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ЗГРАДА Д РУГЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ

Друга београдска гимназија основана je 
почетком школскс 1870/71. године. Имала je само 
четири разреда, па je званични назив школе био 
Друга београдска полугимназија, a no месту на 
којем ce налазила била je позната под незва- 
ничним именом Палилулска полугимназија. Од 
1876. год. званични назив школе био je Друга 
нижа гимназија, a од 1887. Друга београдска гим- 
назија. Почев од 1886. год. отварани су виши ра- 
зрсди, тако да je 1892. год. гимназија добила и 
осми разред. У децембру 1898. год. школа je до- 
била назив Гимназија Вука Стефановића Кара- 
цића, a y априлу 1904. год. школи je враћен назив 
Друга београдска гимназија.1

Школа није имала своју зграду, па ce настава 
одржавала y изнајмљеним приватним кућама. Гим- 
назија je почела да ради y кући масе Јање 
Ђорђевића y Светогорској улици (данас Улица Ло- 
ле Рибара). Следеће године премепгтена je y кућу 
Јована Ђорђевића y Скошкшској улици (данас 
Нушићева). Одатле je 1883. год. прешла y зграду 
Живојина Блазнавца, управитеља вароши, y Све- 
тогорској улици. Из ове куће гимназија je 1897. год. 
пресељена y две зграде y Улитш крал>а Александра 
(данас Булевар револуције), на Батал-иамији (про- 
стор где je сада зграда Скушитине СФРЈ). Ове згра- 
де су ce налазиле на имању породице Панђела, које 
je заузимало простор данашњег парка између зграде 
Скупштине и Влајковићеве улицс.2

Зграде на Батал-џамији нису одговарале по- 
требама гимназије. Билс су влажне и недовољно 
простране. Због тога je школски лекар Светозар 
М. Марковић y Тизвештају Гимназије за школску 
1901/2. годину написао да je „крајње време да ce 
подигне модерна и здрава зграда". У извештају 
за школску 1902/3. годину школски лекар

Момчило К. Ивковић истакао je да би требало 
што прс наменски сазидати модерну зграду, која 
би одговарала и педаготпким и хигијенским усло- 
вима.3 Сличне тешкоће имале су и друге београд- 
ске средње школе.

Подстакнути извештајима школских лекара и 
„лично уверени да су све гимназијскс зграде y 
Београду рђаве", Београђани су крајем августа 
1903. год. образовали Одбор за подизање гимна- 
зијских зграда y Београду. Одбор je имао једа- 
наеет чланова, a за председника je изабран Коета 
Главинић, који je y то време био прсдседник Бео- 
градске општине. Одбор je имао задатак да са- 
рађује са министром просвете и да ce стара да 
одмах отпочну припреме за подизање гимназиј- 
ских зграда. Почетком еептембра министар про- 
свете Доброслав Ружић обавестио je чланове Од- 
бора да ће зидање зграда за гимназије почети 
идуће године, ако буду готови планови.4

Према члану 6. Закона о средњим школама 
свака општина на чијој ce територији подижу 
зградс за средн>е школе била je обавсзна да усту- 
пи потребно земљиште. Београдска општина je 
1396. год. откупила земљиште y Максдонској ули- 
ци звано Гсрманова б атта  од власника Ћорђа 
Пиколајевића-Хаџи, трговца. На тражење Мини- 
старства просвете Ошптина je 1899. год. уступила 
Министарству ово земљиштс за подизање углед- 
не зграде за Прву београдску гимназију. Пошто 
површина земљишта није била довољно велика, 
Министарство просвете je крајем 1902. год. от- 
купило суседни плац са источне стране, на којем 
je била кафана „Кнез Михаило". На тај начин 
je за подизање гимназијске зграде обезбеђено 
зсмљиште које ce налазило на месту данашњег 
броја 29 y Македонској улици.5
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Почетком 1903. год. Министарстпо просвете 
упутило je Министарству грађевина молбу за 
израду плана гимназијске зграле. Пројекат je 
израдио архитекта Драгутин Ћорђевић. Планови 
су свакако завршсни пре 31. марта 1905. год. јер 
je до тог датума Драгутин Ђорђевић радио y Ар- 
хитектонском одељсњу Министарства грађсвина, 
a првог априла je постао ванредни професор 
Универзитета. Првог септембра исте године y 
Л рхи тектон ском  одељен»у М инистарства 
грађевина завршен je предрачун за зграду, урађен 
по упутству Драгутина Ћорђевића.6

