсао да ce 
Старо гробљс прекопа и парцелишс. Друштво 
за улепш аваље Врачара нијс ce са тим слагало, 
па je прсллож ило Опмггини ла Старо гробл>е 
урсди и ношуми. Пошто ce Ташмајдаи палази 
на територији  П алилуле, Друштво за 
улепш авањ е Врачара замолило je Друштво за 
унапређење П алилулског краја ла ce и оно 
заузмс за остварен>е овог иредлога. Питање 
Ташмајдана тада иије било решено. Старо 
гробље je прекопано крајем двадесетих година, 
a на његовом месту je y току 1952. и 1953. год. 
урсђен Ташмајлански нарк.3

ДОМ  ДРУШ ТВА ЗА УЛЕПШ АВЛЊЕ  
ВРАЧАРА

Замисао да Друштво за улепшавање 
Врачара модигне свој дом иојавила ce 1897. год, 
али нијс одмах оствареиа. На предлог предссд- 
ника Стсвана Д. Поповића, члапови Друштва 
су на збору олржаном 9. VII 1900. год. одлучили 
да купе непокретно имање на Врачару -  или 
готову кућу или плац за зилање дома. Следеће

годипе /Ipyii iTBO je купило нмање Драге Лн- 
дрејсвић y Њ егошсвој улиим бр. 17 (даиас бр. 
1). Па плацу површпне ол 733 ггг постојала je 
сгара кућа која je норушема, да би ce на њеном 
месту сагралила зграда за издаван>е, са дућани- 
ма y приземЈну и стаиовима на спрату, y којој 
бн била смештена и капцеларија Друштва. 
Пројекат овако замишљепе зграде израдио je 
арх. Милап Антоновић. Сви припремни радо- 
ви за полизање грађевиме обављени су y току 
пролећа и лета 1901. год.40

11ројектант згр;ие Ммлаи Дп гоновић (Бео- 
грал, 1868-1929) једап je ол зпачајпнх београд- 
ских градитеља са краја XIX и почетка XX вс- 
ка. После школовап.а y Швајцарској радио je 
као архитекта Београдске општине, a крајем 
девсдссегих година основао je привагни биро. 
У стваралаштву М илана Антоновића истичу 
ce Палилуска основма школа, павил.они y са- 
ставу Опште државне болнцс, Гранл-хотел, фо- 
тографски ател»е М илана Јоваиовића, палата 
”Зора”, капела иородиие Јовичић на Новом 
гробл.у il зграле осигуравајућнх лруштава 
”Анкер”, ’’Н ордБритиш  и Меркан гнле” и ”Аси- 
курациони ђенерали”.41

Лмтоповнћен иројекат Дома Друштва за 
улепшавање Врачара одобрили су rpahcBHii- 
ски олбор за варош Београд н Управа града y 
јулу  1901. год. Крајем истог месспа одржаиа 
je лицитапија за знлање зградс. Грађеп,е je по- 
всрено предузимачу Випценцу М аркипију. 
Почетак изгралн>е обележсн je освећењсм ге- 
M c j b a  1. IX 1901. год. Том прилико.ч je y темељ 
ноложсна повсл>а са иодацнма о згради, a иорсд 
н»е je стављек по јсдан апоен важеНег српског 
новца. За иодизање згра^че нарочито je за- 
служап председиик Друштва за улепшаваље 
Врачара, Стеваи Д. Поповић, који je залагао 
своје хартије од врсдности и лавао нован 
Друштву ла ловршм грађевину. Предузимач 
Випценц Маркипи завршио je зграду y априлу 
1902. год.43

Плац па којсм je згра;1а саграђена има 
облик неправилног четвороугла, чија je шири- 
па (са лииа) 18,55, a дужима око 39 m. Да би 
најбоље искористио ову површину, арх. Ми- 
лан Антоновић je пројектовао зграду која има 
главни део на регулационој лини ји  и два дво- 
ришпа крила постављсна луж бочних нвииа 
плаца. Главхидео згра-че има димемзије 18,55 х 
13 m. Лево крило je дугачко 18, десно 14 m, a оба 
су широка по 7 m. Оваквим pciiieibCM основс 
највећи лео плаца je покривен зградом, тако да 
je за двориште остала мала иовршииа. Дво-
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MUM

<>. -  Дом Лруш гва за y;ieiuuauait.e Нрачара. Фотографија из кп.игс: Друшгво за ужпшавањс Нрачара. 
Спомсница двадссетпсто! одшшшцс 188-4 -  1909, Кеоград, 1909

6. -  Hie home of the Society for Embellishing Vra&ir. Photo from the book: DntStvo za ulepSavanje Vratara. Spomaiica
dvadesetpetogodiSnjice. 1884-1909, Beograd 1909

риш те ce састоји од уског простора између 
крила зградс и попршине y дну плаца, гдс je y 
десиом углу смештсна мала призсмна зграда за 
псрионицу.

