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МЕМОРИЈАЛНИ ЦЕНТАР "ЈОСИП БРОЗ ТИТО" 

ПРОСТОРНИ ОКВИРИ И ПЕРСПЕКТИВНЕ МОГУБ.НОСТИ 

Од првих година по ослобођењу чува

ни су и обележавани објекти у Београду 

у којима се одвијао илегалан партијски и 
револуционарни рад ДО 1941. године и у 

току окупације. Тако су, ПОД непосредним 

старањем ЦК КПЈ, заштиh.ени, чувани и 

одржавани и објек'DИ lНa Дедињу, у којима 
је живео и радио друг ТИТО ДО одласка из 

Београда н:а .слободну територију. (Тај по

сао је, затим, прешао на савезну владу, 

односно Савез бораца Југосла,вије, да би, 

ПОТОМ, дошао у надлежност града.) Овај 
рад се развијао укорак са осниваlЊем и 

раЗБијањем установа и организација који

ма је старање и заштита историјских спо

меника био основни задатак и разлог њи

ховог постојања. То су, .на првом месту, за

води за заштиту споменика културе. На
равно, о томе су бринуле и друштвене 

оргањи~ације - Савез бораца народноосло

бодилачкаг рата, у првом реду. {Складно 

са законима о заштити историј ;ских С'ПО
меника и споменика културе, вршена је и 

територизација заштите и чувања споме

ника.) 

Када се овај проблем гледа са стано

вишта у.рбанистичких докумената,планова, 

онда је урбаnистuчкu nлаu "Тоnчuдерско 
брдо" чувао и наведене историјске вред

ности и одлике овога :комплекса. {Тај план 
ј е, после Генералног урбанистичког плана 

Београда из 1950. године, решавао Деди

ње као. специфично подручје трада "Топ
чидерско брдо" у оквиру територије оп-
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штине 'Савски венац. Његов аутор је до 

1958. године активно учество.вао у опера

тивном решавању 'гекуhих задатака пре

ко 'Урбанистичког завода и одговарајуhих 

органа ОПШТИlне. 1 Касније је изградња тек

л:а преко одговарајуће службе 'Ур6анистич

ког завода и попримила одлике "локациј

ског урбанизма" неодговарајућег за овај 

део града. 

Тек 1962. године донет је Реzулацucrнu 

nлаu оnштuuе Савск..u веnац (урађен у ТИ

му 'Урбанистичког завода Ј{ојим је руково

дила арх. Ната Микалачки). Потом је На

родни одбор града донео Одлуку о усло
вима за изzрадњу зzрада па делу nодручја 
оnштuuе Савсхu ве1iац - Дедиње, Тоnчu-. 

дерС1<:О брдо, Сењак u Бањuца. Су,штина ове 

одлуке је била да се онеМОiгуhи настала 

хаотична и интензивна изградња на овој 

територији, како би се ,спасле и развиле 

урбанистичке и историј ске одлике овот 

цела града. 

'У току 1965. године у 'Уlр6анистичком 

заводу био је урађен предлог нове nарце

лацuје за делове на које ,се односи Одлука 

(руководилац арх. Андреја Менделсон). 

:Пошто нова ларцелација није могла са

ма собом да реши суштинске проблеме због 

којих је донета Одлука, Скупштина града 

је задужила 'Урбањистички завод да пред

ложи дугорочну програмску платформу 

урбанистичког развоја овог значајног про

стора Београда. Тако је израђен елаборат 
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БРАТИСЛАВ СТОЈАНОВИЋ 

На.меuа nовршuuа зоuе Дедuња, усвојен ОД 

Скупштине града децембра 19.69. 'Године. 

Како су овај ела'борат и наредни де

таљни урбанистички планови произашли 

конкретизацијом његових поста'Вки, урба

uuстuчка ОС1-юва за nросторие оквире и 

nерсnектuвuе .мОZУnUОСТU развоја Ме.морu

ja~uoz цектра - то ЋУ подробније изло

жити принципе и решења тих урбанистич

ких докумената. 

1. Положај Зоне Дедиња у zраду. 

Под просторним појмом "Зона ДеДiИња" 

обухваh.ене су територије Дедиња, Топчи

дер ског брда, Сењака, Бањице, Топчидера 

и Кошутњака. Ово ПОВе3ивање има своју 

ширу урбанистичку логику. То су просто

ри који се надовезују један на други и 'ко

ји имају низ међусобно условљених ос 0 -
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бености. Њихово перспективно разрешење 

обезбеђује ,се јединственим и истовреме

ним урбанистичким 'Dретманом. 

Елаборат нНамена површина Зоне Де

диња" још једном је потврдио да Дедиње, 

Топч.идерско брдо, Сењак и Бањица ·спа

дају међу највреДНrије градске делове са 

богато озелењеним слободним површина

ма. у ове површине су уткани поједини 

Position ој Dedinje Zone in the town. 

објекти јавног значаја и групациј е квали

те'IlНИХ 'вила. Тежња Генералног плана и 

општи урбанистички став ·били су да се та

кав карактер ових делова града одржи, 

продуби и даље развија, ,складно nO'Dpe

бама ,града, Армије, државне управе и 

државне репрезентације. 



Овом приликом је много више него до 

сада наглашен и изванредан положај у 
граду ових површина, .као и њихове по

себне рељефне особености. Ту је, онда, и 

изузетан значај тих делова за здраву при

родну средину града у целини. У одно,су 

на шире 'градско ткиво, Дедиње, Топчидер

СКО брдо, Сењак и Ба'њица ослањају се, 

с једне ,стране - на велике зелене рекреа

тивне 'Површине Топчидера и Кошутњака, 

а -са друге стране - на интензивно грађе

на и изграђена градско ткиво. 

аве велике излетничке површине 

ТОIТЧидер и Кошутњак, практично дожив

љавају опкољавање новом 'Градском из

градњом. На њиховим границама су објек-
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МЕМОРИЈАЛНИ ЦЕНТАР "ЈОСИП БРОЗ тито" 

ката Dpадских садржаја, као што су -
хотели, кафане, ресторани и друти тури

стичко-угоститељск.и и јавни објекти. 

Практично, данас су Топчидер и Ко

шутњак велике зелене псшршине у град

ском ткиву. Отуда је у оваквој ситуацији 

јасно да се детаљни урбанистички план 

Дедиња, Топчидерског брда, Сеља.ка и Ба

љ'Ице, њихова намена површина, није мо

гла решаЋати без укључивања и ширих 

територија које имају непосредног утица

ја ,на ове. То се проширење одно'си баш на 

Топчидер и Кошутњак. 

И ,сагледавање саобраћаја таКОђе је на

метало обухватаље шире територије. 

Тако територија, -коју је обухватио овај 

ела'борат, износи око 1.600 хектара, у од
носу на 600 хектара територије обухваhе
не .одлуком - Дедиње, ТОIТЧидерско брдо, 
Сењак и Бањица. 

у погледу зонирања и општепрограм

ских оријентација извршене су следеhе по

деле: 

Кошутња-к постаје зеле'нд, шу.м.а-nар'К 

nОВРШU1iа на.м.ењена, у nрво.м. реду, за ре
креацију u спорт. У ОВОМ смислу предсто

ј е напори у више праваца: 

- да се благовремено сагледају, озеле

не и уреде, нове површине у региО!ну гра

дН, које ће преузети и досадашњу излет

нич.ку улогу Кошутњака; 

- да 'се дефинише програм и изради 

урбанистички пројекат за Кошутњак с но

вом градско.м наменом; и 

2. Ситуација 

- да се утврде етапе реализације овак

шематски приказ ЗО1iирања ве оријентације. 
територије. 

Situation - schematic representation ој zoning 
the territory. 

ти и насеља: новосаграђена Бањица, Ба

ново брдо, онда Спортски центар са Фа
ку лтетом за физичко васпитање, Телеви

зија-Београд, Хидрометеоролошки завод 

Србије и Филмски град, затим Жарково, 

Раковица, Канарево -брдо са Железничком 

колонијом. Присутне 'су и даље тенденци

је пенетрације оваквих градњи унутар зе

лених површина. Следеh'а тежља је поди

зање објеката за рекреативне и разонодне 

потребе излеЂника, однос.но изградља обје-

21 ' 

Ова и оваква намена Кошутњака пред

ставља велику добит за систематски cnорт

ско-рекреативни рад, у првом реду са 

омладином, у Београду. Озбиљна матери

јална основа за све то је постојеhи Спорт

ски центар у оквиру Кошутњака. 

Тоnч.идер се дефиuише заједuо са ком
nлеКС1..WI(..а Гарде и БелО?, и Старо" двора -
као историјски nарковски ко.м.nлексu 1iO
вије историје од почетка XIX века. Са 

ослоном на најстарије историјске споме

нике - Топчидер је историј,ски парк 1 и II 
устанка 

земље.2 

смислу, 

српског народа за независност 

Обједињавање, у композиционом 

свих постојеhих објеката из тога 
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периода у урбано-амбијенталну дефини
сану 'и уређену целину био би наредни ко
рак. У овом смислу од значаја је парков

ска интервенција која би дочарала атмо

сферу из тога периода Београда. Он се на
довезује на комплекс Гарде, као историј

ски парк новије војне историје. (Овај ком
плек,с задржава сву своју садашњу функ
цију. Дефинисана 'Намена је основа за до

говорену израду детаљног урбањистичког 
плана за једну дужу перспективу.) Посеб
ност овога је и у двојности .карактера ком

плекса: у његовој актуелној данашњој на
мени и у његовом историјском карактеру 

- сутра. Трансформација вев. тече. Арми

ја неке објекте намењује и заопштеград

ске функције - какав је случај са Домом 

гарде, пливачким 'базеном итд. 

Комnлек:с дворова па Дедињу исторuј 
ск:u се nадовезује па прва два U спада ме
аУ nајвредnије одржаваnе хортuк:ултурnе 
цедиnе у 'lpaay . Поред тога, и сами објек
ти су једна врста специфичних музеја, 

с обзиром на начин унутрашњег уређења 

и на уметничке 'садржаје који су у њима 

(слике, скулптуре, намештај , књиге итд.). 

Кrpећући се према осталим површина

ма обухваћеним овим решењем, долази се 

до зоне 1. Она је ограничена Топчидер

ским венцем , Булеваром октобарске рев,о

луције, Улицом Незнаног јунака, Црно
травском и новом улицом за Канарево 

брдо, Улицом Милана Благојевића-Шпан
ца, преко пруге за Малу Крсну, путем за 

Железничку колонију, путем за Ракови

цу, трасом трамвајске пруге за Рак,овицу, 

преко ТОПЧrИдерске економије, завршно са 

Булеваром војводе Путника. Зона 1 је зе

дена nовРШU1iа са обје1СТU.мд посебне дру

штвене nа.м.еие. То је зона састављека од 

већuх nаР1Сова, зеде1iUX а1iса.м.бала, зедеиuх 

тра'Ј<а и nовршиuа - по правилу обједи
њеких u без nарцела. 

ЗО1iа II је nредазиа зока uз.м.еЬу оnште
'lpaaC1CUX зедекuх nоврШU1iа u uктеUЗU8UО 
'lpabeиux дедова 'lpaaa. Зона II заузима де
лове територија Сењака, Топчидерског бр

да и источне падине Дедиња. Састоји се из 

два дела : први је између Булевара .војво

де Мишиh.а (трасом Савске магистрале и 

делом поред Топчидерске реке), Булевара 

војводе Путника, ТОПЧrИдерског венца и 

Булевара октобарске револуције; други је 

између Булевара октобарске револуције. 
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улица Незнаног јунака, Вељка Лукиhа
-Курјака, Бањичког венца, Љутице Богда

на, Пуковника Бачиhа, Симе Ду.к:ин-Лази

ва и Улице омладинских бригада. То је 

зона колективне стамбене изградље, висо

.ког стандарда, ретке и мале густине на

сељености, ниске ло изградњи, у зелени

лу. Објекти се у њој лоцирају компози

ЦИОНО слободно у 'Зеленилу, појединачно 

или у низу. 

Дакле, та територија, као што .омо ви

дели, има из'Весне заједничке одлике _. 
просторне, историјске, садржај.не. Она .се 
а'ктивира у животу града и Ср'бије у исто 

време, негде по-четком XIX века. (Реч је о 
животу настајалом ОСЛО'бођењем Србије од 
вековног ропства.) Сваки од ових делова 

временом је развијао , уз неке заједн'ичке 
вредности и своје урбане lПосе5ности. 

Историјски, та територија пр-ати ,~и~то
rpију настајањасавремене српске, а затим 

југословенске државе .и историју Београ

да. Рекао бих да се на свакој од њих 'на

лазе спомени и споменици, који су сада 

већ белези те историје Београда. Како се 

ближило време социјалистичке револуције 
у Југославији, тако су ти белези бивали 

згуснутији. · У Топчидеру се, о 1. мају и у 
разним другим поводима, окупљала рад

ничка класа и напредна омладина - ма

нифестовала и демонстрирала своје циље

ве. Насељени делови Дедиња, Сења,ка, Топ

чидерског брда, .бивали су места илегал

ног рада, до места доношења историјских 

одлука. У .комплексу "Гарде", између .оста
лог, суђено је че'I1НИЧКИМ издајницима на 

челу са Дражом Михајловивем; ту је био 

V к,онгрес Комунистичке партије Југосла

вије, први у слободној социјалистичкој 

земљи; ту су вођени завршни разговори 

државних и партијских делегација наше 

земље и Совјетског Савеза после смрти 
Стаљина ... да не на'брајам даље: логор на 
Бањици, илегална штампарија у Улици ба

њички венац 12, објекти у којима је иле

гално боравио и радио друг Тито 1941. го
дине, комплекс у коме је живео и радио у 

социјалистичкој 'Земљи ... 

Да овде подсетим на документацију ра
ђену за детаљну у.рбанистичку разраду 

Дедиња - зоне 1 и 1I, завршену новембра 
1970. године. Према евиденцији службе за
штите споменика ,културе, било је 57 обје
ката сврстаних у ,категорије објеката исто-



ријск-е вредности и објеката културне исто

рије. Међу њима су : Конак кнеза Ммлоша, 

ТопЧ!идерска црква, црквени конак, касар

на КЈнеза Александра Карађорђевиhа, ку

ћа у којој је последње <године живео и 

умро краљ Петар Карађорђевиh, обелиск 

догађају 'Из 1859. године, 'Споменик Арчи

балду Рајсу, обележје места погибије хне

за Михајла, Хајдучка чесма, Споменик 

браниоцима Београда 1915. године; затим, 

поред Музеја ,,4. јул" и ,,2'5. мај ", Музеј 

илегалних штампарија, Музеј Бањичког 

логора, "кућа НенадовиliаН и споменобе
лежје у Топчидеру; ту су, онда, и објекти 

архйтектонске вредности - њих 26 на Де

дињу, 7 на Сењаку и 6 на Топчидерском 
брду. Поред ових, "Урбанистички завод је 

е"видентирао још четрдесетак објеката зна

чајније а-рхитектонске и шире .културне 

iвредности. 

Помињем да се међу ауторима-пројек

тантима објеката у зони Дедиња налазе и : 

Хаџи Никола Живковиli, неимари Јања 

Михајловиn и Никола Ћорђевиli, затим 

архитекти Драгиша Брашован, Милутин 

Борисављевиh, Александар-Саша Ћорђе

БИn, Богд~н Несторовиh, Игњат Поповић, 
"Милутин Ј овановиh, Војин Симеоновиh, 

Петар и Бранко Крст.ић, Војислав Ћокиh, 

Влад~слав ВладисављеВИЋ, Зоран Жунко
виh ")1 Ко"ста Карамата, Богдан Игњатовиh, 

Урош МаРТИНОВPIh , Милан 3локовиh, Алек

сандар Дероко, Рајко Тат.ић итд. 

У овом делу Београда живели су .или 

радили многи културни и научни радни

ЦИ, књижевници, сликари, вајари, као -
К!њижевници Бранислав Нуш.иh. и Вељко 

"Петровиh, вајари Тома Росандиh и Риста 

Стијовиh., сликари Драгомир Глишиh, Пе

тар Лубарда, Мило МилуновиЋ, Младен Jq
сиli, Ђорђе Андрејевиh-Кун, науЧЈНИК Ми

хајло Петровиh-Алас, академик Але~сан

дар Белиh, културни и политички радник 

Владислав Рибникар итд. 

Не " занема'рујуhи .лотку сачињену од 
·ових делова града са сопственим физионо

мијама "- поштујући је у свим њеним oco~ 

беност.има - као просторни планери кре

нули .смо даље, ка обезбеђењу дугорочног 

развоја подручја у целини. Тако смо ство

рили, иопројектовали, један нови растер 

намена површина, који сам изложио. При
том, сви називи су радни, они ..не мељају 

МЕМОРИЈАЛНИ ЦЕНТАР "ЈОСИП БРОЗ ТИТО·' 

постој еће називе појединих делова из ко

јих је сачињена "зона Дедиња". 