Зграда y Македонској улицн требало je да ce 
сазида за Прву бсоградску гимназију али ce од 
тога одустало. Почев од 1908. год. y докумснтима 
ce ова грађевина помиње само као зграда Друге 
београдске гимназије. Лицитација за зидање 
зграде Друге београдске гимназије одржана je y 
Министарству грађевина 13. новембра 1908. год. 
Грађење je поверено инжењеру Стојану Вељко- 
вићу, који ce бавио пројектовањсм зграда и пре- 
дузимачким пословима.7

У марту 1909. год. завршено je рушсн>е кућа 
које су ce налазиле на земл>ишту y Македонској 
улици. Зидање гимназијскс зграде отпочело je y 
априлу.* Надзорни архитекта je био Душан 
Ж ивановић, витпи архитекта Министарства 
грађсвина, a његов помоћник je био Владимир 
Симић, подархитекта y истом министарству.у 
Предузимач Стојан Вељковић отпутовао je y ав- 
густу 1909. год. y иностранство, па je овластио 
грађевинара Ота Лорснца да га заступа. Почст- 
ком 1910. год. Стојан Вел>копић je поново био y 
Веограду.10

У априлу 1910. год. y Дневном листу je об- 
јављена вест да ce нова зграда за Лругу београд- 
ску гимназију довршапа -  унутрашн>ост зграде je 
всћ омалтерисана и скоро сува, па y следећој ста- 
пи изградње предстоје радови на фасади и на 
инсталацији централног грејанка.11 За време зи- 
дања зграде ђаци Друге бсоградске гимназије 
обилазили су градилиште. Када су y мају 1910. 
год. уклоњенс скеле ђаци су били задивљени из- 
гледом фасадс.12 У току лета и јессни исте го- 
дине зграда je повезана са водоводом и канали- 
зацијом и уведено je електрично осветл»ен»е.13

Тридесетог октобра 1910. год. прекинута су 
предавања y Другој београдској гимназији јер су 
зграде на Батал-иамији уступљене Ж енској гим- 
назији. Иако су услови y овим зградама били не- 
хигијенски, Ж енска гимназија je y н>има почела 
да ради 18. новембра.14

После исељења из старих зграда требало јс 
да ce Друга београдска гимназија одмах пресели 
y нову зграду, али она још није била готова. Ра- 
дови су завршени y новембру 1910. год. Да би 
школа могла да ce усели, згралу je прегледала

Комисија за привремсни пријем зградс. Чланопи 
Комисијс били су архитекти Министарства 
грађевина Драгутин Маслаћ и Светислав Путник 
и благајник Министарства просвстс Никола По- 
повић. Зграда je предата дирсктору гимназије 29. 
новсмбра 1910. год. До краја децембра y зграду 
je унст школски намештај. У исто време почела 
je да ради Комисија за колаудацију зграде, коју 
су сачињавали архитекти Драгутин Маслаћ и 
Светислав Путник и директор Друге београдске 
гимназије Миливоје Симић. Ова комисија je 
завршила рад y марту 1911. год.15

Почетак рада y новој згради Лруге београд- 
ске гимназије свечано je обележен y недељу 2. 
јануара 1911. год. Тога дана су ce ученици оку- 
пили y старим зградама гимназијс, одакле су са 
наставнииима прешли y нову згралу и присуство- 
вали н>еном освећењу. Прослава je настављена 
закуском и ђачким весел>ем. Предавања y новој 
згради почела су y понедељак, 3. јануара. Зграда 
je оставила такав утисак на ђаке, да су били „не 
само очарани него и збуњени".1'’

Зграда Друге београлске гимназије била јс 
од М акедонске улице одвојена баштом, 
ограђеном гвозденом оградом на каменом посто- 
љу. Дужина фасаде износила je 48,90 m. Средњи 
део зграде, са улазом, био je обликован y виду 
ризалита и имао je већу висину нсго бочни де- 
лови, јер ce ту, на другом спрату, налазила 
свечана сала, двоструко виша од осталих просто- 
рија y згради. Бочни делови зграде били су ви- 
соки 17,20, a средњи део 21 m. Фасала je изведена 
y духу историзма, са декоративним елементима 
преузетим из различитих стилова (класицизам, 
ренесанса, барок). Улаз y зграду сачињавала су 
троја врата, лучно завршена. Исти завршетак 
имали су и прозори y приземљу. Па ризалиту су 
ce истицала чстири стуба украшсна рељефима и 
јонским капителима. Ови стубови налазили су ce 
измсђу прозора спечане сале. Испол великих 
трокрилних прозора на прпом и другом спрату 
билс су балустраде, a изнад прозора рељсфни 
украси. Фасада ce завршавала фризом и пал- 
метама, a y средини je било предвнђено место 
за сат. Вајани украси на фасади били су 
израђени од теракотс.17