Грађевина има призсмљс и спрат, a иснод 
главпог дела и подрум. Призсмљс y главном 
дслу зградс и  подрум покривепи су пруским 
сводом. У средики приземља je улазни ходмик, 
a y његовом продужетку je нростор са стспе- 
ииштем за спрат и  излазом y двориштс. Степе- 
ииш те има декоративиу ограду од кованог 
гвож1)а. Лево и дсспо од улазиог ходмика и сте- 
пениш та налазила су ce no два дућапа са но- 
трсбним магацинским иросторијама. У левом 
крилу призсмља био je јсдан трособал стаи 
(без куиатила), a y дссном ce налазила капце- 
ларија Д р у ш т в а  за улешиавањс Врачара и соба 
за настојника.

lia  спрату су била два петособна стапа. 
Сваки стан je имао y главпом делу зграде пред- 
собл.с и три собс, од којих двс гледају на улину 
a јсдиа па двориштс, и y крилу две собе, кухи- 
њу, оставу и купатило. У зграду je већ прили- 
ком подизан>а уведсно електрично осветл.сље. 
Када je 1913. год. изведена канализација на 
Врачару, и ова зграда јс повезана са канализа- 
ционом мрежом.

Дом Друштва за yjiertutanaibe Врачара спа- 
да y прве бсо! радске грађсвине са фаса;шм y 
духу сецесије. Дапас je то најстарш а сачувана 
сецесијска грађевииа y Београлу.4 Па фасадм 
ce виде како обележја сецесије, тако и особине 
ранијмх историјских стнлова. Оваква комби- 
нација ирсдсгавл»а једну од битних особености 
бео|радскс архитектурс измсђу 1900. и 1914.

129



МГ СВЕТЛАНА В. НЕД1Гћ

46 -гол. Фасала јс симетрична, са вспцима и пи- 
ластрима, који јс рашчлањавају хоризонтално 
и всртикално, што представља остатак исто- 
ризма.47 Декоративни елсменти и иолихроми- 
ја припадају сецесији. У приземл.у нијс било 
мсста за украсс због великих површииа изло- 
га. Ниљни и геометрмјски мотиви извајани су 
око ирозора спрата и тавама. Распоред ирозора 
иа спрату одсликава распоред соба. 1>очни про- 
зори припадају мањим соба.ма иа крајевима 
зграде, a удвојели ирозори већим собама y сре- 
дини. Изнад бочних ирозора су полукружно 
заврш ени тимпанони, испуњ сни рељефича. 
Површ инс око ових прозора уоквирсмс су ни- 
ластрима. Удвојсии прозори надвиш ени су ре- 
љефиим тракама, од којих свака има y средини 
извајану људску главу. Обс главс (жсмска и 
мушка) направл>сне су од всштачког камеиа.4* 
Испод удвојених прозора исписаиа су слова 
ДЗУВ -  иницијали  Друштва за улепшавам>е 
Врачара. П оврш ипу између удвојспих прозора 
заузима полихромка прсдстава дрвста са 
лиш ћем и плодовима. Дрво симболизује једно 
ол пајважнијих остварем>а Друштва за 
улепшаваЈБе Врачара -  лрворсдс y врачарским 
улицама. Симболи ce јав.Бају и иа другим Лн- 
тоновићевим фасадама, и везани су за делат- 
иост власника зграде. Горњи лсо фасаде 
сачип>ава низ од четири полукружна таванска 
нрозора. На средини овог лиза налази сс мат- 
пис ’’Друштво за улепшавањс Врачара”. Фасада 
ce завршава атиком ол кованог гвожђа, изведе- 
ном y облику криволинијског орнамснта, који 
y свом саставу салржи iicehe главе и број 1902 
(година завршетка изградње).4У Средина атике 
јс зидана и има вајани украс око округлог от- 
вора. Фасада Дома Друштва за улешнавање 
Врачара својим пронорцијама, расиоредом 
украса и полихромијом оставл>а ма посматрача 
утисак лакоћс и ведрине.