Већ сам рекао да је зона 1 Дедиња де
финисана ,као општеградска зелена повр
шина са објектима од посебне друштвене 

!Намене. Зато ћу изнет,и и податке из до

кументације који говоре о зеленилу. Да би 

се установило стање вегетације, њен са

став и вредно.ст - Урбанистички завод је 

спровео, током 1970. године, снимање ден
дрофлоре на Дедињу и Топчидерском брду. 
Снимљене зелене групације и појединачно 

дрвеће груписане су у три вредносне кате

горије: целине и појеДИlначна стабла наро

чите вредности које обавезuо треба ста

"BUTtL под заштuту и сачувати; групације и 
појединачна стабла веће вредности, које 

треба сачувати и кој е се могу уклањати 

једино у случајевима неких изузетних по
треба; и стабла и групације без вепих вред

пости. Анализом, односно .снимањем, нису 
обухваћени одређени вртови затвореног 
типа (а зна се да су они богати вредном 

и разноврсном вегетацијом; међу њима су 

и паркови дворова на Дедињу, парк рези

денције у Ужичкој 15), као што није обу
хваЬено НИ шумско И декоративно шибље. 

Сн-имањем је утврђено 109 вредних врста 
дендрофлоре, од .којих 37 врста четинара и 
72 врсте лишћгра. Снимањем и анализом 
је .потврђено да територија Топчидерског 
'брда и Дедиња 'Чини зону града са Haj~ 

више зелених 'П-Qвршина и са вегетацијом 

састављеном од великог броја 'врста; да 

свој им знаТl-LИМ делом представља (због 

старости, реткост и или однегованости ден

дрофлоре) изузетну биолошко-хигијенску, 

естетску или амбијенталну вредност Бео

<града . 

Временски - нај старија вегетација да

тира из периода прве половине XIX века 
до 1914. године, средњодобна је између два 

светска рата, а млађа после другог свет

ског рата. 

Најстарију вегетацију чини дрвеће у 

делу Топчидерског парка до Булевара вој

воде МиШИћа (к·рај старе стакларе и у 

црквеној порт и). Ту је земљиште дубоко, 

влажно .и најбољег саста'Ва; зато је ту др
веће и достигло Uiајвиши раст и своју фи

зичку зрелост. Нека од постојеhих стаба

ла су вероватно самоникла, као храстови и 

"брестови, и потичу још из времена пре 

['рађења, конака и цркве, док су остала 
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засађена у време градње - као ллатан, 

ДИВЉИ кестенови и друга. Нешто старих 

стабала задржало се и у парк-шуми на па

динама изнад цркве, као и у некадаlЬИМ 

виноградима на Топчидерском брду. Кра
јем XIX века, па до првог светског рата, у 
виноградима и 'Воћњацима старих Београ

ђана подизан је већи број леТlњиковаца и 

мањих вила уз које су засађиване воћке и 

баштеноко дрвеће. Од ових засада доста је 

уништено приликом ,каснијег грађења по

јединих објеката, нарочито после другог 
светског рата, а неко дрвеhе се осушило 

немајући потребну заштиту и негу . Ипак, 

знатан 'број лишhарског и четинарског др

веhа из овог периода сачувао се у неким 

баштама и преуређеним 'вртовима око но
вих вила . 

Највеh.и пак део вегетације потиче из 

периода између два ,рата када су Топчи

дерско брдо и Дедиње интензивно изгра

ђивани. Тада су пошумљене и простране 

голет.и - садашњи "Хајд-паркС< и .cyceДlНe 
парк-шумске површине;3 засађени дрворе

ди на булеварима и улицама; уређени пар

КОви и баште крај вила. "У тим вртовима 
сађено је, поред домаhег и одомаћеног др

већа, .и .много егзота донетих са C'l'paHe (из 
расадника Немачке, Францу.ске и других 

држава). Неке од њих су пропале, док се 

највећи број одржао - тако да ова зона са

да представља дендрофлористичку ризни

цу како у погледу вредности саме вегета

ције, тако и у погледу богатства њених 

врста. 

Нај млађу вегетацију чине засади поди

гнути после ослобођења у извеоним јав

ним зеленим просторима (око Музеја ,,25. 
мај", .парк-шума код "Звезде") у новоиз
грађеним стамбеним комплексима и у врто

вима затвореног типа . Неки од ових пред

стављају такође велику Флористичку вред

ност. 

Усвајаљем одговарајућих детаљних ур

банистичких планова, заснованих и на овој 

документацији, спроведена је урбанистич

ка заштuта зелених а.м.бијеи.ата и nоједи

н.ачuих стабала у ЗОНU Дедuња. 

При свем овом, неки од водеhux nО?.ле
да за nристуn у раду били су и погледи 
кој е ву најкраће изло:ж,ити. 

"У крилу протеклих педесетак година 

стварала се у Београду (па и у овој зони 

Дедиња) 'његова нова урбанистичка физио-
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комија и његова нова урбана историја. Не

C~BaTaњe, и још одређеније, непоштова

ње те чињенице, доводи Београд до даљег 

стања .немања, нечувања његове матери

јалне архитект·онско-у.рбанистичке исто

рије. "Урба'н.истичка историја града гради 
се са изградњом града. Ако урбанисти, про

сторни планери, ту присутност историј е у 

садашњост.и не схвате и не укључе у сво

је урбанистичке планове - сигурно неће 

правити добре планове за будућност кон

KpeTHol' града. 

Шта је лична урбанистичка карта гра
да, љегова лична физиономиј а - ако не 

његов лик састављен из његових оформље

них карактеристичних просторних амбије

ната. Један од таК-БИХ а'Мбијената, утицај

них на физиономију Београда, је "Зона 
Дедиња". Ту .су се стекли сведоци скоро 

двовековног надграђивања - од 1 српс~ог 
устанка, .преко 'брзих и бурних токова на

ционалне државности, Југославије изме

ђу два .светска рата, до развоја у соција
листичкој Југославији. "Уз све то, ту је и 

присутност више ратова, револуција, ра

зарања, Il'рађења, која стално прате Бео

град. Није све у изолованом објективистич

ком оцењивању вредности постигнутих до

мета у архитектури, урба,низму. Можда 

значајан задатак урбанизма лежи у над

градњи, IKoja треба новим вредност<има да 

до мак,симума развије старе (понекад и 

скромне) - да би у новим просторним од

носима и једне и друге добиле у синтезном 

квалитету . 

Београд је још и данас у тешкој ситуа

цији у погледу његових ст.ворених одли

ка ... у погледу његових ликовно-простор

НИХ домета. Већ смо толико пута говорили 

о томе ,како ,су кроз историју разарани 

многи градски простори, вековима ствара

ни који би га, да су сачувани, увели у .из
ванредне градске творевине. Због такве 

ситуације склони смо да се одушевљава

мо и нај скромнијим (по правилу, слабим 

или мало вредним) појединачНlИМ објекти

ма .који су још остали, још више таквим 

и IВРЛО безначајиим урбанистичким амби

јентима. А често несвесно остајемо пасив

ни у изналажењу, оцењивању и простор

но-урбанистичком ист.ицању не:юих вред

ности чији смо савременици како у њихо

вом ,настајању, т·ако и у њиховом активном 

живљењу. 



Београд-.сУТlра је, у С'DВари, Београд-да

нас. Ју-Черашњи Београд смо умногоме из

губили. Уколико смо сиромашнији, не сво

јом кривицом (јер су нас разарали други), 
утолико СМО дужни да Iбудемо штедљиви

ји, рационалнији, у односу на губљење и 

уништавање онога што имамо. Урбани
ст:ичко бога1'lCТВО се и стиче, оно се не мора 

само да ,наслеђује. После 1944. године још 
су постојале вредне I1радске целине, које 
би ,онакве какве су биле, данас биле урба

нистичке посебности Београда. 

Данашња "Зона Дедиња" још увек мо
же да постане једна од изузетно !Вредних 

урбанистичких целина града; истина, да

нас много теже но пре двадесетак година. 

У погледу .наредних аКЂИВНОС'ГИ, на пр

вом месту долази заштита, уређеље и одр

жавање 'вредних ПQстојећих зелених по

вршина и грађевинских објеката; затим, 

ДОВОђење комуналних уређаја и инстала

ција на стандардни градски ниво. Ова оста

ла .кретања треба да теку нормално .и у 

дужем временском периоду - складно ма

теријалним могуh.ностима града. 

Подржавање ових и оваквих гледања 

од председника Тита у 'време израде по

менутих урбанистичких ела'борат,а, њего

ва жеља да буде сахрањен у iКомnлексу 

Ужичке 15 - даје !Историјску трајност тим 
урбанистичким ставовима. 

-Са одлукама Председништва СКЈ и 

Председништва СФРЈ о установљењу Ме
моријалног центра "Јосип Броз Тито"; са 

Законам О Центру који је донела Савезна 

скупштина - Београд је добио изузетан 

.комплекс, вредан за све народе Југосла

вије, вредан и за авет. Бео~ад је преузео 

и обавезу коју ће сигурно достојно и оства

·рити. 

Изложена глобална урбанистичка и 
програмска поста'Вка за овај део Београда 

је стручна концепција произашла из ло

гике - историје простора и жеље пројек

танта да се на време заштите, чувају и не

гују одређене градске вредности, као све

сне надградње за коју су обавезни савре

меници. 

То што је ту са:юрањен Јосип Броз 'Dито 
- то је дало нај вреднији печат решењу за 

уређење "Зоне Дедиња". То је и изузетан 
подстрек за даљи рад на основама које су 

плански дате 'За овај део града. 

МЕМОРИЈАЛНИ ЦЕНТАР "ЈОСИП БРОЗ тито" 

Детаљии урбан.uстu'Чкu nлаuови 

I1ЗО1iе Деди'ЊаН 

Урбанистичку разраду и конк·ретизаци
ју начелних поставки намене површина 

представљају детаљни урбанистички пла

нови рађени за ову територију. Од 'четири 

ДУП-.на један садржи и Меморијални цен

т.ар, у простору званом Простор историј

cko-спо.м.ен.u'Чкоz карактера. То је детаљн.u 

урба'Н.uстuчкu nла1i ,,30uе 1 Деди'Ња" -
ко.м.nлекса uз.м.еау Булевара октобарске ре

волуцијеЈ у лице Теодора ДрајзераЈ Буд,е

вара војводе Путнuка и Хајд-парка.4 Из

нећу делове из текста ДУП-на .који гово

ре о овом простору историјско--споменич

ког карактера. То је простор о.м.еаен Ужuч

ко.м. улuцо.м.Ј Булеваро.м. октобарске рево

луцuје, Хајд-nарко.м., Коuављанско.м. и Жу
пана Властu.м.uра улuцо.м.. 

· .. Овај .простор, на којем се налази 
Музеј ,,4. јул" и Музеј ,,25 . мај", намењен 
је за парковску 'градску површину са му
зејско-историјским ·објектима из периода 

новије револуционарне ПРОШЛОСТИ наше 

земље и посебно Београда. Он се може у 

даљем ЛИКОВНО-dбли-ковном погледу да 

развије у својеврсни споменич.~и градски 

амбијент. 

у првој фази предвиђа се: 

- Урбанистичко повезивање два музе
ја, која су била решавана независно један 

од другога. 

То повезивање се односи на прикључи
вање споменичког простора на опште град

.ску саобраh.ајну мрежу .и на заједничко 

решавање интерних саобраћајница, пар

кинг-простора и пешачких стаза, као и на 

функционално повезивање, путем зелених 
трака, са градским парковским простором. 

- Даље, предвиђа се јединствен трет

ман слободних зелених површина. 

Пројектовано зеленило треба да оства

ри одговарајуhи оквир за пријем нових 

скулпторско-ликовних садржаја. 

· .. Детаљан програм за оваlШУ ИСТQ

ријско-споменичку површину даће основу 

за даља урбанистичка, хортикултурна, ар

хитектонска и шире ликовно-просторна 

решења. 

· .. Општа је тежња да се уз чување по
стојеће вредне вегетације, детаљним nла-
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ном истакну све оеобености овог специфич
ног градског подручја, као и да се оства

ре нови пријатни амбијенти и зеленилом 

богати јавни градски комплекси. 

. .. Већи део комплекса У'редиhе се као' 
парк савременог решења и садржаја -
који би, уз флористичку, повећали и истак

ли ПРОСТОРНУ, и обликовно-естетску КОМ
поненту његове вредносм. 

Прису,ство изванредно вредне вегетаци

је ОМОГУћава да се за крат.КО 1Време о·ства

ри својеврсан .fIрадски амбијент У к.ојем ће 
посетиоцима бити дочарана сва лепота са

временог парка. 

О1'ворен нmrзмен.ично према 'Ужичкој 

улици и- Булевару октобарске револуције. 

(са прилазима наглашеним де.коративном 

обрадом), са ОС)'IНчаним зеленим површи

нама, .са неroваном травом и хладовитом 

вегетацијом, са стално новим и пријатним 
доживљај има за посетиоце, овај парк не 

треба да представља стандардно уређен 

градски парк. У комплексу овог парка сва

како ће наћи места и савремене фонтане

-скулптуре, декоративни базеН1И са про

менљивим облицима водених млазева пра

hеним звучним и светлосним ефе.ктима ... 
]}-10ГУ се предвидеЂИ. и естраде и уређени 
простори за извесне културне манифеста

ције ... 
На простору између Ужичке улице и 

Булевара октобароке револуције, на делу 

одакле се пружају изванредни погледи на 

град и околни пејзаж, као израз изузет

ног положаја и посебних рељефних особе

ности овога терена, предвиђен је објекат 
јавне намене - градс.ки 'Видиковац. 

... Јавно електрично осветљење треба 
у ЗRатној мери да допуни решење КОМ

плек.са зоне у функционалном и естетском 

погледу. С тим у вези потребно је извр

шити избор одговарајућих светлосних из

вора, примењујуhи новије конструкције 

опти"чких система, .који ОМОГУћују подеша

вање светлотехничких карактеристика ... 
Осветљењу ([]ешачких стаза са натлашеним 

осветљавањем појединих објеката парков

ске културе, прилазити са пуно пажње -
како код избора мотива, тако и при утвр

ђивању начина, врсте, боје и јачине освет

љен-оети. Боја, као важан елеменат ликов

них и естетских вредности, мора бити до

бро одабрана и проучена. Препоручује се 
да се пешачке стазе и одморишта не освет-
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љавају ДИiректно, већ да се користи ре

флектовано светло од зеленила, које ве, 

ако се изврши правилно осветљавање, бити 
сасвим довољно ... 

Дакле, .како се види из наведених де

лова текста ДУП-на "Зоне r Дедиња" - он 
је сасвим одређено ушао у дефинисање 
уређења простора историјско-споменич.ко.г 

карактера. Текет звучи .као програм, као 

урбанистички захтев за 1Већ одређено про

јектовање. 

За употпуњење ове информације изнеhу 

још и податке о ставу према постојевим 

архитек~онс.ким објектима. · Детаљним пла

ном задржани су објекти реГИС1)ровани као 

историјски, као споменици културе и као 

значај-на архитектонска остварења. Задр

жани су и они који имају материјалну 

вредност и могу се свести на ,намене пред

виђене планом . Намене су, да подсетим -
друштвене потребе и садржај и, резиден

ције домаће и .стране. Код дома"ћих рези

денција реч је о .коришhењу по функцији.· 

Остали објекти, неуклопљени у ове наме

не, неплански и бесправно I'рађени, дотра

јали и лоше одржавани - не задржава

ју се,:'; 

Поставке ДУП-на су даље разрађиване, 
поводом конкретних задатака, на више са

станака представника (савезних, републич

ких и градских) ОД110варајуhих руководста

ва_ Један од последњих састанака, који је 

водио друг Џемал Биједић, председник 

СИВ-а, одржан је почетком 1974. годи

не ~лрисуствовали су и дру;гови Цемовиn, 

Ковачевиh, Глигоријевиh, другови из Репу

блике Србије, из служби СИВ-а; и ГЛ'авни: 

пројектант "Зоне Дед.иња"). Тада је још 
једном, поводом .конкретних захтева за из

храдњом нових резиденција, потврђена .ур

банистичка концепција за дугорочно· уре

ђење Дедиња, а посебно став - да се по

вршина између Ужичке улице и Булевара 

о.ктобарске револуције, · "Хајд-парка" и 
комплекса 'болница на Дедињу негује и 

уређује као историјско-.споМенички градски 

па'РХОВСКИ простор са музејско-историјским 

објектима из социјалистичке револуцио

нарне прошлости наше земље IИ ·- посебно 

Београда. Ради што бољеЈ;' :и доследнијег 

обезбеђења услова за уређивање тога ·ком

плекса одлучено је да се на њему ван тога 

садржаја, ништа НО.во не гради. 



Остали детаљни урбанистички планови 

односе се на следеће просторе: 

- други ДУН-лан ".зоне 1 Дедиња" -
између "Улица Незнаног јунака, Булевара 

октобароке револуције до комплекса бол
нице "Бањица", затим улицама Јоце Јова

новића, Михајла Л<врамовића и Паје Ада

мова, до Незнаног јунака;6 

- ту су и два ДУП-на Зоне П (Зона П/1 
и Зона П/2), "'рви - између Булевара вој
воде Мишиhа, трасом Савске магистрале 

и делом поред Топчидерске реке, Булева

ра војводе Путника, Топчидерског венца и 

Булевара октобарске револуције;7 

- и !Друм, - између Булевара окто

барске револуције, "Улице Незнаног јуна

ка, Вељка Лукића-Курјака, Бањичког вен

ца, Љутице Богдана, Пуковника Бачиhа, 

Симе Ду.кин-Лазића, и "Улице омладинских 

бриг.ада.8 

·Сви ови планови, у ширем градском по

гледу, настоје да допринесу очувању и да

љем развијању здраве природне оредине, 

да учине и ове делове града приступачним 

грађанима Београда за наменско кори

шћење - у целини имају велику улогу у 

здравственом, просторно композиционом и 

естет·ском погледу. 