Добре пропорције, складно распоређенс масе 
и одмерено примењсни украси давали су овој 
згради отмсн и свечан изглед. Архитекта Драгу- 
тин Ћорђевић je прс израдс прс^јекта за зграду 
Друге београдске гимназијс радио y току 1903. 
год. заједно са архитектом Душаном Живано- 
вићем пројскат по којем су 1906. год. изведсне 
Ваљсвска гимназија и Трсћа бсоградска гимна- 
зија (y IheronicBoj улиии бр. 15). Када ce упореде 
зграде Лругс и Треће бсоградскс гимназије за- 
пажају ce сличности (средњи део зграде истакнут
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ЗГРАЛА ДРУГР БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЧИЈГ.

1. -  Зграда Друге београдске гимназије. (Фотографија из ки.иге Сто годипа Друге Београдске гимназијс
1870-1970, Београд, 1970, стр. 53)

1. -  The building of the Second Belgrade High Schol (photo taken from the book »Sto trodina druge beogradskc gimnaziic
1870-1970«, Beograd, 1970, page 53)

ризалитом и всћом висином, стубови измсђу про- 
зора свсчанс сале, палмете као запршстак фасаде, 
слични рељефни украси изнал прозора). Због то- 
ra je y историји архитсктурс оправлано изнсто 
мииивење да je y поменутом заједничком пројскту 
архитекта Драгутин Ђорђевић радио „на спол»ној 
обрали фасаде и на унутрашњој лекорацији, a 
свакако и на компонован>у маса.",к

За разлику од зградс Трсће београдске гим- 
назије, која ce налази y пространом дворишту, 
зграда Друге бсоградске гимназије саграђена je 
на земљиигту мањих димензија и неправилног 
облика. Због тога je основа зграде Треће београд- 
ске гимназије могла да буде симстрична, док ce 
y случају Друге београдскс гимназије наметнуло 
асимстрично решсње. Поред главног дела зграде, 
који je био окренут прсма Македонској улини, 
зграда je имала и два крила y дворишту -  лево 
дугачко 43,40 m и дссно дугачко 8,10 т .

Зграда je имала сутерен, приземље и два 
спрата. У сутерену, који ce налазио испод левог 
крила зграде, били су станови за послужитеље 
и ложача, ложионица и одељење за угал».

У приземл>у ce, y средини главног делз згра- 
де, налазио вестибил украшен са осам гранитних 
стубова који су ce завршавали јонским капите- 
лима од белог мермсра. Зидови вестибила били 
су оживљени таблама са вајаним украсима. Из 
вестибила je нсколико степеника водило y ход- 
ник којим ce ишло лсво y каниеларијс лиректора 
и секрстара и собу за дсжурног послужитеља, a 
десно y пр<х^есорску читаоницу и библиотеку. У 
десном крилу била je једна учионица, a y лсвом 
крилу налазиле су ce четири учионице, зоо- 
лошко-ботанички кабинет и о р д и н а ц и ја  школ- 
ског лекара.

I la првом спрату су простор изнад вестибила 
заузимали учионица за физику и хемију и два
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кабинста -  физички и хсмијски. Учионица за фи- 
зику имала јс лимензије 9,30 х 9,50 m и била јс 
опремљена као амфитсатар -  имала je коси пол 
са три рсда клупа. Лево од поменутих просторија 
била јс професорска каниеларија и соба за ра- 
зрсдна всћа, a лссно јсдна учионица и ђачка би- 
блиотска. У лсвом крилу било јс пст учионица 
a y десном јсдна.