Грађевина je y гтотнуиости задовољила ма- 
ручиоце. Ч ланови Друштва за улспшавање 
Врачара сматрали су да ce згралом ”и Ј1руштво 
и Врачар могу иодичити.”50

Друштво за улепш авање Врачара издавало 
je лућане и стамове y згради. Своју каипслари- 
ЈУ Друштво je беснлатно уступало Врачарском 
пододбору Друштва за чување народног здрав- 
ља, за одржаван.е састанака.51 Пре мрвог свет- 
ског рата y дућанима y приземљу биле су ба- 
калска pa;uba, иосластичариица, обућарска 
pa;ui>a и берберпица.52 У јелном од станова иа 
спрату живео je министар војни, генерал Ми- 
ловап Поповић, кога су y том стаму 29. V 1903.

год. убили учесниии завсре против крал.а 
Ллександра О бреновића53 За прсме првог свет- 
ског pa ra стан y левом дсл^ спрата реквирира- 
ле су окупационе власти.5

Иочстком двадесетих година Унрава 
Друштва je дошла на помисао да на згради до- 
зида још два спрата и да y дворишту подигне 
пови двоспратни део зграде. На овај пачип би 
дворшите скоро нсстало, a дсо грађенине са 
улипе изгубио би и ирвобитне иропорције и 
оригиналну фасаду. Пројектапти ове доград- 
м»е били су инж. Ђорђе Мијовић, професор 
Универзитега, и Хуго Куп, архитекта. Проје- 
кат je y фебруару 1922. год. послаг иа одоброБе, 
али га ннсу одобрнли ни Грађсвимски одбор 
Омштиме ни Грађевниска секција Управе гра- 
да, јер није предвиИао довољио велику 
гтовршииу за двориште. 5

У јесеп 1924. год. Управа Друштва je 
решила да два дућама, лево од улаза y зграду, 
лретворн y јсдан већи пробмјањем зида између 
lbnx. ГТројскат за ову иреправку изралио je 
инж. Стевап Тоболар. План je одобрен y децем- 
бру 1924. год, иа je no љему иреправка и изве- 
дена. Од два дућапа намравЈБсн je једам и  то 
стаљс je задржапо до данас.56

После промене назива ^ у ш т в а  1931. год. 
фасада зграде je преправљеиа. Цела фасада je 
омалтерисана y једном тону, a представа дрве- 
та је  уклољема. Нови назив Друштва -  Култур- 
ио и хумаио друштво Врачар -  исписан je из- 
над јр о зо р а  на сирату, a стари назив je  ски- 
иут.5 У овом периоду су, најнсроватније, спо- 
мен-плоче са пијачме зграде ма Цветном ip ry  
лре.мештепе па зидове улазног ходника, где ce 
и данас налазе.

У гоку последњих деценија Дом Друштва 
за улепшаваЈБе Врачара иривлачио je пажњу 
истраживача, који су овој грађевипи дали 
значајмо мссто v историји београдске архитек- 
туре, нарочито исгичући у.мегничку вредност 
њене сецесијске фасаде.58

Дом /1руштва за улешнавам,е Врачара иро- 
глашем je 1984. год. за културно добро, a 1986. 
год. умет je y плам заштите нспокретних кул- 
турмих добара y Београду.59 Исте године архи- 
текта Завода за заш титу споменика културе 
града Београда, Милимко Ивамовмћ, изралио je 
пројскат рестаурације фасаде. Као основа за 
израду пројекта послужила je фотографија 
зградс објављена 1909. год. y км.изи Д руш гво  за 
улспшапањс Врачара. Спомсница лвадесетпето- 
голиш њипе. 1884-1909. To je најстарији позма- 
ти сиимак зграде. На њсму ce видс свн д стал и
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фасадс и уочавају сс обојене попршине. Ре- 
стаурацију фасаде извео јс Завод за заш титу 
споменика културе града Београда y току 1987. 
и 1988. год. Фасади јс враћсп изворни изглед. 
Представа дрвста начиљ ена јс од ксрамике, за- 
то што je то трајан материјал, који ce чсс го 
примењивао y врсме ссиссије. (Првобитна 
мрсдстава дрвета била je највероватније слика- 
на). На окср позадини долазс до изражаја бојс 
дрвста -  из беле вазс израс га смеђс стабло кру- 
имсамо зслсном крошњом са нараниастим пло- 
довима. Поља око бочних прозора на спрату и 
око прозора тапаиа имају светлу маслинасто- 
зелену боју. Свс остале површинс фасаде су 
беле.