О.м.ладunскu парк 

Код овог приказа урбанистичких елабо
рата који чине просторну потку И окру

жје Меморијалном центру - осврнимо се 

и на Детаљни урбанистич.ки план "Хајд

-парка". Он је граНИЧrна, зелена ,гювршина 

Мемориј алоНОГ центра. Његов Д"УП, са еле

ментима урбанистичког пројекта, завршен 

је новембра 1980. године. Изнећу податке 

о њему, ,који употпуњују информацију О 

просторним ОКrвирима iИ лерспективним 

могућностима Центра. (Ру.ководиоци тима, 

који је израдио авај ДУП- у Заводу за 
планирање развоја пр ада Београда, били 

су арх. Олга Милићевић ... Николиh. и Мили
ца Крстановски.) Поред Меморијалног цен

тра, ,непосредни суседи Омладинском пар

ку су нова железничка путничка стани

ца, за чије садржаје је предвиђена терито

рија од 25 хектара (од 'Чега 5,5 хектара за 
заштитно зеленило); Мостарска петља; бу

левари Октобарске револуције и Војводе 

Путника, као и комплек;с "Зоне П Деди-

МЕМОРИЈАЛНИ ЦЕНТАР "ЈОСИП БРОЗ ТИТО" 

ња". Површина Омладинског парка изно

си 14 хектара. Највиша кота парка изно
си 145 метара на;ц.морске висине - тако да 

је то терен (један од најлепших градских 

видиковаца) са хога се отварају погледи 

на .историјско језгро Београда и дуж Саве 
до њеног у.шh.а у Дунав, док се на супрот

ној страни отвара поглед на Топчидерску 

долину, Топчидер и Кошутњак. 

Пошто је 1978. године завршен конкурс 
за реконструкцију и уређење .слободнот 
прост·ора испред Музеја ,,25. мај" - то је 

усвојено решењеса конкурса било при

сут.но и при изради овог Д"УП-на. Оснива

ње Меморијалног центра, пак, пружа и до

пунске потребе за ,коришћење Омладинског 

парка као ·ширег прост·ора Центра. Зато ћу 

у наставку 'Излагања решења :пар.ка ука

зати и на те потребе Центра. 

tПа'рк се састоји из ·више дело'ва, склад
но одговарајућим одликама и садржајима 

аКТИВНОС'l1Иi које се на њима м'огу одвија

ти. То су: 

- Централни део, на правцу визуре 

према граду дуж Саве. Ту ће се одвијати 

најшире, општеградске парковске актив

ности, с највећим степеном посећености. 

Тај део је у аКТИrвној вези .са простором 

испред Музеја ,,25. мај". 

- Затим, део за активну и пасивну ре

креацију, с.кладно с тим и са оДговарају

ћом парк-шумском обрадом. 

- И делови са садржајима прецизира
не намене, ка'О - дечј а установа, полива

лен'IlНИ комунално-угоститељски објекат, 

затим хиг.ијенско-санитарни опслужни са

држаји, павршине -за мирујући саобраhај и 

слично . 

Урбанистички у.слови дефинишу зоне и 

начине коначног хортикултурног уређења 

О.м.дадuuс-к:о?. парка као шу.м.а-nар-к:а. 

Активности центра постављају као при

оритетну потребу - подизање поливалент

ног комунално-уг·оститељског објекта. Он 

сада има програмску јасну физиономију. 
То треба да буде објекат који ће ОДГОВО

рити .потребама људи <који посеhују Ме
моријални центар (у првом реду оних људи 

који долазе из унутрашњости - као орга

низоване ГЈрупе). Он треба да буде при
хва'I1НИ, хигијенско-санитарни и туристич

ко-угоститељс~и објекат - како при допу

товању, так-о и после обиласка Центра. 
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Његова л-окација треба да буде у зони ми

рујућег ·саобрahаја, а на пешачкој дистан
ци до Музеја ,,25. мај" {који ће постати 
улазни, односно излазни објекат при оби

лажењу Центра). 

Идеја -о објекту-видиковцу нешто се 

мења. Наиме, са отварањем и Музеја по

клона и признања (у оК'виру Меморијалног 

центра), посетиоцима се пружа тај изван

редан визуелни доживљај при обиласку 
овог музеја, са његовог дpyгolГ спрата. До

дајмо овоме да је предвиђена још једна 

локација "видиковца" - угоститељског 

Објекта на највишој тачки 'Ужичке улице, 

односно између ње и Булевара октобарске 

револуције. (Ово утолико пре што ће он 

бити довољно удаљен од језгра Мемори

јалног центра, па ће имати и режим у пот

пуности као општеградски угоститељско

-туристички објекти.) 

На крају, нешто о називу. Садањи, одо

маћен назив је спонтано случајан и нема 

неких корена везаних !НИ за овај К'рај ни 

за Београд уопште. Име - Qмл.адин.ски 

парк логично произилази, како из потре

ба омладине за оваквим пар.ком, тако и из 

суштине 'традиције коју наставља Мемо

ријални центар Јосип Броз Тито - Дана 

младости. 

Меморuјал.1iи центар "Јосип Броз ТuтоН 

Окупштина Југославије је 19. новембра 
1982. године донела Закок о Меморијал.1iОМ 
цеитру "Јосип Броз Тито". 

ЗаКО1iОМ је формира1iа установа са за

датко.м., од иитереса за оствариваље функ

ција федерације и зајед1iUЧКО~ ихтереса за 
све uароде и 1-tародности Ју~осл.авије, да 

доnриноси чувању и ue~OBaњy усnомеха 

1Ш Јосипа Броза Тита и nроучавању жи
вота и дел.а Ј осиnа Броза Тита. 

Закон ,прецизира: 

. .. Делатност Центра је од посебног 
друштвеног интереса. 

... Центар управља објектима и другим 
средствима у друштвеној својини, у кру

гу >'жичке улице бр. 11- 15 у Београду, 
на којима право располагања има Соција

листичка федеративна репуБЛИкrа Ј угосла
вија. .. Цент.ар управља и објектима и 

предметима родне куће Јосипа Броза Тита 
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у Кумровцу, Музеја ))25. мај" и Музеја ,,4. 
јул" у Београду. 

· .. Центар се стара о одржа.вању и чу
вању Куће цвећа у којој су сахрањени 
посмртни остаци Јосипа Броза Тита. 

Центар врши послове од интереса за 
остваривање функција Федерације, .који се 

односе на: прикупљање, .сређивање, обра

ђивање, излагање и чување докумената и 

предмета који су у вези са животом и де
лом Јосипа Броэа Тита; сарадњу са одго
варајуfiим меморијалним, музејским и на

учним организацијама и са другим органи

зацијама и у.становама у земљи и ино

странству .које се баве проучавањем жи

вота и дела Јосипа Броза Тита; организо

вање научних, стручних и пригодних ма

нифестација које се односе на живот и де
ло Јосипа Броза Тита; .вођење евиденције 

о публикацијама и другим материјалима о 
тивоту и делу Ј.осипа Броза Тита; конзер

вацију и друге радове очувања и заштите 

објеката, предмета и докумената којима 
управља Центар; примање посета и раз

гледање предмета у објектима којима 

управља Центар; објављивање зборника, 

каталога, водича, разгледница, дијапози

тива, киносторија и других публикациЈа о 

животу и делу Јосипа Броза Тита, као и 
друге послове који су ·од интереса за упо

знаЋање, осветљавање и презентирање 

личности и дела Јосипа Броза Тита. 

Центар чува, сређује 'И даје на коришhе
ње архив у и библиотеку Јосипа Броза ТИ

та, под усл-овима и на начин који су утвр

ђени савезним пропис~ма ... 
· .. Центром управља ортан управљања, 

утврђен статут.ом Центра, и Савет Центра. 

· .. ·Са'вет центра: 

(1) даје сагласност на програме разво
ја и планове .рада Центра; 

(2) одлучује о начину коришћења обје
ката и предмета к-ојима управља Центар. 

· .. Директора Центра именује и разре
шаваСавет Центра, уз сагласност Саве
зног ИЗБршнюг већа. 

· .. Савезно извршно веће .врши надзор 
над радом Центра у .вршењу послова који 

су од интереса за остваривање функција 

федерације. 

· .. Центар води евиденцију о делима 
Јосипа Броза Тита и о делима к'оја се од
носе на живот и дело Јосипа Броза Тита, 



која су издата, односно која се припрема

ју за издавЗ!ње у земљи или иностранству. 

... Центар води централни регистар де
ла Јосипа Броза Тита и дела о Јосипу Бро

зу ТИ'Ту која су издата у земљи или ино

странству. 

Као што .се зна, Центар је велИКIИ део 

посла, који се односи на отварање објека

та и излагање предмета из фонда Центра , 

веп 'Обавио; 'Он умногоме врши своје фу.нК
ције.9 Наравно , предстоје и бројни задаци 
које треба обавити до свођења Центра н'а 

предвиђени текyhи живот и рад. 

Да би се добила представа о простору 

који чини Меморијални центар "Јосип 
Броз Тито/( у Београду, о просторним са

држајима Цeнrpa, о објектима у њему, 

њиховој архитекту,ри - добро је знати и 
KaКIQ се оформљивао овај простор, како се 

трансформисао од ,стања по осло'бођењу до 
садашњег садржаја .и изгледа. Треба знати 

и пројектанте, ауторе и градитеље објека
та. Зато пу, уз податке о сваком од тих 

објеката (у функцији коју имају као са

чиниоци Центра) дати и основне инфор

м·ације .'0 њиховом настајању, променама, о 

npојектантима. 

'Простор који непосредно припада Мемо

ријалном центру обухвата површину од 

око 10 хектара. 
Са ,nриказом објеката почепу од Му

зеја и4. јул". 

Он је у згради у којој је одржан саста

нак проширеног Политбироа Централног 

комитета КОМУНИC'DИчке .пзрт.ије Ј угосла
вије, 4. јула 1941. године.1О 

Састанкюм је руководио iГенерални се

юретар Комунистичке партије Југославије 

Јосип Броз Тито. На са,станку је, после из

вештај,а са терена !и дуге, исцрпне диску

сије, донета одлука о почетку оружаног 

устанка. к.омунистич:ка партија Југослави

је, верујупи у снагу и спремност народа, 

обогаnена дугогодишњим револуционарним 

и.скуством, одлyqила је да одмах отпочне 

ОРУЖЭlни у.станак, оружану борбу народа 

Југославије против О'купатора и да се кроз 

свенародни рат оствари национално и со

цијално ослобођење свих наших народа, 

без обзира што је окупатор својом поде

лом земље покушао да разједини и зава

ди народе Југославије.Н Састанку су лри-

"" 

МЕМОРИЈАЛНИ ЦЕНТАР "ЈОСИП БРОЗ тито" 

суствовали, уз Тита, Александар Ранковиn, 
Милован Ђилас, Иво Лола Р.ибар , Сретен 

Жујовиh, еветозар Вукма'Новиh Темпо, 
Иван милутиновип. 

Поред овог историјск'Ог дагађаја - у тој 

куh.И Владислава Рибникара повремено је 

боравио и радио друг 'Т;ито, до одласка из 

Београда на .слободну територију. У току 

целог лета 1941 . у куhи су О\Цржавани са
станци и договори партијс.юих радника. Ту 

·су се крили од полиције и Владимир По

повиfi, Ђуро Струоар и други. Ту су Иво 

Лола Р.ибар, ВладислаЋ Рибникар и Вла

димир Дедијер радили на припреми руко

писа за штампање Билтена Врховног шта

ба. "У купи је ск'риван, на тавану, илегал

ни материјал. 

Музеј ,,4. ј ул/! је имао две поставке: 

прву, при отварању 1. маја 1950. године;12 

и другу, касније у оквиру Музеја града 
Београда.13 За отварање Музеја 1950. годи
не, изграђен је .приступни пут од Б"улева

ра и постављена је скулптура "Позив на 

устанак/! - рад вајара Војина Бакића из 

Загреба. 

Сада се зграда налази у лошем стању, 

па се :грађевински оспособљава за улогу у 

о:к;виру Меморијалног цент.ра. Мислим да 

је право време да се изведе и права по

ставка Музеја у складу са к,онцепцијом 

Центра у цељи·ни. Најкрапе, мислим да 

Тl1еба: 

- Вра'DИТИ, у аутентично стање, про

стор у приземљу у коме је донета одлука 

о подизању устанка; .на спрату, такође, 

треба уреди'I1И собицу у којој је повреме

но радио и спавао Тито. 

- Треба задржати архитектонски из
глед зграде, какав је био у време 1941. го
дине. 

- Вратити у првобитно стање парк око 

зграде. "У целини задржати атмосферу ам

бијента :из доба које обележавамо овим 

музејом. 

- Остале просторе уредити као изло

жбу - подсетник и информацију о животу 

друга Тита у Београщу, 1941. до одласка 
на .сл-обадну територију, као и о '!'ИМ да

нима замаха устанка. ("У оквиру такве по

ставке презент·овале би се .и купе, као што 

је "зграда Ненадовиhа", илегална штампа

рија :итд .). 
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Можда треба у ,овом делу Музеја изне

ти и основне податке и материјале о Вла

диславу Рибникару. 

За музејску поставку, о кој ој сам го

ворио, постоје извори: пројекат зграде из 

1934. године, подаци о првој .поставци Му

зеја 1950. године, архив ЦК КПЈ (СКЈ), 
подаци у Музеју града Београда, Музеју 

револуције; сећања чланова породице дру

га Владислава Рибникара . Такође, мислим 

да би .било добро да се већ при грађевин
ском саНlирању објекта, а онда и .код нове 

не дарове, а није могао ни да задовољи нај

нужније услове чувања експоната . Прелаз

ма учини ПРИСТ)lшачним народу. Урађен је 

програм за могућ така'В објекат . Предло

жено је да то буде објекат пројектован по 

музеј ским принципима. То је захтевало 

одговарајућа средства, па ј е подигнут скро

ман подужни објекат, страном плаца У

жичке 15. према цртежу инж. Мирка Не

надовиliа. Тако је почела предисторија Му
зеја ,,25 . мај". Убрзо је овај "стари му

зеј" постао тесан и непагодан за примље-

3. ДОМ z.арде у Тоnчuдеру, зz.рада у 'Којој је одржан V KOHz.pec КПЈ. 

Ноте ој the Guard in Topcider - the buitding in which the 5th Congress 01 Ље сру was ћеИ. 

поставке Музеја, сарађује са Заводом за 

заштиту ·споменика културе Београда. 
Музеј ,,25 . .м.ајН пе, уз остал.е своје за

датке, бити централuи објекат у Веоz.раду 

везан за Даu .Atладости. 
Рано, већ првих година после ослобође

ња, друг Т.ито је хтео да дарове које при-
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иу фазу представљало је прилагођавање 

једне од суседних стамбених зграда за сме

штај и излагање поклона. 

Београд је подигао зграду, по пројекту 

арх. Мике Јанковиhа - Музеј ,,25 . мај", 
~оји је ·свечано отворен у присуству друга 



Тита, за његов седамдесети рођен;ц'ан, 25. 
маја 1962. године. 14 

Музеј је до формирања Центра излагао 
изабране експонате из фонда поклона и 

признања другу Титу. Сада добија место 

и улогу у оквиру комплекса више музеја 

који треба да чине јединствену целину. 

Тако он има троструку улоту: 

- Он је улазни објекат Меморијалног 

центра. Ту се добијају прве информације о 

целом центру (путем филма на првом ме-

.f:"f<~&pf'~ h""""- __ ~"P<4-4 
6~ 

,.I.:,~ Ц.{,.~ ~7 F 
..џи... ~,~.4-,,"~ ;'l-(U~ ~~ 
~ :; .... G4;'~"'~ 2.-1 ...и .... 7] h.? 
НЈ-<;ј'-;. ~ ~~~' Ј~'џrr- ;1'6'.... 
~ P.-.<.L ...1 .. "'-.. ft- 4'''>-f~- ~..п'.,F 
Jf.ЈЩ ..!1--Y:l /8S-- . Щ"WС"'1 (~~l.A. 

4. Архивски доку.менат - рукопис Владисла
ва Рuбн.uкара, .молба за прenис дозволе за ста-

1-ювање у зzради у Ботићевој улици. 

A.rchivaL docuтent - handwriting ој Vtadislav 
Ribnikar, appIication јот getting а сору ој Ље 

perтit јот dweUing in Boticeva Street. 

сту, :као и преко осталих аудиовизуелних 

средстава) у ,сали за пројекције. Он је и 

излазни објекат по обиласку Центра, па 

је као такав снабдевен публикацијама и 

другим шта.:чпаЋИМ материјалима - изда

њима Центра, као и одговарајуhим сувени

рима . 

- Он је, у делу сталних поставки, .му

зеј Титових штафета; у љему су изложени 

одабрани етнографски предмети, онда дечји 

дарови (цртежи и писане поруке на првом 
месту); ту су модели и макете; и стална, 

МЕМОРИЈАЛНИ ЦЕНТАР "ЈОСИП БРОЗ тито " 

а увек текуће актуел.изирана, филатели

стичка изложба. 15 

- у посебном делу музеја одржаваће 

се те.матске uзложбе, чињене из фонда Ме
моријалног центра у целини . 

Музеј ,,25. мај", ло мени треба да буде 

непосредни организатор npozpaMa младuх 
.који ће се одвијати у току целе године, на 

слободном простору испред Музеја, у пр

вом реду. Та'кав, он Ђе постати трајна 

активна веза долазеhих rенерација са де

лом Тита. Такав, музеј ве најбоље и кори

стити драгоцен простор оформљен испред 

њега (до Булева'ра октобар.ске револуције. 