Па лругом спрату, y срсдини главног дела 
зграде, налазила сс сала за свсчаности. Била јс 
дугачка 18,30, широка 9,50 и висока 8,25 ш. 
Освстљавала су je два рсда прозора. Зидови сале 
били су украшени гипсаним рел»сфима. Па лва 
места биле су извајанс композиције од којих je 
свака имала грб y средини и лве фигуре са стра- 
не. У сали јс било места за 300 л>ули. Лево ол 
сале налазила ce мала учионица за музику, која 
je за време школских приредби служила за изла- 
зак извођача на позорницу y свечаној сали. Порсд 
ове просторијс била je јелна учионица и гео- 
лошко-минералошки кабинст. Десно ол салс би- 
ла je једна учионица и географски кабинет. У 
десном крилу била je једна учионица, a y левом 
две учионицс, цртачки кабинет и на крају ве- 
лика учионица за цртање, дугачка 18,95 и широка
6 т .  У овој учионици било je места за 60 ученика, 
који су ссдсли за засебним столовима.

Висина свих учионица износила je 4 ш, 
ширина 6 m, a дужина 8,45 -  11,95 т .  Ол се- 
дамнаест учионица Лруге бсогралске гимназије 
њих селам су имале лвојне табле a дссет табле 
Николс Врсаловића. lia  овима ce писало црном 
писаљком по хартији намотаној на вал>ак. Изумео 
их je Никола Врсаловић, професор матсматике 
y Другој београдској гимназији.

Ходници су y главном делу зграде били 
широки 5 m, a y лсвом крилу 3 т .  Имали су 
велике прозоре, a на зидовима су, између пила- 
стара са јонским капителима, писиле слике из б о  
танике, зоологије, географијс, етнографије и 
историје. У ходницима су били и чивилуци за 
капутс и кишобране. Зграла je имала три стспе- 
ништа, једно y десном и два y лсвом крилу.19

Због нагиба зсмл>ишта школско двориште je 
нивелисањем подсљено на горн>и и доњи део. 
Доњи део дворишта био je одвојен од горњег 
јаким потпорним зидом, јер je био нижи од гор- 
њсг за 3,5 m и налазио ce y нипоу Кнез-Милстине 
улице (данас Улица 29. новсмбра). У време по- 
дизања зграде Лруге београдске гимназије део 
Кнез-Милетине улице између Петињскс и Ска- 
дарске улице још нијс био просечен. Директор 
гимназије Миливоје Симић покушавао je вишс 
пута да преко Министарства просветс подстакне 
Бсоградску општину да просече овај лсо Кнез- 
Милетине улице, да би y доњи дсо дворишта мо- 
гла да улазе кола са угл»ем. Просецање je изве-

дено тек после првог свстског рата, и од тада 
je y доњи део дворишта могло ла ce улази из 
Кнез-Милстине улиис.2"

Зграда Друге београдске гимназије није ко- 
ришћена само за потрсбе школе. У њеним про- 
сторијама одржавани су концерти, изложбе и 
свечани скупови. У марту 1911. год. y свечаној 
сали Гжли су изложсни модели авиона које je 
израдио књижсвних Стеван Петров Бсшсвић.21 
Испитни концерт ученика и ученипа Српске му- 
зичке школе одржан je y истој сали 14. јуна 1911. 
год.22 Ученици Другс београдске гимназије изла- 
гали су своје цртеже y јуну исте године y учио- 
ници за цртан.е.23

У Београду je од 27. до 29. јуна 1911. год. 
одржан Десети спесловснски новинарски кон- 
грсс. Тим поводом je y згради Друге београдскс 
гимназије приређена ихзожба слопенских нопина 
и часописа, која јс трајала до 10. јула. Експонати 
су били распоређени y просторијама на другом 
спрату (у свсчаној сали и пет учионииа). Конгрес 
je отворен 27. јуна y згради Народне скупштине 
(налазила ce на месту данашњег биоскопа „Оде- 
он"). Олатле су учеснипи Конгреса прешли y 
зграду Лруге београдске гимназије, где je пре- 
столонаследник Александар Карађорђевић отпо- 
рио изложбу.24

Следеће године, 22. фебруара, y сали Друге 
београлске гимназијс одржана je свечана го- 
дишња ссднииа Српске краљевске академије. 
Овом скупу присуствовао je крал» Петар Ка- 
рађорђсвић који je после ссднице разгледао згра- 
ду y пратњи министра просвете Л»убомира Јопа- 
нопића.1'