Беснрскорном изгледу фасадс велику су- 
протност чипи дворииши изглед грађевиие. 
Посматрана из дворишта, зграда данас делује 
запуштено, чему свакако доприноси и то што 
je y новијс врсме грађевииа подељена на всћи 
број стамбеиих једимииа, пословних простори- 
ја и магацина.

ЗА К Љ У Ч А К

Друштво за улепшаваЈБе Врачара радило јс 
прско педесет година и за то време je постигло 
заиажене рсзултате, нарочи го y области урба- 
пизма и архитектуре. lia  nojby урбанизма нај- 
важнија тсковипа Друш тва за улепш авање 
Врачара иеоспорно су дрвореди y врачарским 
улицама, a поссбно они на Западиом Врачару, 
који обогаћују амбијент ове отмепс стамбсне 
четврти. За историју београдске архитектуре 
важ хи су и неостварени иројекат тржиице и 
саграђени Дом Друштва за улепшаваље 
Врачара. Радећи идејни пројекат тржнице, ар- 
хитскти Владимир Поповић и Д рагутии Ма- 
слаћ наш ли су духовито рсшењс за једну згра- 
ду практичне намсне. Подизањем Дома, 
Друштво за улспш авањ с Врачара пруж ило јс 
прилику архитскти М илану А нтоновићу да 
оствари јсдну од својих најлепш их грађевина, 
која y исто време заузима истакнуто место y 
архитектури Београда y доба сецесије.
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Svetlana V. N ed id

THE SOCIETY FOR EMBELLISHING VRAÔAR

VraCar is a part of Belgrade which lies in ihe area 
between Kneza MiloSa Street and Bulevar Rcvolucijc 
stretching up to the National Library and the complex 
of the university clinics. Srpskih Vladara Street and 
Bulevar JNA divide it in the Last and West VraCar. 
'1Ћс citizens of this part of Belgrade founded the So
ciety for Embellishing VraCar in 1884 with intention by 
themselves to settle those urbanistic problems that the 
Belgrade Municipality did not have time to deal with, 
because it was engaged in the construction of large 
works in the community. The Society for Embellishing 
VraCar was activ until 1941. Many notable persons of 
Belgrade cultural and social life took part in the activi
ties of the Society. The Society had significant results 
in the sphere of urbanism and architecture. As to ur
banism, the most important results of the Society were 
achieved in the planting of trees on each side of VraCar 
streets. The Society planted trees in almost all the stre
ets of West VraCar, but also in some streets in East 
VraCar. The treclined streets and paths in West VraCar 
embellish the ambience of this distinguished residential 
area.

Between the streets Srpskih Vladara, NjegoSeva 
and Svetozara MarkoviCa the Society put up a market 
called Cvctni Trg in 1885. In 1889 on Cvetni Trg the 
Society made a small market building according to the 
design of Arch Grgur MilenkoviC. This building is still 
in existence, but it has been reconstructed and rebuilt. 
TTjc Society for Embellishing VraCar had intention to 
raise a modern market building with iron construction 
on Cvctni Trg. The preliminary plan of the market was 
made by architects Vladimir M. PopoviC and Dragutin 
MaslaC in 1910. This plan did not materialize, but it is 
important for the history of architecture, bccausc such 
buildings did not exist in Belgrade.

In 1902 the Society for Embellishing VraCar built 
its home in NjegoSeva Street 1. The author of the plan 
was the well-known Belgrade architect Milan Antono- 
viC (Beograd, 1868-1929). The building was used for 
renting purposes. On the ground floor there were four 
premises, a three-room apartment, the offices of the 
Socicty and the room for the carctaker. On the first 
floor there were two five-room apartments. The façade 
of the building was made in the style of the Secession.
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On the façade white and pale green areas interchanged. 
Molded decoration was made of floral and geometrical 
motifs and human heads. The central place on the 
façade takes the polychromatic representation of a tree 
symbolizing the most important achievements of the 
Society -  the trcelined VraCar streets. The façade of 
the building ends in a decorative attic of wrought iron.

The home of the Society for Embellishing VraCar is 
one of the most beautiful achievements of Milan An- 
tonoviC and it belongs in the most significant examples 
of the Secession in Belgrade architecture. In 1987 and 
1988 the Institute for the Protection of the Monuments 
of Culture in Belgrade restored the façade according 
to the design of Arch Milinko Ivanovié.
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