Поиовиhу својевремено написано о том 

простору, односно о К'онкурсу обављеном 
з~ његово преуређење. (То чиним и зато 

што је то решење плод једног струч.ног по

ступка за какве поступке се залажем.) 

Између поступка да непосредно анrажу

је пројектанта (у првом реду Пројектни би

ро "Стадион" чиј:и је директор био аутор 
музеја, ПClкојни арх. Мика Јан.ковић) па до 

друге '.к'рајности, да распише општи, југо

словенски конкурс за тај рад - ИН1Вести

тор је, после консултовања са Друштвом 

инжењера и техничара архитектонске 

струке у Београду, градским Секретарија

том за урбанизам и за'Ш1lИТУ ЖИЋотне сре

дине и извесним бројем архитеката, орга

низовао анкетни конкурс за утврђивање 

програма и .концепције решења рекон

стру.кције и уређења слободног простора 

Музеј'а . На конкурс је лозвано, по предло

гу ДИТ-а, осам аутора: арх. Миша Давид, 

арх. Александар Ћокиh, архитекте Брани

слав и Ma~ja Јовин, арх. Светислав Ли
чина, арх. Олга Миличевић-Николиh, арх. 

МиХ'ајло Митровић, арх. Иван Раткови'ћ и 

Пројектни биро "Стадион". 

Вредно је за овај рад посеб.но истаhи 

сам метод - вид активног учешћа свих 

у.кључених, инвеститора, комисије и самих 

аутора, јер су обављена почетна консул

товања за избар аутора, затим разговори 

и дого'Вори са учеСНИЦИ!'\IIа пре рада, као и 

разговори комисије и аутора у току пре

гледа и анализирања радова. Међутим, у 

томе је нађена мера - да се не изгуби ну

:ж'Иа објективност, као ·и да се задржи так

мичар:ски дух. Значајно је и то да је про

цес рада био довољно оперативан а не 

скуп. 
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ПОВОД за ОВУ реконструкцију и уређе

ње слободних ловршина Музеја био је скуп 
више чиниоца1 међу :којима .стање .слобод
ног простора: у првом реду нефункциони

сање амбициозно пројектовано:г партера са 

базенима дуж ,којих се каскадно прелива 

вода, .мотив који се претворио у своју ком
промитацију. 

у тексту датом учесницима анкете, на

глашено је и: 

- 'у приступу решавагња задатка, ну

жно је поштов'ање основног концепта ауто

ра објекта, каскадио :спуштање партера 

испред зграде, ка Булевару октобарске ре

волуције, очување 'Визуелних отварања 

према панарами града; воде 'Као мотиаа. 

- Музеј се налази у делу Београда 

'Који nе се 'Jie1.0BaTU u уреЬивати 'Као сnе
цuфu'Ч.иа uctopujc-х:о-сnо.лtе'Jiu'Ч.-х:а 1.радс-х:а 
зел.еиа nовршuиа. Ту је вuше СnО.лtе1iU'Ч.-Х:UХ 

обје-х:ата из иовије револ.уцuоиарие истори

је иаших 1ирода. Ко.м,nл.екс се nал.ази uз

.меЬу Бул.евара октобарске револ.уцuје u 
Ужи'Ч.-х:е улице. Немогуће је не рачунати 

са павезаностима између појединих 'објека
та, како у 'IТpeтMa'HY моторног и пешачког 

сао5раћаја, тако и у решавању слободних 

површина. 

- Унутар читавог зеленог комплекса 

основни вид :кретања посетилаца треба да 

буде пешачки. Пешачко-шетне .стазе ће 

бити м ТОЕОВИ који ће водити од објекта 

до објекта, од мотива до мотива парка. 

- Решење зеленила треба да произађе 

из функције овог објекта у -граду и из са

мог његовог карактера. Зелени засади, 

цветне и травне површине су и део естет

ских .садржаја - уз nоетојепе и будуhе 

скул.nтуре у слободно.м. простору, сnо.лtе-

1iИ'Ч1Се беле1.е, фоnта1iе итд.; дакле, врло је 

присутна потреба за ликовно-естетском 
просторном синтезом. 

- Један од разлога нenовољном сада

шњем стању у простору o~o Музеја је и 

избор неадек:ватног материјала примење
ног у уређењу павршина (rBpcTa камена, не
отпорног за климатске услове у Београду). 

Зато се од учесника траже ,сасвим КОН

крет-ни предлози, .к-ако за примену одре

ђених материјала, тако и за сама Iрешења 

објеката, међу којима и фонтана, да би 
били отпорни у 'београдским условима и 

могуfiи за :редовно одржавање. 
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- На IIIРОСТОРУ .испред Музеја одрж-ава
ћс се и адговарајуfiи културно-уметн'Ички 

програми. Зато га треба оспособити да се 

на њему могу одвијати поменуте манифе

стације у слободном простору уз унапред 
предвиђене површине и места за извођаче, 

гледаоце, ·као и за одговарајућу опрему за 

такав рад. 

Комисију за преглед и избор рада са

чињавали су архитекти Иван Atнтиh, Бог
дан БОIЩановиfi, Братислав Стојановиh и 

Леон Кабиљо и директор Музеја Љубица 

Ста-нимиравиfi. Двадесетог маја 1978 . . годи
не завршен је посао избором рада архи

теката Бранислава 11 'Марије Јовин. За Дан 
младости, 1981. године, завршен је преуре
ђен простор испред Музеја, ос тим да се 

наставе радови на делу ~оји повезује му

зеје ,,25. мај" и ,,4. јул". 

На завршетку прик·аза Музеја ",25. мај", 
ево извадака из текстуелног дела аутора 

решења уређења простора испред Музеј-а. 

(Ово чиним и ради -изношења тока од по

лазних идеја до њиховот остваривања.) 
... Анализа шире зоне Музеја ,локазала је 

Д:.>. (је у основи простор испред зграде Му
зеја део зеленог комплекса Топчидерског 

брда. Главна алеја Хајд-парка ОСQВИ-НОМ је 
оријентисана :ка ушhу Саве. Продужава

њем аве осе и саме алеје према Музеју до 
пресека са осовином _кој а иде до Музеја 
,,4. јул", а управна је на осовину водених 
каскада испред зграде Музеј-а ,,25. мај'', 

добија се основа једног ширег просторног 

решења које нуди знатно веће могућно

сти за орга:низовање прилаза и хоришhе

ње .слободних површина. На крају проду

жене алеје формирала би се површина са 

изванредним погледом на панораму града. 

Тиме би се обезбедио !Несметан прилаз по

сетилаца из зоне великог .парка, а видико

вац на крају био 'би логичан завршетак 

алеје. 

... Испред Музеја ,,25. мај", на пресеку 
затечене и предложене осовине, формира
на је пјацета, простор на ,којем се стичу све 

прилазне 'стазе. 'у средишту пјацете пред

виђеНа је скулпторски обрађена извор-че
сма, симбол 'Младости. Дуж осовине, у окви

ру пар_ковски решене целине, као централ

ни мотив, усечен у нагнут терен, предви

ђен је амфитеатар за око 600 посетилаца. 

УоК'вирен плански з'асађеним групацијама 

висаког зеленила, амфитеатар је и сам део 



зелене ПQвршине: косине гледалишта су 

већим делом озелењене iИли засађене цве

ћеМЈ формирајући амбијент за мање групе 
посетилаца и појединаца. Даље, према Бу

левару октобарске револуције - спушта се 

цветни .партер. Повучени од стаза у ви

со,ком зеленилу, организовани су просто

ри за одржавање наста.ве историје, или 

слична предавања ... 

Резuдеuцuја у УЖU'L1<ој 15 

Кру,г резиденције се .налази на површи

нама које 'су .носиле 'број еве Ужичке ули
це 11, 13, 15 .и 17. Оама зграда резищенци
је је на месту предратне хуће инж. Ацо

вића. Та кућа, Ј елице и инж. Александра 
Ацовића, саграђена је {од 1. јула 1933. до 
10. новембра 1934. године) <по пројекту арх. 
Владислава Владисављевића (носила је 

адресу - Румунска број 1'5-17). За вре
ме рата у њој је била немачка команда за 

југоисток. За време ослобођења Београда, 

у ~ав'РШНИМ операцијама октобра 1944 . . го
дине, у lЊoj је била команда корпуса НОВ 

и ПОЈ - командант Леко Дапчевић. 

Друг Тито је у љу дошао у току рата, 

по осло'бођењу Београда и из ље отишао да 

одржи смотру <На Бањици. 

у таку новембра - децембра поправљен 

је Бели ..цвор на Дедињу у коме је Тито 
провео зиму, ·одакле ;је отишао за Загреб. 

у слободном Београду кућа у Ужичкој 

улици 'број 15 је постала дом друга Тита 
а Бели дв'ор службена резиденциј.а. Ове до 

1950. Тито је јутром одлазио из "Ужичке 15 
у Бели двор, где је нормаљно радио од 8 до 
15 'ЧаСQва. 

Зграда је у неколико махова 'прилаго

ђа!Вана потребама за живот и рад. Тако је 

- крајем 1947. и током 1948. године дагра

ђен ка'бинет (дотле се користио мали рад

ни кабинет, десно од хола); адаптирани су 

простори 'За -rрпезарију и :кухињу, као и 

зимска ба'шта (1956. године, арх. Томори); 

уређен је улаз и вели!<и салан (19611-62, арх. 
Бан) итд. 

Од стручњака, ,актера при адаптација

ма и уређивању .резиденције најчешhе су 

присутна имена: Бранка Бона, Лудвика Га

ја, Томор.ија и Драгутина Црнократа; онда, 

Предрага Стефановића. 16 

МЕМОРИЈАЛНИ ЦЕНТАР "ЈОСИП БРОЗ ТИТО" 

Садашље стање је резултат замашних 

радова кој'има се пришло 1970. а који су 

завршели 1972. ~године. То је била рекон

струкција и адапт·ација условљена дотра

ј.г.лошћу зграде, затим, ради конструктив

ног оспособљавања куће за трусну зону 

Београда (према пропиоима за грађење до

нетим после земљотреса у .скопљу), као и 

ради тадашњих потреба дома и резиден

ције Председника Републике. р.адови су 
изведени према главним IПројек'Dима арх. 

Драгана Вешира а на основу идејног про

јекта арх. Бранка Бана. 

"у згради је задрж'ан аутентичан каби

нетП:редседника .какав је био и до радова 

ИЗВађених од 1970. године. 

Ова зграда, као дом и резиденција пред

седника Републике и врховног командан

та Јосипа Броза Тита, ЧУЈВа се и презен

тује у њеном аутентичном ,стању. Као так

ва, она је један од материјалних сведока о 

Титу. Отуда настојања 'свих актера за њено 

презентовање j-аВНОСЂИ, да се расположи

'Вим средствима савременог информисања 
пружи што потпунији приказ - како жи

вота и рада Тита у њему, тако 'и да се 

истакну трансформисања caMQ'Гa објекта. 

Јер, ·све те промене су биле последице по

треба које су произилазиле из активности 

и живота Јосипа Броза Тита. 

Сигурно је nајаутеnтu'Чнuјu део сада
'Шње зzраде - радни кабинет. Он је то и 

из самога податка - да је практиЧЋО је
дини очувани простор резиденције још од 

1947-48. године. Он је то и из знања да 

га је Тито чувао оваквим какав је, до по

следњег изласка из њега пред дан Репу

блике 1979. године. 

Као .архитект сматрам потребним да 

изложим да је радни кабинет својевреме
но дограђен по решењу арх. Бранка Бона, 

да је пројектант ентеријера и намештаја 
арх. Владета Максимовић и да је намештај 

израдила предузеће "Цр.нократ и син" из 
Загреба. Притом је Цр.нократ и сам, као 

"инен-архитект" био пројектант и ИЗВОђач 

једног дела на..~ештаја у резиденцији (он 
је, таКОђе, био .и учесник у уређивању 

ентеријера). Уз ове ·већ nомињане, треба 
наЋести и а'рх. Краља. Сви !су они, дакле, 

на различите начине и у разним времени

ма били стручни учесници и саветници при 

формирању и уређивању ентеријера, као 

делом и екстеријера резиденције. (При 
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5. Музеј ,,25. мај" - uзzлед. 

Museuт »25. Мај{( - exterior. 

О'вом пО'мињању уређивања ентеријера тре

ба знати да ,се највећи деО' садржаја састО'

ји из поклона. Такав је случај с једним 

делом намештаја, са СКО'РО сви-м уметниt.J-

6. Резиденција у Ужuчкој 15 - uзzлед пре ра
дова изведених 1972. (у првом плану скулпту-

ра-фонтана, рад Сретена Стојановић.а). 

Residence in Uzicka Street 15 - exter ior before 
the works were carтied out in 1972 (in the front 
part there is а scutpture-fountain created Ьу 

Sreten Stojanovic). 

U '''-'::-- ''" 

ким делима - сл.и·кама , скулптурама, пред

метима примењене уметности итд.17 

'у резиденЦIt$ји, са радним ка,бинетом не

посредно је повезана лu'Чuа библuотека 

председника Тита. (Пошто ј е Председни

кова библиотека смештен а у више објека

та, поред резиденције и у билијарници и 

Куh.и цвећа - у Београду, као и на Брио
нима, то ћу овде нешто :више реhи и о са

мој б.иблиотеци.) 

Овде се налази претежан део књига, 

сређен, ,сигниран и обрађен по међународ

ним станда'рдима. Сигнирано је укупно 

9.119 наслО'ва књига и периО'дике , О'дноснО' 

7. Резиденција данас. 

Resi dence today. 

11.928 ·примерака . Многе ОД тих књига су 

добијене ,на по'клон од издавачких кућа и 

појединаца из земље и 'иностранства, али 

већи део је резултат личног .интересовања 

и ·из'бора самог председника т.ита. Састав 

је 'врло разноврстан - почев од приручни

ка, енциклопедиј а, преко старих антиквар

них .кљига, стру,чних и научних дела, ли

терарно уметниt.Jких ... \Цо часоnиса и но

вина. ЕвО' неких .нагласака: 



- Прво издање Марксовог "Капитала'\ 
објављено 1867. године у ХаМбургу. Затим, 
ДРJIIГО допуњенl') издаlње из 1872 (двадесет 
година uтpe рођења Јосипа Броза). И изда

ње од 1893. (тада је већ десет година про

шло од Марксове ,смрти, а ТИТО је имао 

годину дана). Ту је и не.колико каснијих 

издања дела Маркса, Енгелса .и Лењина на 

нема чком, руском и српскохрватс.ком је

зику. 

- Читав део библиотеке заузимају 

књиге из облас~и војног знања - прируч

ници, уџбеници, трактат-и, расправе о рат

ним вештинама, 'вој на .дела у предрат,ном 

издању Геце Кона, дела Клаузевица који 

је уопштио искуства из Наполеонових ра

това и дао .нОЂО тумачење рата .као састав

ног дела општих .политичких односа. Ту 

су зборници подата'ка о јединицама ом бит

кама Народноослободилачке војске; ту су 

дела Жофра, Шлифена, Бру.силова и дру

ГИХ војних класика. Онда, 'Војна енцикло

педија, војни речници , кљиге о обавештај

ним службэ:ма разних земаља итд. 

- Посебан одељак чине Титова сабра

на дела - десет томова 'На српскохрват

ском језику, hирилицом и латиницом, и на 

језицима дру,гих народа и народности; за

тим "Говори и чланци" у 24 књиге. Ту су 
и изабра,ни радови; па 'библиофилска изда
ња војних дела, на српскохрваreком и 

страни.м језицима. Све ове кљиге су аутор

ски примерци. 

- Поред осталих, заступљена ·су и дела 

руских 'класика - Љермонтова, Чехова, 

Толстоја , Достојевског . .. 
- Вредне су пажње и старе ант.иквар

не књиге - онда, десетине библиофилских 

издања; .неколико ретких публикација из 

развоја социјалистичке мисли код нас, као 

дела Светозара Ма;РКОБиhа; или "Мани

фест Комунистич·ке партије", објављен 

први пут на ср.пскохрваТlСКОМ (и први пут 

на Балкану) у Панчеву 1871. ГОД<fне. 

- Ту је и комплет од 18 број ева "Бор

бе", издаване на слободној територији, по

чев од 10. октобра 1941 . .године . 

- Осам књига, )КIивотопис Махатме 

Гандија , издатих 1920. на енглеском јези

ку у Бамбају; Факсимили португалских 

средњовековних поморских карата тако

званих ,nортолана -(добијених на дар од 

Марија Суареса; дванаест књига факсими

ла и 1.119 цртежа Лео.нарда ДаВИiнчија (пе-

МЕМОРИЈАЛНИ ЦЕНТАР "ЈОСИП БРОЗ ТИТО" 

ти примерак, шт,ампан под !називом ,,11 
codice atlantico da Leonard·o da Vinci", у 
тиражу од око 900 примерака, по.клон је 

изда'вач.ке куће "ГУИН1'и". 

Ту ј е и кЊ'ига .коју је 1947. године по
клонио Британски савет, поводом изложбе 
Британских књига у Београду; она носи 
назив "Руине палате цара Диоклецијана у 

Сплиту у Далмацији", штампа-на .је у Ен

глеској 1764. године." 