Зграда Лруге београдске гимназије приказа- 
на je на једној изложби y иноетранству. У мају
1912. гол. y Петрогралу je одржан Прпи спесло- 
венски конгрес о јавној и школској хигијени. На 
изложбу која je пратила конгрес послате су фо- 
тографије згралс Другс београдске гимназије. На 
њима сс вилела спољашност згралс и унутратњи 
простор (учионице, кабинсти, учионица за црта- 
ње).2л

У згради Друге београдске гимназије оли- 
грао ce 1912. год. значајан културни догађај -  
Четврта југословенска уметничка изложба. Пре- 
давања y гимназији завршсна су почетком маја, 
ла би y просторијама на првом и лругом спрату 
могли да ce наместе експонати. За ову прилику 
испрсд улаза y зграду поставл>ени су јарболи 
украшсни тракама и вениима. На фасади, изнад 
улаза, истицао ce велики плакат изложбе -  сли- 
карско остварење Јована Коњарска, вајара. Праз- 
ничном изглелу изложбсних просторија доприно- 
сило je зеленило. У нсдел>у 13. маја био je вср- 
нисаж за уметнике и новинаре, a отварањс je за- 
казано за понедељак 14. мај. Тога дана y 11 сати
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С ВЕТЛА11А П. НЕЛИЋ

у свечаној сали Гимназијс присутне јс поздравио 
председник Приређивачког одбора изложбе Л>у- 
бомир Јовановић, министар просвете. Изложбу јс 
отворио крал> Пстар Карађорђспић, који јс после 
отварања разгледао изложенс умстничкс радове. 
Мсђу њима сс налазио и пројекат зградс Друге 
бсоградске гимназије. Изложба je трајала ло 1. 
јула 1912. год.27

За време првог балканског рата y згради Дру- 
ге београдскс гимназије радила je током октобра 
и новембра 1912. год. болница Руског црвсног 
крста. После оправке зграде крајем новембра 
предавања су могла да буду настављена.2*

Продужено je и приређивање изложби y 
свечаној сали Гимназије. Ту су, y мају 1914. год, 
излагане слике Малише Глишића.24

Па самом почетку прпог светског рата, y јулу
1914. год, зграда Друге бсоградске гимназије би- 
ла je погођена аустријском гранатом која je уда- 
рила испод крова и оштетила пишс олел»сња.л’ 
За време окупације Београда, од јессни 1915. до 
јесени 1918. год, Гимназија није радила, a зграда 
je коришћена за потрсбе аустријске војне болни- 
це. У току рата уништен je школски намештај, 
архива, професорска и ђачка библиотска, као и 
збирке y кабинстима. Почетком 1919. год. зграда 
je оправл>ена и снаблевена неопходним намсшта- 
јем, па су прсдавања могла да почну.31

Настављена je и традиција приређивања 
изложби y згради гимназије. У свечаној сали je 
y новембру 1919. год. излагао своја умстничка 
остварења сликар и вајар Пашко Вучстић.32

У згради Друге београдскс гимназије отво- 
рена je 7. јуна 1922. год. Пета југословенска умет- 
ничка изложба. Ову изложбу, која je трајала до 
краја јуна, отворио je министар просвете Свето- 
зар Прибићсвић.11

Друштво српских уметника „Лада" приреди- 
ло je y свсчаној сали Гимназије евоју девету 
изложбу сликарских и вајарских радова. 
Изложбу je 23. маја 1926. год. отворио ректор 
Универзитета Павле Поповић.34

У свечаној сали гимназије почео je 1923. год. 
да ради ђачки биоскоп. Представе су одржаванс 
нсдсл.ом пре подне, a после подне су y истој про- 
сторији приређиване забаве састављене од кон- 
цертног дела и игранке.35

У Другој београдској гимназији чаеови гим- 
настике држани су y дворишту и ходницима, све 
до јесени 1923. год. Тада je y доњем делу дво- 
ришта саграђена приземна зграда за гимнастичку 
вежбаоницу. Пројектант je био архитскта Момир 
Коруновић, a предузимач Драгутин Шиђански, 
некадашњи ученик Друге београдске гимназије. 
Највећи део зграде заузимала je гимнастичка са- 
ла, a око ње су ce низале остале просторије 
(свлачионице, купатила, канцеларије).36

Гимназија je y току школске 1930/31. год. до- 
била назив Државна лруга мушка реална гим- 
назија y Београлу.37