Слично .као у библиотеци сложени су 

повези, аJtбу.м..u фОТО'l,рафuја - фототека 

која је својеврсна хро.нологија живота и 

рада председника Тита. У 670 повеза-албу
ма разврстано је хронолошки око 120.000 

8. Резиденција, североисточн.и UЗlлед. 

Residence, nQrtheastern exteтior. 

фотографија из његове званичне делатно

с'I1.и и пр.иватног живота. 

Основана је 1948. године, по идеји Ти

хомира Станојевиhа, публицисте, дугого

дишњег председниковог секретара за штам

пу. (Друг Тића је ·био и први сниматељ 

и реализатор О'Вога посла .)l9 

Пуна Иiнформисаност о Председниковом 

дому и резиденцији добија се тек када се 
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БРАТИСЛАВ СТОЈАНОВИЋ 

упознају и остали објекти у Ужичкој 15, 
у кој.има је он, такође, проводио део >Свога 

времена, рада, одмора . К томе, још и хада 

се саГЛf~да парк - који .све повезује и обје

ДJ1lњује . Тако у састав резиденције улазе 

и ,;билијарница", "шумока кућа", "цвећа
раН. (Неке, као Кућа цвећа и шумска кућа 

имају измењену намену .) Приказаhу их у 

наставку .написа. 

Бu.лuјарuuца 

У комплексу резиденције <Нала3'И се овај 

објекат зван "билијарница'\ .по билијару 

који се налази у њему. (Познато је да је 

друг Тито .волео да игра билијар у слобод
ним чаlсовима .) 

То је мали, приземни обј екат, у непо
средној близини резиденције - у ствари, 

'адаптирана стара кућа у Ужичкој број 13. 
Последњих година ,служила је Председни

ку за преглед дневне штампе, у јутарњим 

часовима, за све ређе играње билијара, у 

прекидима обавезно.г државнич.ко-г рада, 

као и за друге активности у часовима 

активног одмора . 

И у њој се ,налази, поред осталог наме

штаја, мали радни сто и лрируч-на библио

тека. (У библиотеци су и повезани томови 

"Технике", часописа Савеза инжењера и 
техничара ЈУ;ГОСЛЭlвије.) Ту је и ·аутомат за 

кување кафе. 

У !Делу 'билијарН'ице су смештене .м.е
талска радuон.ица и фотолабораторuја. (Ра
дионица и фотолабо:раторија су се налази

лЕ' у самој .резиденцији, до последње адап

тације и доградње - сада су изложене у 
билијарници. СаЈ.!J1Iњавају ИХ опрема и уре
ђаји које је користио друг Тито, а који су 

највеh.им делом поклони 'Из земље и ино
странства.) 

Познато је да ·се Т,ито .није одвајао од 
свог рада - металца. Сам је понекад вр

шио паправке или корекције на појединим 

уређај..ма, на оружју које је користио у 
лову итд. Израђивао је .и извесне .предме
те, ради разоноде. 

Он је био и фато-аматер. Снимао је и 
израђивао фотографије у црно-белој тех
:ници и у боји.2О 

У Ужичкој број 13 налазила су се сво
јевремено три мања објекта: стара округла 
зграда и две Д,воришне зграде зидане 1932. 

године (од 15. јула до 1. октобра) по про
јектима арх. Милутина Јовановиhа. Вла

сник је био адвокат др Фридрих Поп"С. 

По ослобођењу, ове зграде су коришће

не укругу резиденције. У коначном, за

држана 'је само адаптирана зграда у би

лијарницу. Адаптација је обављена у пе

риоду 1970- 1972. године, по решењу арх. 

Бранка Бона.21 

Музеј лова'чхuх трофеја 

Тито , познат ловац у земљи и свету, 

имао је бројне и изузетне ловачке трофеје. 

Социјалистичка Република Словенија 

поклонила је председнику Титу, за шезде

сети рођендан 1952. године, брвнару - др

вену зграду по.кривену црепом, која је по

стављена у шу.мском простору ,KpYil'a рези
денције. Врвнару су урадили и поставили 

радници IПредузеh:а "Тесар" - Љубљана. 

Изведена је по нацрту мајстора Алојза 

Камникара, а према упутствима друга 
Ивана Мачека. Око куће су били кавези 

за голубове и друге .птице; ту су били и 

паунови, фазани; околина је имала 'и РИТ

СКУ ,вегетациrју, .као и шумсхо-парковски 

базен. У кући r:y чувани ловачки трофеји, 
а Тито је навраћао у току шетњи, повре

мено :гледао филмове са импровизованих 
.пројекција, или водио незваничне разгово

ре ·са сарадницима. 

У коначнам уређењу Меморијалноr цен

тра брвнара је преуређена као Музеј ло

вачких трофеја Јосипа Броза Тита. Про

јектант лреуређења је арх. Игор Луначек 

из Љубљане, а музеј.ска поставка је дело 

групе аутора ру.ковођене Бељкам Вариче

ком, секретаром Ловачког савеза Словени

је и инж. Миланом Рапајићем, секретаром 

Лова,чког .савеза Југославије, као и друго

вима КОСТО"М Ј еличиhем и Милошем Ми

лисавом, личним пратиоцима председника 

Тита. Постављен је избор трофеја, по вред

ности и значај у, као и IfIрема просторним 

могуh.ностима. Изложене су и пушке са 

опремом које је најчешће председник 

Тито користио, као и главна ловачка при

знања и одликовања. 

Од 580 ре~ИС'Ilрованих Титових лиЧIНИХ 

ловачких трофеја изложено је у Музеју 

њих 245. (Наравно, трофеји се не налазе 

само у Београду већ и на Брду крај Кра-



ња, у Кумровцу, Бугојну, Загребу, на Брио
нима. ) Збирка је настала у раздобљу од 

ослабођења до децембра 1979. rодине (када 
је у ловишту Карађорђева, за 'време ди

пломатског лова, .председник Тито уловио 
муфлона који је на међународној изложби 
у Загребу, 1981. године, оцењен ,као нај

јачи трофеј ове врсте у 'Свету) . Поменуhу, 
поред овога муфлона , још неке од изузет

них трофеја одстрељених у нашој земљи 

или по ловиштима у свету. 
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9. Резиде1-щија - архивски док.умен.ат, дозвола 
за употребу zрађевuие. 

Residence, archivat document, permit јот making 
use ој the buHding. 

- Кожа медведа одстрељеног на Раду

ши код Бугој"на 1977. године, .вредности 

493,42 поена; првака света на међународ

ној .изложби у Марсеју, (Најјачи медвед 

23' 

МЕМОРИЈАЛНИ ЦЕНТАР "ЈОСИП БРОЗ тито · ' 

по поеНiима, 552,50 поена, налази се у Бу

гојну). 

- Изложен је и значајан трофеј -
глава дивљег вепра; затим рогови јелена 

лопатара , срндаћа, козорога, ди·вокоза итд. 

Ту ICY И трофеји из света: 

- Ла'В из Танзаниј е, одстрељен 1970. 
'гоДине; 

- из ЕТИОПИј е - антилопа (орикс ан
тилоп), ОДС'Dрељена 1955. године; 

- 6уфало (афрички биво) , одстрељен 

1959. године; 

- из Кениј е, такође буфало, одстрељен 

1970. године; 

- носорог, лав, газел.а - ИМlпала, све 

исте године; 

- из СССР-а, лос, одстрељен у Подмо
сковљу 1962. године; 

- из Монголије, аргал и сибирски ко

зорог, одстрељени 1969. године итд. 

у Музеју ј е изложено и преко 300 ТРО
фејних медаља (златних, сребрних и брон

заних), као и друга признања, повеље и 

слично 

Страстан ловац Тито је 'био и заштит

ник и љубитељ природе, љен узгајивач. 

Као та.к:ав је цењен .и ван земље; био је 

први државник у свету - добитник Злат

не значке Међународног савета за лов и 

очување дивља чи Ц.И.Д. 1977. године. 

Kyha цвеhа - .роб дру.а Тита 

Кућа цвећа је грађена за зимсху башту 

"цвеhару'\ за рад и одмор у том цвеmом 
амбијенту. Још једна зграда из новог доба 

овог .круга. Налази се североисточно од ре

зиденције, према Музеју ,,25. мај" . Састо

ји -се од три дела : централног - цветне 

баште и ,щва паралелна за коришћење . На 

су.про'Гној страни од улаза је нело:к:ривена 

тераса ,са погледом на Београд. 

Зграду је извела Инжењериј.ска једини

ца гарде, према идеЈнО!.'\{ решењу арх . Стје

пана Краља из Загреба а на основу разра

де за извођење грађ. тех. Предрага Стефа

новића из Техничке службе Кабинета пред

седника Републике. 

Са радовима ј е почето 1974. а заврше

на 1975. године. 
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10. Резиденција, ентеријер - радни кабинет. 

Residence, interiOT - study. а detail. 

у централ,ном цветном делу је гроб -
означен чистом формом паралел-опипедног 
блока од белог венчачког мермера, са нат

писом ЈОСИП БРОЗ ТИТО 1892-1980)." 

Преко седам милиона људи - повор.ке 
која стално тече. 

ЕТ1Lо~рафскu .1ttузеј 

у кругу резиденције налази се и тако

звани "стари музеј - депо" . То је подужна 

приземна зграда подигнута на граници 

комплекса резиденције, постављена под 

правим углом . Служила је за држање -
чување и излагање поклона у самом кру

гу резиденције. Изграђена је по пројекти

ма Бранка Бона 1964-65. године. 

Дакле, кратко време после изградње 
Музеја ,,25 . мај" настала је потреба за но
вим ПОВрШИlНама депоа дарова. (Јер, Музеј 

,,25. мај" је излагао избор из великог фон

да поклона, вршен у првом реду 1110 музео

ЛОШКИМ и уметничким мерилима, а прате

li.и простори У Музеју били су усклађени 

са капацитетима изложбених простора.) 

Приликом грађења Купе цвећа срушен 

ј е један део овога музеја-депоа. 

11. Резиденција, салок 

Residence, drawi11.g тоот. 

Ова зграда ве се уредити као стална из
ложба поливалентног садржаја од покло

на који nе претежно бити етноrрафски. Тај 

13. Музеј ловачх:uх трофеја, спољни U3lлед, 
у npBO.ilt плану скулптура - рад Ваве Стан

ковић.а. 

Museum of Hunting Trophies, exterioT, in front 
а scutpture Ьу Vava Stankovic. 



12. Резиденција, хол. 

Residence, ћ.аll. 

фонд етнографских поклона је врло ве
лик, различит - али и пун изузетних да

рова из свих крајева наше земље и све-

14. Музеј поклона и приэнања, спољни uэzлед. 
у npвo~! плану скулптура рад Muodpaza Жuв-

1совића. 

Museum 01 Gi1ts and D ecorations, exterior, in 
1ront paTt а scuLpture Ьу Miodrag 2ivkovic. 

та. Уз то ће се изложити и бројни, ·врло 

различити, ситнији предмети - поклони, 

који ће будити велико интересовање по

сетилаца, а који нису приказани у оста

ЛИМ ПОСТОјећим објектима Центра. (Реч је 

о бројним макетама прављеним у разли

читим материјалима и тех'никама , о моде

лима производа - бродова, авио.на, војне 

технике ИТД. Реч је о ручним радовима, де

лима ·самоука дО ЛИКОВНИХ дела из ".на и

ве", као и о другим својеврснИiМ изрази
ма поштовања личности и дела Јосипа 

Броза Тита од људи свих узраста и обра

зовања, како из земље, тако и из света.) 

Музеј nО1Сљона и nрuзн.ања 

Крајем јула 1978. године iПоднет је 
председнику Титу ПРО l\рам за нови објекат 

у кругу резиденције. Марта 1979. године, 

у Сплиту, изабрано је идејно решење арх. 
Мирка Кипчића из Загреба, од пет пред

ложених идејних пројеката. На основу иза

браног идејног решења и датих допуна, из

рађен је, у ПројеК'I1Ноо.1: бироу ЈНА, главни 
пројекат (главни и одговорни пројектант 

пуковник Никодин Ј оваНОВИћ, lЦипл. грађ. 

инж.). Коначну локацију у кру,гу, на ко

јој је изграђен објекат, одредио је Пред

седник 18. априла 1979. годИ'Не. Уређење 
ентеријера музеј е.ког дела извршено је по 

15. KyJia цвећа - zроб Јосипа Броза Тита. 

House 01 FLowers - the tomb 01 J osip Broz T ito. 



БРАТИСЛАВ СТОЈАНОВИЋ 

решењ'Има арх. Реље Костиfiа, а стамбеног 

дела припрема-но је по решењима арх. То

мислава Бенциј а . Ревиденти и стручн.и 

консултанти у току пројектовања и гра

ђења 'зграде били 'су академик проф. арх. 
Иван Антиfi, проф. арх. Урош Мартиновиfi 
и ентеријерист арх. Реља Костиfi. 

Објекат није био усељен; по смрти дру
га Тита опрема се као Музеј паклона у, 

признаља у оквиру јединствене ,концепци

је уређења и презенто.вања Мемор'Ијалног 
центра "Јосип Броз Тито" .23 

По ПРJ1lКУПЉе.ним подацима о намерама 
и жељама председника Тита за уређење 

новосаграђеног објекта - сагледана је о
снова за његово коришfiење .као музеја (из

јаве и за'белеШ'ке адмирала 3вонка Кости

ва, lПуковника Лу,ке Перишиhа, пу.ковни
ка Драгомира Гавриловива, ·арх . Реље Ко

стива и других). Председник је наглаша
вао да ће ова зграда бити његов музеј и 

резиденција, музеј у коме ће се изложити 

предмети-дарови по избору који ће он лич

НО извршити. У духу те идеје, за његова 

живота, утврђени су ОСНОВНИ садржаји и 

израђене 'витрине за излагање на 1 и II 
спрату. 

·Председ'ник се посебно интересовао за 

1 -спрат, који је био предвиђен као КОМ

бинациј а стамбеног и изложбеног простора. 
Жеља му је 'била да може, на најнепосред

нији начин, да покаже свом госту изложе

не експонате. 

Приликом .посете објекту, када су ви

трине биле већ делимично по'стављене, 

Председник је .навео групе предмета из 'ко

јих ће извршити избор за изла:гање . 

Полазеh.и од критеријума строгог избо

ра предмета из фонда ПО.КЛО!На (уметничка 

вредност, историјска, споменичка вредност) 

- и полазећи од извесне тематске слобо
де, јер објекат није био коришhен - "КО 

мисија за уређење музеја у овој згради 

утврдила је фондове, избор екапоната и 

њихов распоред по етажама зграде. Коми

сија је дефинисала линије кретања посе

тилаца и лредложила начин организова

ња обиласка Музеја . 

Ево основних ставова : 

- Пошто у Меморијалном центру, по

себно у објектима који имају аутентичан 

карактер из периода живота друга Тита, 

није наглашено приказан њего'в рад и дело 
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16. Парк скулптура, ношење рањеника, Анту
на Ауzустuнчunа. 

Ратк with scu~ptuTes - Transport ој tll,e Wound
ed, author Antun Augustincic. 

17. Парк скулптура, срае, рад Јована Солда
ТО8ића, 

Park with scutptures - Does, author Jovan Sol
datovic. 



18. Парк скулптура, фонтана, Сретен Стојано
вић.. 

Park witl~ sculptures - FOHntain Ьу Sreten Sto
janov i c. 

19. Парк скулптура, мајка U дете, Франа Кр
шuнuhа. 

Park with sculptu res - Mother witl~ Child Ьу 
Frano Krsi nic. 

МЕМQРИЈАЛНИ ЦЕНТАР .. ЈОСИП БРОЗ ТИТО" 

у односу на његову међународну улогу и 

значај - то ће овај аспект бити заступљен 

у Музеју дарова !и признања. 

у принципу говориhе се преко споме

нич.ких предмета, дарова и других сведо

чанста'Ва о тој актИlВНОСТИ. (Примера ради, 

изложиhе се историј ски значајни, уметнИ'ч

ки вредни поклони добиј'ани приликом пу

товања ,по Совету од значајних личности зе

маља које су [lОсећиване. Предмети су раз
ЈIИЧИТИ: почев од уметничких, занатски 

вредних .намештајних комада са Блиског 

и Далеког исто.ка, до ликовних уметнич

ких дела ; затим, фотографија званични

ка и других у.гледних личности са посве

тама даваних Лредседнику; ту су и ·пред

мети домаће радиности од . ,слонове кости, 

егзотичног дрвета, племенитих метала, ка

мена, ,стакла; има старих порцулана , мини

ј атура итд.). 

у овом тематском делу - ТИТО и свет 
_ . даће се посебан .нагласак -на несврста

ност као неодвојив покрет од Јосипа Броза 

Тита. За излагање ових е:юспоната кори

стиhе се нај'веhим делом приземље. 

- у фонду поклона постоји одређен 

број ликовних дела која предста.вљају сли

караке или вајарске портрете друга Тита. 

у аутентичним објектима Меморијалног 

центра не 'налазе се и неће бити излага

ни ови експонати. Уметнички .највредније 

и историј ски значајне бисте и слике -
портрети друга Тита - изложиће се, у 

принципу сагласно са комплетном ентери

јерска:м: обрадом, што значи да ови портре

ти неће бити ГРУ,Пlно iИ'Зложени у једном 

простору. 

- у фонду Центра има личних пред

мета друга Тита , који ће се такође пре

зентовати на одговарајуhи начин. 

МИСЛИ се на употребне предмете као 

шт,о су: nисаhи - патент оловке, налив пе

ра; предмети за пушење - м:уштикле, лу

ле, улаљачи ; затим сат, прстен итд. 

Поред ових "малих" предмета, изложи

ће се и униформе Председника, Врховног 

команданта .. . 
- у 'дугогодишње.'\1: стваралачком пе

риоду, председник Тито ј е доносио низ 

значајних одлука; у фонду се налазе де

лови .иамештај а из разних доба, из рани

јих радних 'кабинета, рецимо, који -сада 

нису у аутентичним објектима - кој и су 

материјални историј-ски сведоци тих Пред

седникових активности . 
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- Ту су онда формиране и обрађене 
збирке старог оружја, слика и скулптура 

домаhих уме'Dника, филателист-ичка збир

ка; ту је обиман број Iпла'кета, повеља, сим

боличних кључева .rрадава итд. Ту су дела 

примењене 'Уметности и уметничког занат

ст·ва; мања археолошка и нумизматичка 

збирка ... 
- Посебна места добијају савеЗЋе шта

фете; одлиюmања, Домаћа и страна; дипло

ма доктора војних наука и дипломе поча

сних ДОЈ<тората :наших академија .наука и 

уметности. 

На 'крају да .кажем да ће се користити 
савремени аудиовизуелни уређаји и сред

ства за што потпуније инфармисање посе

тилаца. Тако ће, између осталог, бити обим
но коришh.ене могуhносЂИ које пружа ви

део-техника. Временом ће ,се израдити 

бројне касете ... програми, према утврђеним 
сценаријИl\'IЭ, документацији и раслоложи

вим архивским, фото, филмским, магнето

фонским и магнетоскопски:м материјалима. 

Сл.ободн.u простор - парк резuде-н..цuје 

Носим у себи једно ду,боко сећање на 
тај простор у Ужичкој улици. То ни.је био 

неки званични парк (какви су обично око 

званич.них резиденција). Он је имао нешто 

од оних интимних башти-вов.њ·ака око ви

ЛR на Дедињу. Али је имао и једну чврсти

ну у 'Вегетацији која је носила дах шуме, 

као сведока шумовитог побрђа Београда. У 

њему је било цвеnа (и зимска ба-шта -
стакленик), али ,су 'биле и јахаће стазе из

међу букава и храстова {.и негде, у дну, 

штала за коње); суверено се 'Кретао "ти
гар", .као и фаза·ни, голу,бови, веверице; 
али је било и правих тигри"ћа, малих лео

парда или црних nантера - ве"ћ према ра

сту докле -су 'Неки од њих могли да буду 

ван зоолошког IВpTa; и ка'Вези за њих ... 

Оно ШТО ни један парк на Дедињу није 

имао - биле су скул.nтуре... као да су 

одувек ту постојале, исто као 

бухе, ораси или кестенови 

Тито је давао тон свему томе, 

јахао, туда Јје размишљао 

осећао. 

и тополе, ја

и храстови. 

ту се шетао , 

свуда се он 

Субјективан ,сам према овом парку -
јер сам и ·сам додао свој прилог: носио 

сам .концепцију -осветљаваља тог слобод-
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ног простора. Концепцију - да се осветља

ва дрвеће, поједини lНагласци у парку, фон

тана, скулптуре ... да водене површине бу
ду огледала осветљене околине. Био сам 

аутор ОСЋетљења без бандера и уличних 
сијалица, осветљења амбијента, својеврсне 

природне ,сцене. 

И данас је то диваЋ простор, изузетно 

негован и одржаван. Али хладнији, па и 

зва:ничнији; са техничким светиљкама које 
обележавају саобравајнице, .без оних ме

хих пешачких и јахаhих стаза ... Но ту 
су скулптуре (другачије распоређене) , ту 

је дивна вегетација (у међувремену још 

обогаћена) , цвеће. 

То је .м..узеј скул.nтура у сл.ободн.о.-\t 
простору 

Да -изнесем ,глобалне податке о дендро

лошком ,склопу парка. Од 120 врста дрве
ва има 50 четинарских и 70 лишћарских 
врста. Међу четинарским има неколико 

врста 60рова, смрча, ту ја , јела, кедрова, 

клека, а међу њима ариша, ПаНЧИЋевих 

оморика. Од лишh.ара има јавора , липа, 

кестена, платана, топола, ја6ланова, хра

става, брестова, јасена, 6укава, багрема, 

бреза, врба, руја, граба, глога; међу њима 

и млеча, .клена, јудиног дрва, онда - со

фора, 'каталки, дафина, магнолија. Ту су 
и ·скоро ·све врсте воћа, почев од трешања 

и ј абука, до орах а, дуња и смокава . 

Ту је, анда, и више од десетак врста 

зимзеленог шибља; затсИМ, двоструко више 

лишliарског шибља. 

Ту су и бројне врсте цвев.а, трајница и 

сезонског цвећа. 

При авом набрајању ево и података о 

скулптурама . Вев. од првих година у >сло

боди почело је постављање скулптура у 

овом простору као дарова градова, репу

блика, друштвено-nолитичких организаци

ја. Загреб је поклонио 1946. године "Но
шење рањеника" у бронзи, рад АНТУ'На 
Аугустинчиhа. Међу првих десетак дела су 

и фонтана-скулптура у бронзи, пет жена 

у ·народним ношњама, од Сретена Стојано

вива, постављена 1947. а 1948. од истог ау
тора, "тигарН; па долазе "Рибари" Фра'На 

Кршинића, 1950. "Године; онда "Млада же
на", у светлом ПРИРОДНОМ камену, рад 

Александра Зарина, 1951; "КурирCl од Сте-



.вана Боднарова, 1953; "Девојка са голу
бом", бронза Саве Сандиhа, 1957; ,,3бег'\ 

рад Мире Јуришић, 1958; "Дечак са ма
слачком" од Мире Сандић; и даље - једна 
за другом, до импозантног броја од триде

сет скулптура у овом парковском просто

ру. Ту су још акт у ,бронзи од Ратомир а 

СтојаДИНОВИћа, акт са харфом у природ

ном камену Сретена Стојановиhа и акт 

у бронзи; затим "Фрулашll и "Преља", 
"Мајка са дететом" и "Рањеник" Франа 

Кршиниhа; ту су "Вучица" и "Срна и ла
не" Јована Солдатавиhа; а'Кт у бронзи, рад 

Ва,ве Станковиhа; скулптура Матије Вуко

вива; "Голуб мира" Војина Бакиh.а; сим

боличан мотив у венчачком мермеру, Мио

драга Живковиhа; жена са голубом, у при

родном камену. Ангелине Гаталице. Ту је 

'и један Мајол, Iклеса'н 'у брачком мермеру 

по ГИlпсаном моделу из Наро!Цнот музеја у 

Београду. 

Тешко је реhи ,када је овај парк ефект

нији - у пролеhе, лето, јесен или зиму. Он 
је успешан репрезент вредности сваког го

дишњег доба београдског поднебља.24 

Он храбри заговорнике да град оствари, 

прошири и развије, урбанистичке поставке 

развоја овог дела Београда. 

Сада се може ПОТ.пуно да одреди основ

на идеја из Детаљног урбанистичког пла

на зоне 1 Деди-ња о парку скулптура. Ми

слим да знатан део слободнОЈ' простора 

Меморијалног центра изван круга резиден

ције, просторе испред Музеја ,,25. мај" и 

Музеја ,,4. јул", треба даље уређивати .као 

праширење и наставак парка "Ужичке 15. 
Истовремено и !паралелно с тим треба при

премати ·слободне површине, које се гра
ниче са Центром, 'Као нове парковске по

вршине - онако како је и предвиђено 

ДУП-ЋОМ зО'Не 1 Дедиња. 

Први, значајан корак, који је реално 

остварљив у догледно време, је превасход

но организационе природе. Сасвим одређе

но предлажем: ју~ослове'Н,скu бuјеuале tt 

светски тријеuале скулптуре у слободном 
простору ка те.м.е - борбе за nраведuијu u 
срећ:њији свет. Уметници би стварали ИН

спирисани lIашом и другим социјалистич

ким револуцијама; борбама за слободу и 

неза'висност народа, за живот у новом -с'ве

ту, за који се борило и бори. Једном реч

ју - инспирисали би се циљевима за које 

се .данас бори ·сав напредан свет. 

., 
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Изложбе би трај але по годину дана . 
Оне би биле променљиво уређење слобод

них парковских површина. Са сваке од 
њих отк~пљивао би се одговарајуви избор 

дела која би .се трај.но постављала у пар

ку. (Ти откупи и постављања били би и 

један од стимуланса за излагаче .) Тако би 
се .временом коначно уређивали ови пар

ковски простори - као одговарајуhи на

ста,вак парка Ужичке 15. 

Ово би могло да постане и својеврсно 

усмеравање дародаваца Меморијалном цен

тру. Наиме, активан је однос људи, уста

нова и оргаlНизација, радних колектива, из 

земље и света, према успомени на Тита. 

И даље, посматрано, стижу поклони као из

раз ,поштовања имена и дела Јосипа Броза 

Тита. Те иницијативе треба, сада, усмера

вати 'ка карактеру Меморијалног центра -
као учеШће .и у просторном оформљењу 

Центра. 

Нови парковски простори биtiе о.квири 

за остале садржаје и актив·ности које ће 

'неговати и развијати Центар. Сигурно је 

један од тих садржаја - активпост .м.л.а

дuх у ослону на Музеј ,,25. мај", на Дан 

младости, на у,век свеже, напредне вредно

сти младих генерација. 

Сада ·су, гледано у целини, јасне изве

сне "Чињенице - када је реч о архитекту

ри и урбанизму комплекса Мемориј алног 

центра. Прво, .кућа у којој је Тито живео 

двадесет и пет .година у слободној земљи 

- не постоји. На месту ње налази се OIНa, 
која је завршена 1972. године. Друго, и цео 

простор се изменио - он је, данас, резул

тат трансформација кој е су се од!вијале у 

дугом 'Временском периоду као захтеви по

треба живота. Објекти у њему нису наста

ли у оквиру планираног, урбанистич.ког 

распореда зграда. '.Греће, како се види, 

иако ,се најчешhе од стручњака помиње 

Бранко Бон, ређало се доста имена, тако 

д<Ј ово стање данас "Није дело једног етруч

њака. Даље, ,сигурно је најнепосредније 

утицање председника Тита присутно у 

формирању парка. Иако ни ОН није да

нас, кака'В је био у свом типичном изгле

ду, задржао је гла'вне одлике: састав ве

гетације, карактер цветних пО'Вршина и од

лику слободног простора са скулптурама у 

њему. 

За очекивати је, нормално, да објекти 

суверене земље буду lНa нивоу њених до-
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мета у архитектонском ,стварању. Ово тим 

пре када је реч о Титу кој и је имао ши

рок став према стручњацима уопште, пре

ма инжењерима, архитектима и урбани

стима. 

Овде пак ниј е такав случај. 

Све зграде Меморијалног центра су, по 

правилу испод домета наше архитектуре 

из времена ·када су оне грађене. 

Идуhи редом - Музеј ,,25. мај". Он је 

амбициозно пројектован. МеђУТИМ, амби
ције су пале на извесним музејским зако

нитостима. Сав у стаклу, он мора да се 

брани од светлости и од термич.ких нело

годности, а - с друге стране, да 'користи 

вештачко светло. (Предстоји му, у том по

гледу, замашна реконструкција.) У основ

ном распореду простора постигнута је од

ређена репрезентативност. Што се тиче 

слободног .простора испред Музеја - о 
њему је било речи при приказ-у постуатка 

з~ долажење до садашњег стања, што је 

данас највеЬа ,вредност Музеја ,,25. мај". 

Сама резиденција - је далеко испод 
стања наше архитектуре из периода пред 

модерне. 

Такви су и остали објекти - билиј ар

ница, шумска КУћа, стари музеј. 

Најновији објекат. Он је у реализацији 

компромитовано идејни .концепт круж-не 

основе који је могао да буде и интересан

тан. Пошто је проје.ктован и грађен у вре

ме високог европе-ког домета .наше архи

тектуре, утолико та је и теже бранити . 

Све у свему, пије архuтектоuска вред
ност објеката nратела њuхово.м. uстори.ј

ско.м. зuа'Чају као са'ЧunuоцU.lttа Ме.м.орuјал

'И.Q'l. цектра Ј/Ј осиn Броз Тито". 

Пуна .вредност Центра се схвата када 

се он комплексно упозна и доживи. Архи

тектонски објекти су материјални оквири 

садржају Центра. Основни садржај и носе 

ту исторuјско-nолuтu'Чку, KYATYPUY и сnо
.м.еuи1tКУ вредuоет ствараuу животом u де
ло.м. Јосипа Броза Тита. 

Нешто о еnо.м.ен-збuрк:а.м.а 

Говореhи о lПојединим .сачиниоцима Цен

тра, објектима у 'Који:ма се налазе експона
ти - одређене спомен-збирке, рекао сам 

најкраће и о тим садржајима. Ради зао-
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кружавања приказа ево још неких инфор

мациј а о том споменичком фонду. 

Иако приказ фондова Меморијалног 
центра није тема написа, јер он траж.и и 

нешто другачији приступ -без најглобал

нијег осврта на њега, напис о Меморијал

ном центру Јосип Броз Тито био би -не

потпун. 

Као што смо видели, један од битних 

задатака Меморијалног центра, као уста

нове, је чување, сређивање, обрађивање и 

излагање докумената и предмета који су 

у вези са животом и делом Јосипа Броза 

Тита. (Пошто је Центар, као установа, ско

ро основан - пред њим су дуготрајни за

даци, па је и немогуће сада прецизно го

ворити о свим споменичким фондовима.) 

НајГЛО'баљније речено - ради се о архив

ској грађи и документима, о аудиовизуел

ној документацији, о фото-документацији, 

о филмској и звучној .грађи; реч је, тако
ђе, о .аутентичним атросторима у кој има је 

Тито живео и радио; посебно је, рекао бих, 
реч о -бројним поклонима које је председ

ник Тито сачувао. 

Ти паклони из земље и иностранства у 
Центру се сређују, обрађују и излажу у 

појединим објектима-музејима Центра по 

збиркама . Поред штафета Дана младости, 
ту су и збир.ке .почас.них зва-ња и призна

ња, nлакета, одликовања, оружја, ликовни 

фонд, .библиотека, ловаЧ'ки трофеји, нуми

зматика, филателистичка з'бирка, етно

графски фонд.. . Ту ·су бројни предмети 
занатске производње и лримењене уметно

сти, археолошки предмети . 

Стручна класиФикација и обрада фОН

дова указује да није реч о хол€'Кцијама 

које су сакупљане по унапред утврђеном 

про.граму, већ да се ради о збиркама које 

су настајале _кроз време, спонтано, -као сnе 

v,uфu""а кате.орија колекv,uја - збирке 
НО1САоuа. 

Отуда се ове спомен-збирке и не могу 

сагледавати само по критеРИ!iумима про

фесионалних колекција и искључиво по 

музеолоurким законитостима. О тој своје

IВрсности фонда, говорићу више у приказу 

ликовног фонда, који ми је и по материји 

професионално близак. 

Председник Тито није ,куповао ликовна 

уметничка дела да би правио своју колек

цију . (Већ самим тим овај фонд не може 

дi::\ буде једина основа за сазнање или за 



закључак о личним погледима Тита на ли

ковну уметност.) Он се и према овим де

лима, као и према осталим, односио као 

према даровима које је ценио, волео и 

чувао. Поклоне је Председник лично при

мао . Но 'било је прилика да су они и по

средно уручи:вани. Ови су раШIOређивани 

тек ;пошто би се Председник с њима упо

знао. Дакле, сви дарови су u.м,алu paB'JiO
npaea'Ji трет.м,аn - од примања, ЧYlВања, 

до излагања. 

Ко су дародавци и шта су све даровали? 

Дародавци су били: радНiи колективи, 

друштвене и политичке организације, ру

ководства; пионири, деца, омладина; поје

динци од најмлађих до најстаријих - рад
НИЦИ, сељаци, жене; уметници, аматери . 

Поклона има и из иностранства, са свих 

континената - и то како од зван:и.чника 

страних земаља, тако и од народа; од на

ших исељеника, затим радника на привре

меном раду, службеника наших представ

ништава ИТД. 

Логично је да су сами дарови, када се 

посматрају са становишта уметничке 'Вред

ности ликовних дела, у првом реду израз 

оД;носа, укуса и познавања уметности, же

ља - самих дародаваца. Међутим, присут

но је оигурно, и сазнање - шта ће при
чинити задовољство Председнику. Дакле, 
присутно је вођење рачуна о сазнаном ин

тересовању, наклоностима, председника 

Тита. Та сазнања су опет различита. По

себно је уочљиво да су дародавци ПРИ'ка

зивали себе преко поклана: они, и наши 

и страни, преко ликовних дела говорили су 

о својој борби за слободу, о достигнућима 

у радном .ст.варалаштву (дакле, ту има мо

тива, почев од раЋНИХ, преко о'бнове, из

градње, до омладинских акција); има дела 

са наглашеним националним одликама (на

ционални ·ликовни мотиви, домаћа ради

ност; стара дела 'Као историјске уметнич

ке вредности - до икона, рецимо); умет

ници су даровали своја дела, аматери сво

је радове ,итд. 

Тако у овом фонду има, почев од архео

лошких умет.нички вредних предмета, пре

ко икона, копија фресака, до изворних 

старих примерака домаће радиности и са

времених сувенира по узорима на њих -
све у металу , дрвету, ,камену, слоновачи ... 
Ту су и вредна дела професионалних у
метника, сликара и вајара - .из давнина, 

онда из XIX И ХХ ,века, до данашњих дана. 