За време бомбардовања Београда 6. априла
1941. год. порушен je велики дсо гимназијске 
зграде. Срушена je и гимнастичка вежбаоница, 
y којој ce y том тренутку налазила архива школе, 
па je и она уништена. Гимназија je радила y дру- 
гим зградама, како за време рата тако и после 
ослобођења. У току 1946. и 1947. год. адаптиран 
je сачувани дсо зграде, па je школа могла да ce 
усели y септембру 1947. год. Лсло крило зградс, 
којс je било оштећено, оправљсно je, a од глапног 
дела зграде остало je само призсмље, и то лсви 
бочни дсо, вестибил и всћи део ходника. Десни 
бочни дсо и десно крило зграде су уништени. 
Првобитна ограда испред баште замењсна je но- 
во.м, са капијом на десној страни. Иачињен je и 
нови улаз y зграду, који je водио y ходник иза 
вестибила. I la зилу ходника налазиле су ce плоче 
са именима професора и ђака погинулих y дру- 
гом свстском рату. Вестибил je претворсн y салу 
за приредбе и часове телесног васпитања, кан- 
целарија директора преуређена je y наставничку 
зборницу, a канцеларија секретара y просторију 
за администрацију школе. У левом крилу зграде 
y сутерену су уређени станови за домаћина зграде 
и послужитеља, радионииа, школска кухиња са 
трпезаријом и кабинет за прелвојничку обуку. У 
приземљу и на спратовима било je укупно 14 
учионица.18

Ол 1953. год. школа je поново носила назип 
Друга београдска гимназија, a 1959. год. названа 
je Гимназија „Иво Лола Рибар".39

У овом периолу Управа школе ce залагала 
да ce порушени део зграде реконструише и то 
je 1957. год. одобрио Завод за урбанизам Београ- 
да. Комисија Секретаријата з;1 пр<х'пету и културу 
града Бсогргша утврдила je да je могуће зидање на 
старим темељима. Требало je да ce уради пројекат 
и предрачун, па да градња почнс 1958. год. Ова 
замисао није остварена. У мају 1961. год. зграда 
Друге београдске гимназије je порушсна, па je на 
њеном месту саграђсна нова зграда Новинско-из- 
давачког предузећа „Политика". Гимназија je после 
неколико сеоба нашла коначни смештај y Каме- 
ничкој улици бр. 2, y бившој згради скновне школе 
„Борис Кидрич" која je укинута.4*1

Зграда Другс београдске гимназије улазила 
je y ред значајних остварења београдске архитск- 
турс са почстка XX вска. У овој репрезснтатипној 
грађевини одпијао ce важан део културног жив(^ 
та Бсограда. По функиионалности простора и 
уметничком обликовању спол>ашњости била je 
једна од најмодернијих и најлспших тколских 
зграда y Србији.
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Скраћенице:
БОН = Београдске општинскс новикс
ДЛ = Дневни лист
CII = Српскс новипс
Голишњи извештај 1910/11 = Голншп.и извештај
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град, 1902, стр. 102. Гимназија Вука Стеф. Караџића. 
Изааитиј о раду и ученичком иапрстку y школској 
1902/3 1одини, Београд, 1903, стр. 81.
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Svetlana V. Nedic

THE BUILDING OF TIIH SECC

ITic building of the Second Belgrade High School 
was situated in Makedonska Street 29. It was construc
ted according to the design of the eminent Belgrade ar
chitect Dragutin Dordevié. The contractor was eng.

D BELGRADE HIGH SCHOOL

Stojan VeljkoviC. The outside of the building was made 
in the spirit of historicism with decorative elements ta
ken over from various styles (Classicism, Renaissance, 
Baroque). Aside the main part of the building facing
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the street, there were also two wings in the school yard. 
The building had basement, ground floor and two sto
ries. This high school had seventeen classrooms, several 
cabinets and offices, a separate room for drawing, am
phitheater for physics and chemistry, as well as a vast 
hall for celebrations. As to the funcionality of the space 
and decoration of the outside, the school belonged to

the most modern and beautiful school buildings in Ser
bia. '1Ћс building was not used for teaching only, but al
so for exhibitions, concerts and festive gatherings. Du
ring the Second World War a large part of the school 
was pulled down. The part which survived was adapted 
and lectures were given until 1961 when this part of the 
building was also pulled down.
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