". 

МЕМОРИЈАЛНИ ЦЕНТАР "ЈОСИП БРОЗ тито" 

Посебно указујем на дечје радове - на 
поклоне де-це. Те радове одликује непо

средност, спонтаност, искреност свој

ствено деци. 

Код ових радова јћказујем на уметнич

ке вредности и домете. као одраз директ

ног стварања, без 1I10средништва наученог, 

професионалног и томе сличног; И, на то
плину и непосредност изражену кроз цр

теж, боју, текст ... Ти дечји поклони 'су 

дела која својом искреношhу, оданошhу и 
племенитошћу наткриљују уметничке кри

теријуме. I(ОВИ дечји поклони су понекад 

и од материјала ·к.оји се тешко одржавају и 

који не могу ду,гО да трају - мозаици од 

папира, крпица. слике од сламе, лишhа. 
цвећа, лептирова и разних других мате

ријала, ,као и различитих тех.ника - чиме 

се све деца играју, забављају и изражава

ју.) Ови радови тешко се могу рЗ!Вноправ
но посматрати и, рецимо, бројати, са про

фесионалним у:метничким уљаним слика

ма • .скулпту.рама у бронзи, камену или др
вету итд. Тих дечјих радова је стотине и 

стотине. Ипак, сви они улазе, с правом, 

у ликовни И укупни ФОНд похлона Мемо

ријалног центра. 

Ликовна збирка, у целини узев, је сво

јеврс:њи пресек нашег и страног стварала

штва. У њој је 'највише дела стаараних у 

XIX и ХХ :веку. Заступљене су скоро све 
технике ликсвног изражавања, бројни у
метнички стилови и правци, као и многи 

значајни уметници из целе Југославије. 

Код свођења на дела професионалних у
метника, међу ауторима се налазе: почев 

од Андреје Медулиhа из XVI века, преко 
старих уметника као што су Отон Ивеко

виh. Марко Мурат, Емануел ВиДовиh, Па

ја Јова-новиh, Влахо Буковац. Надежда 

llетровиh, Бета Вукановић; затим, Моша 

Пијаде. Љуба Ивановиh, Пјер Крижаниh, 

Милош Голубовиh, Ђура Јакшиh, Бора 

.стевановиh, :вајари Иван Мештровиh и 

Тома Росандиh, сликари и графичари -
Ђорђе Андерјевиh-Кун, Даница Антиh, 
С'Гајан Аралица, Љубо Бабић, Маринко 

Бензон, Мерсад Бербер, Јанез Верник, Ми
лан Цмелиh, Мар.ко Челебоновић, Стојан 

Ћелиh, Рико Дебењак, Марјан Детони, 

Вој о Димитријевиh, Петар Добровиh, Пе
тар Хаџи Бош-ков, Ъелош Ђокај, Никола 

Граовац, Иван Грохар, Недељко Гвоздено

виh, Крсто Хегедушиh, Божа Илиh, Божи

дар Јакац, Рихард Јакопич, Андреј Јемец, 
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БРАТИСЛАВ СТОЈАНОВИЋ 

Матија Јама, Јозо Јанда, Василије Јордан, 

Младен ЈосиЋ, Пиво Караматијевић, Бо

шко Карановић, Максимилијан Кавчич, 
Милан Кечић, Милан Керац, Вангел Ко

џоман, Димитар Кондовски, Милан Коњо
:виh, Бранко КО'Вачевиh, !\.1:ирослЭ'в Краље

вић, Чедомир Крстиh, Мајда Курник, Ла

зар Личено(жи, Петар Лубарда, Владимир 

Макуц, Никола Мартиноски, Франце Ми

хелич, Пеђа МилосављеiЗић, Мило Милу

новић, Исмет Мујезиновиn, Едо Муртић, 

Миливоје Rиколајевиh, Анкица Опрешник, 

Вјекослав Параћ, Јурај Планчиh , Славко 

Пенгов, Михајло Петров, Градимир Петро

вић , Зоран Петровић, Злат:юо .прица, Алек
сандар Пријиli, Божи-дар Продановић, 

Иван Радовиh, Влада Радовиh , Вуко Радо

БИn, Иво Режек, Бошко Рисимовиn, Фран

це Слана, Мартин Соларжик, Младен Ср

биновић, Миљенко Станчић, Војислав Ста
ниh., Матеј Стернен, Вилим Свечњак, Фр а

но Шимуновиn, Славко Шохај, Сава Шу
мановић, Драгослав Стојановиh ОИП, Бран

ко Шотра, Марино Тартаља, Ћурђе Теодо
ровиh, Мица Тодоровић, Иван Табаковиh, 

Владимир Варлај, Исидор Врсјаков, Лазар 

Вујаклија, Милош Вушковић, Владимир 

Величковић, Мате Зламалик, Јован 30њић, 

Тивард Вањек, Сафет Зец и други. 

Да поменем .и већину 'Вајара: (поред о

них које сам навео, говорећи о скулптури 

постављеној у парку резиденције) Коста 

Ангелини Радовани, Лојзе Доли-нар, Арфан 
Хозиh, 3денко Кал-ин, Илија Коларовић, 

Тине Кос, Ото Лого, Стево Лукетиh, Пе
тар Палавичини, Владета Петрић, Вања 

Радауш, Јака Савиншек, Ристо Стијовић и 
други.25 

Много имена 

остало. 

још .много их је и 

Да подсетим само на таписерије, реци

МО - на разне технике те о'бласти ствара
ња, почев од декоративних ћилима, преко 

технике гоблена, до оне ТЗЈписерије која 

се широко развила у ликовну -стваралачку 

делат.ност .наше примењене уметности. 

Ту је збирка пла:кета, повеља и дипло
ма. Њихова бројност, разноврсност, разли

читост и у дометима - говори о оном из

растању кадрова ове врсте, школованих: у 

академијама и другим специјализованим 

установама. Говори и о још далеко неиско
ришћеном том уметнич,к:о-дизајнерском по

тенцијалу код нас. Говори, наравно, и све 
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ОНО што је одлика ове збирке у целини. 

Говори о односу према тим даровима - уз 

све њихове -одлике, њихове естетско-умет

ничке вредности, професионалне, матери

јалне вредности. Говори о том , већ нагла
шеном, равноправном цењењу и чувању. 

Да кажем нешто о броју само овог ли
к:овног фонда. Било је у јавности више 

казивања. Мислим да ниједна прецизна 

број'ка није у реду. Поред већ реченог о 
свој различитости поклона, ево и податка 
да често један поклон чини већи број ра

дова. (Само код деце - један поклон од 
десетак и више цртежа и тек:стова; и један 

поклон - један дечји цртеж. Онда, један 

ПОклон као збирка графика; и један по

клон - једна графика; итд.) А СВИ су рав

наврапни - и дарови и дародавци. Слично 

је и код tплакета, рецимо - негде је умет

нички 'Вреднија повеља која прати плаке

ту, а негде дизајн "амбалаже" ... 
Без потпуног пр.икЗ!За фонда, само јед

ним бројем речено - не може се верно 
дати ни квантитет фонда. 

Занимљиво је изнети нека од запажања 
уметника .који су радили Титов лик. 

Поред појединачних инспирација умет

ника, до којих је долазило у разним вре

менима и условима, Тито је организовано 

позирао групама уметника, сликара и ва

јара, у Београду 1946-47. юдине и у Бу
гојну, 1977. ,године.26 

у збирци Центра мало је од ових пор

трета Тита . У аутентичним објектима Цен

тра нема Тито.вих портрета. Зато је изло

жен мали број љих у Музеју поклона и 

признања. 

Ђорђе Андрејевиh Кун: 

- ... Верујте то није био лак задатак, 
иак,о је Тито за сликара један од најимпре

сивнијих и у исто време најдисциплино

ванијих сликарских модела које знам. 

Антун Аугустинч,иh: 

- . .. Радио сам, вајао сам Команданта , 

опседнут оним што сам у свом сазнању за 

њега веЗИ1вао и настојао да изразим - од

лучност И дар вели'Юог организатора ... 

Не, не није лако 'вајати то лице, иска
зати тај мир и одлучност, јер то је лице 

без дефекта, немаш зашто ухватити, нема 

"неправиљних интересантности" или ,ин

тересантних неправилности", како хоћете, 

-



зашто се уметник обично ухвати када 

ради. 

Мерсад Ђербер: 

- ... Јер, Титово лице је једна фасци
нантна снага, кооја из стања медитативне 

статике прелази потпуно у .нову, ненаслу

ћену енергију. Ј едно стање емоционалне 

напетости "пред орканима што га чекају", 

как-о 'би рекао пјесник. 

Џо Давидсон (амерички вајар који је 

боравио у Југославији 1949. године и же

лео да ради Титов портрет; Председник је 
прихватио ту жељу). 

- Тито није само то. На многим сли

кама видео сам сувише оштро дат његов 

лик, чак намрштено озбиљан. То није Тито. 

Он, поред израза јаке 'воље и дубине уну

трашњег живота, има . у СВОМ фином осме

ху и изразу очију и широкогрудну благост 
и племенитост. КРО"З његово лице зрачи 

једно велиюо људско срце. 

Ото Лого: 

- . .. Хтео сам да покажем унутрашњи 
мир, сматрајући да он мора да се огледа 

на лику човека такве снаге, воље и ка

рактера какав је Председник ... 
Исмет Мујезиновиh: 

- ... Десила су се два изузетно зна

чајна догађаја ... радост да 'будем позван, 

са екипом ,одабраних и познатих ликовних 

стваралаца, 1946-1947. у Београду, и 1977. 
године у Бугојну. ... Друг Тито, врло ди

сциплинаван .као модел, а у паузама, сво

ј.ом осоБИ'Гошhу У непо~ре.дном другарском 

понашању, СТЈ3араше атмосферу ослобође
ња односа круте одговорности ... 

Моша Пијаде: 

- ... Нема Титcmе главе и портрета из 
Лепогла-ве који би, мада их нисам доврши-о, 

били драга успомена ... 27 

. .. Хиљаду девет стотина четрдесет 
осме почео сам једну велику слику: Врхов

нн штаб за време борбе, замишљен у ка

њону Сутјеске, с неких двадесет пет пор

трета на слици, али је ствар остала на по

четку и од онда је више нисам дирнуо ... 

До.м..аћа и страuа одл.uковаља 

"у Музеју поклона и признања изложе

но је 16 наших и 101 страно одликовање 

Јосипа Броза Тита. 

МЕМQРИЈАЛНИ ЦЕНТАР "ЈОСИП БРОЗ ТИТО" 

Страна О'дликовања, из 61 државе, до

дељивана ·су Титу као личности, с њим -
нашим народима , ,њиховом социјалистич

"ком ходу, борби за мир, равноправност и 

незаlВИСНОСТ народа и држа'Ва у свету. Ту 

су одликовања из: Аустрије, Авганистана, 

Бел-гије, Боливије, Бразила, HP Бугарске, 
Бурме, Централноафричке Републике, Че

хословачке, Републике Чиле, Данске, Етио

пије, Фи.нске, Францу.ске, Грчке, Гвинеје, 

Холандије, Индонезије, Ирака, Ирана, и
талије, Јапана, Јордана, Камбоџе, Каме

руна, Кеније, Конга, ДИР Кореје, Кувајта, 

Либерије, Либије, ЛУl<сембурга, HP Мађар
ске, Марока, Мауританије, Мексика, Мон
голије, ДР Немачке, СР Немачке, Непала, 

Норвешке, Па'Кистана, Панаме, HP Пољ,ске, 

Порту.галије, СР Румуније, Сан Марина, 

Сенегала, Сирије, Сомалије, СССР-а, Су

дана, Шведске, Тогоа, Туниса, У АР-а, Ве

лИ'ке Британије, Венецуеле, За.:мбије, Ко
лумбије, Републике Мали. 

Од домаћих одлико.вања - као посебно, 

које се могло стећи само у НОВ-у, "Пар
тизанска споменица 1941 се. Остала одлико

вања су додељивана Јюсипу Брозу Титу -
као борцу, војсковођи - Врхо"Вном коман

данту НОВ и ПОЈ, Маршалу Југославије; 

као државнику и као партијском руково

диоцу - Генералном ,секретару КПЈ, Пред

седнику ЦК СКЈ. 

Следећих шеснаест ОДЛИКoQвања додеље

но је Титу на основу посебних одлука, или 

их је носио по основу Закона о одлико

вањима: Орден југословенс.ке велике зве

зде, Орден сљободе, три Ордена народног 

хероја, Орден јунака социјалистичког рада, 

Орден народног ослоБОђења, Орден ратне 

заставе, Орден ју.гословенске заставе са 

лентом, Орден партизанске звезде ·са злат

НИМ венцем, Орден РеПЈблике са златним 

венцем, Орден заслуга за народ са златном 

звездом, Орден 'братства и јединства са 
златним венцем, Орден народне армије са 

ловоровим венцем, Орден за војне заслуге 

са великом "Звездом и Орден за храброст.28 

"Уз хладно набрајање ево само јед

НОГ текста - из одлуке Предсе.дништва 

АВНОЈ-а од 19. новембра 1944. године о 

додели Ордена народног хероја. 

... Да би се великом војсковођи народа 
Југославије, иницијатору, организатор у и 

руко.водиоцу ЊИJGове народноослободилачке 

борбе, Маршалу Југославије ЈоDИПУ Брозу 
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Титу, одало заслужено ,признање за из'ван

редне заслуuе на организовању партизан

ских одреда и Народноослободилачке вОј

ске Ју,гославије, за генијално руковођење 

њиховим операциј ама и при томе испоље

ну jI1ПОРНОСТ и јунаштво, као и да би се 
пред свим народима Југославије видно обе

лежиле историјске заслуге нашег народног 

вође на стварању 'братства и неразрушивог 

јединства наших народа, збратимљеНiИХ у 

Демократској ФедераТИВНQј Југославији, 

Председништво АВНОЈ-а на предлог 
Велике антифашистичке народноослободи

лачке ску,nштине Србије, одлучује да ;се 

Врх(шном команданту НОВ и ПОЈ , Мар

шалу Југославије Јосипу Брозу Титу до

дели назив народног хероја. 

Збирка "стари,/( оружја 

Сређена, rпроучена и потпуно обрађена 
је збирка оружја. И она је настала од по

клона, почев од 1944. до 1979. године. Ра

СГJlQлаже са 302 експоната од којих је 112 
савремено ловачко и спортско стрељачко 

оружје, фабрич.ке производње, с краја XIX 
и из ХХ века. Један део савременог ору

жја, с којим је Председник најчешhе ло

вио, изложен је у Музеју ловЗ'чких тро

феја. (Изложене ·су ловачке пушке - сач

марице и харабини; међу њима, за ситну, 

пернату дивљач - најчешfiе коришћена 

полуаутома'Ilска пушка бел.гиј ,ске израде 

F. N. "ВгоwпiпgЦ калибра 16170, поклон 
Лов но-шум ског газдинства "Ј елен" из Бео
града; а за дивљач високог љова, карабин 

"Weatherby rnark V" калибра 300 "Weath
егбу magnum", кој.и је Председнику даро

ВЭ,О новинар америчког листа "True", Ralfa 
Daya.) 

Такозвано "ст.аро" оружје, 190 екопона
та, рађено је и употребљавано у ранијим 

вековима или је рађено у ХХ веку према 

старим узорима. Та оружја, занатске про

изводње, су дела мајстора-оружара. Има 

их из наше земље и скоро ИЗ свих дело

ва света. Из Африке - 70, предмета, из 
Америке, Средње и Јужне - 6, из Азије 
- 51 предмет, Европа је засту.пљена са 63 
примерка. 

Ово ",с'Гаро" -оружје је изложено у Му
зеју поклана и признања. Иа рада проф. 

др Ћурице Петровиfi (експерта за ову вр-
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сту е:кrспоната) .изнеhу најсажетије подат

ке о тој збирци.29 

... Оружје је Јосипу Брозу Титу по

клањано у разним приликама... 'Уз по

'клоне су за'бележена имена од 1Сојих мно
га припадају историји света: јеменски 

краљ Ахмед, председник Асад, Брежњев, 

Бумедијен, Гадафи, цар Хаиле Села си, 

марокански краљ Хасан, .краљ Хусеин, ми

нистар војске Индонезије Насутио'Н! Мали

НОВСКИ, турски државник Мендерес, бур

мански премијер Не Вин, ,грчки краљ Пав

ле, Садат, Ст.аљин, Сукарно. 

По:клони тих познатих личности и ван 

граница ЊИЈЮВИХ земаља IПрипадају на'ј

вишем рангу у зва'Ничној класификацији 

дарова. ОнiИ су на нивоу државник

државнику и обично су то богато у.краше

ни или историјски вредни примерци ору

жј а, карактеристични за одређену земљу 

или културни ареал, тако да се на уочљИ!в 

начин поистовеfiују с њима. За исламску 

цивилизацију и области под њеним ути

цајима била је карактеристична сабља. 

Витешки мач је био главн.() оружје арап

ског света, исто као и западног средозем

ља, али више парадног значај а. Као "на
ционално" оружје Арапа сматран је, ме

ђутим, бодеж, џамбиј а; 'за Тур.ке је био 

ј ат,аган; за Индонежане крис, специјална 

врст.а бодежа; за Гур.ке из Непала, про

фесионалне 'Ратнике, нож 'ку.кри. 

На неколико примерака оружја налазе 

се Гр'бови држава или знаци идентитета 
'Оних К.Оји поклањају ... 

Свим 'ГИМ обележјима подвучена је при
рода постојеhег односа између дародавца 

и примаоца, а 'ПосредСТВОМ медија - по

клона - .који IПреноси мотивисану пору

ку: једнакост статуса и поштовање улоге 

юоју у друштву има прималац. 

.. . Сви ти разноврсни примерци оружја 
могу се поделити у три 'велике групе: ори

гинални предмети, наменски начињене ко

пије ,оригинала и нови 'предмети израђени 

према старијим типично истим предмети

ма. Посебну врло малу гру.nу чине при
мерци савремене производње .сувенира. 

Оригинални предмети 'зах,ватају широк 

временски распон. Три значај на археоло

шка ,објекта: либурнијски 'мач, илирски и 

1roрински шлем припадају доњој времен

ској граници збирке и сежу у период пре 

наше ере. После њих, као најст.арији при-



мерак долази н<>ж из Ј.апана, из друге по

ловине XIY века. За њим следе сабља и 
бодеж из друге половине XVI века из Тур

ске, па ј една ·сабља и 'два ,сечива сабљи из 

XVII века, који :припадају културном ИН
вентару Ирана и некој ад радионица сађа

ља у Турс.кој. Бројнији су примерци из 
XVIII века; .сигуроо датираних Њ'\1:а 27 
предмета. Најбројније је 'Заступљено ору

жје рађено у XIX м ХХ веку. Горња вре
менска граница збирке је 1971. година, када 
је израђена совјетска марш·алска сабља, 

.која представља nоследњи временски СИiг

ниран оригиналан предмет. 

... Последњи поклон у збирци "ст·арог4< 
оружја уручен "је Јосипу Брозу Титу У Бу

гојну, 21. новембра 1979. године. Генерал

"'ПУ'ковник Бруно Вулетиh свечано је пре

дао у име народа и алкара "јуначке Це-

МЕМОРИЈАЛНИ ЦЕНТАР "ЈОСИП БРОЗ ТИТО" 

т.ињске крајине4< одлично оИзрађену копију 

сабље алкарског <војводе, уз реконструиса
иу војвод,ску одору. Сиљска алка, витеIlI'КО

-свечана, декюративна и парадна игра на 

коњима, симбол је увек поново а.ктуализо

ване, сталне, беопоштедне борбе Сињана И 

становништва целе Крајине за слободу и 

правду. Право учешhа у алки има свако 

"само ако је јуначког срца и струка, а не

окаљана поштења." 

Та'К'о је овим последњим поклоном, који 
је lПоново симбол, о.конча.но обликовање 

једне збирке, чије још неисказане вредно

сти почивају и .на порукама које преноси 

даровано оружје.ЗО 

Да З'а,вршим овај напис жељом - да 

оружја постану .музејски eKCn01iaTU попут 
ових у Ме.м.оријал.1iО.м центру "Јосип Броз 
ТиТО."Зl 

НАПОМЕНЕ 

1 Аутор овога написа је био урбаниста -
пројектант већине урбанистичких елабората 
за територију о којој је реч; он је био архи
тект - прој ектант уређења и опреме изве

сних историјских објеката или, по службеној 
дужности, представник носиоца таквих посло

ва. Као писац, када је то нужно, ради потпу

ности података износи своју улогу у напо
менама. 

Аутор урбанистичког плана .. Тоnчuдерсх.о 
брдо" био је арх. Братислав Стојановић. 

2 Главни пројектант и одговорни урбани
ста .. Намене површuна зоне Дедиња" - арх. 
Братислав Стојановић. 

Урбанизам Београда, бр. 15/ 1972, стр. 10 -
"Намена површuна зоне Дедuња". 

За овај део Топчидера аутор је израдио 
посебан програм и пројекат - у време када је 
радио прву поставку Музеја устанка српског 
народа против турске власти, у конаку Кне
за МИЛQша у Топчидеру (музејски експонати 
су били материј али са изложбе организоване 
поводом прославе 150-годишњице првог срп
ског устанка, 1954. године у Београду). 

3 На овом делу елабората сарађивали су: 
- на документацији и валоризацији по

стојећег материјалног стања, у тиму - арх. 
тех. Милица Јањић; као сарадник - Завод за 
заштиту споменика културе града Београда ; 

- на снимању и валоризацији дендрофло
ре, руководилац - дипл. инж. шум. Владета 
Ћорђевић; сарадник - дипл. инж. шум. Зоран 
Ћубић, Пројектни биро "Вртна архитектура" 
Вртно-цвећарског комбината "Расадници" , 
Београд. 

Приказано стање зеленила настало је 
ангажоваљем градитеља, власника имања, као 

и установа и орrанизација - корисника, али 
и улогом пројектаната и реализатора. За те 
зелене површине везана су имена инжењера 

шумарства, хортикултурних стручњака, као и 

знатноr број а реализатора. Без намере да у 
потпуности прикажем и ову стручну актив

ност, користим прилику да поменем нека од 

њих: парковско решење око двора на Дедињу 
(старог двора) изведено је по пројектима архи
текте пејзажисте Андреа, тадањег директора 
версајских паркова; инж. Бранислав Прошиh 
био је консултант за парковску реализацију 
(главном пројектанту уређења дворова на Де
дињу, арх. Б . Стојановићу) при оспособљава
њу овога простора за савремену активну на

мену; пошумљавањем "Хајд-парка" руково
дио је проф. Пољопривредно-шумарског фа
култета др Јосип Бален; инж. Б. Прошић је 
и пројектант озелењавања простора "Зве
зда" итд. 

4, 5, 6, 7, 8 Усвојени 1972. односно 1976. го
дине; главни и одговорни урбаниста арх. Бра
тислав Стојановић, пројектанти - сарадници 
на појединим тим елаборатима - архитекти 
Десанка Каћански, Војислав Тошић, Зора То
мић Ракочевић и Војислав Пејовић. 

'9 Меморијалним центром "Јосип Броз Ти
то" У оснивању, руководили су генерал Рах

мија Каденић, затим Огњен Гркщзић, као 
вршилац дужности директора Центра; дирек

тор Центра је Рајко Трој ановић. 

10 Титов живот И дело (1892-1980), Тихо
мир Станојевиh, Драган Марковић, Београд 
1981 . "Вук Караџић", сТр. 130, 131, 235, 237. 
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Зграда је подигнута 1934-35. године у Бо
тићевој улици број 5, сада Булевар октобар
ске револуције број 101a, њен власник био је 
Владислав Рибникар (који је и пројектовао), 
док је пројекат потписао овлашћен пројектант 
и извођач М. Швабић. Зграда је првобитно 
требало да се користи као викенд-вила (вла
сник је становао у Поенкаревој улици број 31), 
онда је коришћена за становање, да би за
тим попримила улогу илегалног партијског 
објекта. 

Из текста: Ј ара Рибникар, Кућа у Боти
ћ.евој улици, Годишњак града Београда, књ. 
VI/1959, стр, 447: 

. .. Влада и ја ускоро смо боље упознали 
друга Тита, јер је чешће долазио , а једно вре

ме и становао код нас . Понекад би дошао 
ујутру и цео дан преседео у дну баште, са
кривен бу ј ним шибљем и дрвећем, а увече би 
отишао. А понекад је навраћао на минут-два, 
ради неког кратког, договореног састанка. Кад 
је становао код нас, у мају 1941, спавао је у 
соби нашег најмлађег сина. Соба је била врло 
једноставна, скромна, али је гледала на ба
шту и преко ње на Београд, а то се другу 
Титу свидело ... 

Друг Тито је у кући примао курире и одр
жавао састанке са члановима партијског и 
скојевског руководства. Долазили су Иво Ло
ла Рибар, који је читав месец становао код 
нас, Иван Милутиновић, Владо Поповић, Вла
до Дедијер, Јурица Рибар, Ђуро Стругар, Ми
лован Ђил"ас, Драганче Павловић, Деј ан Лап
чевић, Митра Митровић, касније друг Марко 
- Александар Ранковић, Светозар Вукмано
вић-Темпо и други. Добро се сећам из тих 
времена и Милице Сарић која је радила у 

руководству Народне помоћи, па Филипа Ма
цуре, Жаклине Шаморел, сестара Ћуковић, 

Иванке - Јуричине веренице, и Оливере, а 
долазили су и неки други млади људи чиј а 
имена нисам никада сазнала ... 

11 Извори: 

- Хронолоzија револуционарне делатно
сти Јосипа Броза Тита, Експорт-прес, Београд 

1978; 1981. 
- Музеј града Београда, Водич кроз ме

моријалне музеје, 1972. 
- Владимир Дедијер, Нови прилози за 

биографију Јосипа Броза Тита, 1 ст. 276. 

Из "белешки" Владислава -Рибникара, ПО
литика, 14 П 1984, ст. 13. 

12 На поставци су радили: 

Владислав Рибникар, који је давао важне 
информациј е о згради у време 4. јула 1941. 
године, посебно о просторима који су се уре
ђивали као аутентични (то је соба у призем
љу у којој је донета одлука о дизању устан
ка и дечја соба на спрату, у којој је повре
мено, у мају и јуну 1941, живео Јосип Броз 
Тито); испред носиоца посла, апарата ЦК КПЈ 
арх. Б. Стојановић и испред Градског пројект
ног бироа арх. Богдан Игњатовић; концепци
јом је руководило Историјско одељење ЦК 
КПЈ. 
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Из текста Ј аре Рибникар, Купа у Ботu
ћ.евој улици, Годишњак града Београда, књ. 
\'1/1959, стр. 456: 

.. . Кућа у БотићеВОј улици је претворена 
у музеј. Намештај је реконструисан према на
црту мог мужа. И неке ситнице смо унели да 
бисмо потврдили аутентичност атмосфере, 
чаршав на столу, пепељаре, мали чајни сто, 
слике, прекривачи на кревету друга Тита; то 

су аутентични предмети из 4. јула четрдесет 
и прве године. Они су се сачували пуким слу
чајем. 

13 Пројектант уређења је био арх. Бранко 
Пешић . 

14 Музеј је свечано отворио, у присуству 

друга Тита, председник Скупштине града Бео
града друг Милијан Неоричић. 

IS ИЗ солидне издавачке делатности Му
зеја добија се преглед садржаја Музеја и ње
гових активности. На овом месту указујем на 
следеће публикације: 

- Најлепша тема (филателистичка збир
ка Милутина Симића), Музеј ,,25. мај", Бео

град 1978. 
- Филателистичка збирка Јосипа Броза 

Тита, Музеј ,,25. мај", Београд 1981 . 
- Титова штафета - штафета младости, 

Музеј ,,25. мај", Београд 1981. 
Директори музеја били су: вајар Владета 

Петрић, Љубица Станимировић, и сада Воји
слав Ћирковић. 

Извори за део излагања о простору испред 

Музеја: 

- Реконструкција и 'уређење слободних 
простора испред Музеја ,,25. Аюј" и саме згра
де Музеја ,,25 . . мај", Београд 1978. 

- Арх. Б. С., Музеј ,,25. мај" (Реконструк

ција и уређење слободних простора), Урбани
зам Београда вр. 52/ 1979, ст. 49. 

16 Четвртог октобра 1944. маршал Тито је, 

са делом Врховног штаба НОВ и ПОЈ, из 
Крајове прешао у ослобођени Вршац, одакле 
је руководио борбама до преласка у ослобо
ђени Београд. 20 октобра Тито је издао дневну 
заповест, поводом ослобођења Београда . 

После седмодневних огорчених борби раз
бијени су последњи остаци Немаца и у 8 ча
сова ослобођен је Београд. Брзим продорима 
наших и совјетских јединица заузет је мост 

на Сави. 

ПО ослобођењу Београда, 21. октобра, Прва 
пролетерска и две бригаде VI пролетерске ди
визије И совјетске јединице пребачене су пре
ко Саве и отпочеле борбе за Земун и Бежа
ниј ску косу. 

Земун је ослобођен 22. октобра у 14 часова. 
Тито је дошао у Београд 23. октобра 1944. 

године. 

На Бањици је, 27. октобра извршио смо
тру ј едног дела јединица НОВ Југославије 

које су учествовале у ослобођењу Београда. 

(Подаци из: Хрон.олоzujе револуционарне 
делатности Јосипа Броза Тита, Експорт-прес, 



БеоГрад 1978, 1981; и Годишњака Београда, књ. 
VIl1959, сТр. 870). 

Према књизи Касте Нађа, Победа, издање 
CneKTp;;:t - Загреб, 1980, ст. 62 Тито је дошао 
у Београд, На дунавском кеју, 25. октобра 1941. 

11, Потпунији увид у историјат боравка и 
живота Тита у Ужичкој 15 имаће се са YKЉY~ 
чивањем и осталих информативних помагала 
- као што су аудиовизуелни "експонати": ви
зуелни и звучни подаци из његовог З7-годи

шњег боравка. Наравно, и публикације ће 
представљати део тих информациј а. 

18 Извор: Телевизијска емисија "УЖШ-I.ка 
15", ТВ Београд, 1 програм, 19. мај 1982,20 ч., 
сценарио и текст Петар Ћурић. 

10 Телевизијска емисија "Ужичка 15", тв 
БеОГР,ад, 1 програм, 19. мај 1982, 20 ч., сцена
рио и текст Петар Ђурић. 

:20 Исто. 

:21 Подаци о објектима комплекса пре 
о'слЬбођења Београда из Архива града Бео
града. 

22 Исти извођач је обавио и адаптацију. 

23 Тераса на II спрату пружа посетиоци
ма једну од најлепших панорама Београда: по
чев од источних делова града, преко гребена 

којим иде Булевар револуције, до истуреног 
"K~YHa" , са Тврђавом који је уронио у ушће 
Саве . ,У Дунав, з;;tтим Дунавграда на левој оба
ли Дунава и Новог Београда, до затварања 
визуелног сегмента Топчидерском долином и 

Кошутњаком. 

Само торањ нове зграде Метеоролошког 
завода , Србије има (у Зони Дедиња) потпунији 
преглед београдског пространства. 

24 И за слободни простор резиденције, при
сутна је напомена 17. Јер се и он мењао, раз
вијао _- до садањег стања. 

25 Ликовна збирка Јосипа Броза Тита, 
Музеј ,,25 . .мај", Београд, 1982; Ревија "Бео-

МЕМОРИЈАЛНИ ЦЕНТАР '"ЈОСИП БРОЗ ТИТО " 

град" бр. 17/82, 
тар Београда, 
Броз · Тито". 

мај-јун 1982, Културни цен
Меморијални центар "Јосип 

26 Тито и уметници, Музеј ,,25. мај". Бео
град, 1978. 

21 Текст · Маше Пијаде писан 1952. 'У днев
нику. Портрет Тита о коме је реч пронађен је 
пет месеци касније, јула 1952. године. 

28 Одликовања Јосипа Броза Тита, Музеј 
,,25. мај", Београд 1981. 

29 Фронт, недељни илустровани . лист, бр. 
50 од 10. ХЫ 1982, Жика Антић и Вјеко Пу
рић -:- Из Ме.м.оријалноz центра "Јосип Броз 
Тито" Ловачка кућа. Ловец, гласило Ловске 
звезе Словеније бр. 9/82. Љубљана, Вељко 
Варичак, Музеј ловскux трофеј ин оружја 
Јосипа Броза Тита. 

30 Збирка оружја Јосипа Броза Тита, Му
зеј ,,25 . . мај", Београд, 1981. година. 

31 Уређење и опрему комплекса Ужичка 
15 обавили су сарадници - радници Мемори
јалног центра "Јосип Броз Тито" са комисијом 
формираном за те задатке, којом је руково
дио арх. Братислав сТојановић. Тако су актив
но радили руководиоци појединих објеката -
Љубица Станимировић, Лука Перишић, Свето 
Милановић, Милисав Милош, Вељко Вукман; 
стручњаци Музеја ,,25. мај" - Влада Кецман, 
Горица Ерцег Сарајчић, Мома Цвијовић, Љу
ба Грујић, као и остали стручни сарадници и 
радници Центра; консултацти или чланови 
комисије - (поред већ у тексту помињаних) 
арх. Реља Костић, арх. Томислав Бенци; кон
султанти и експерти др Миодраг Коларић, 

Вера Ристић, зqтим Јефта Јефтовић, Гвозден 
ЈОDанић, Бојана Радојковић, Јелена Лазић, 
Бојана Борић као .и одговарајући сарадници 
Војног музеја, Етнографског музеја, Народног 
музеја, Музеја афричке уметности и Школе 
за индустријско обликовање. 

ТНЕ MEMORIAL CENTER "JOSIP BROZ TITO" 

Spacial Вогdегiпg Lirie and Prospective РоssЉШtiеs of Иs Development 

Bratislav Stojanovic 

1 - Втоаает territory, оnе component part ој 

which is represented Ьу the Memorial Center 

Dedinje Zone, w.hich includes Dedinje, Тор

ci'derSko Bl'ido, Senjak, Banjica, TopCider aad 
Kosutnjak, according to the сНу plan i's зуп
chronously fогшеd a's опе of the уаlиаЫе parts 
of the 'City a!bounding јп green, free spaces and 
partioular reHef charaotertstics. Within these 
врасез have emer,ged individual buil'ding,s of 
риЬНс importance and historic value, аз wel1 
аз groups of quality vi11as. 

25 

Already зјпсе the first уеагз after the li
beration the buildings, јп · which had developed 
bllegal Party апd revolutionary work, Ьауе Ьееп 
preserved and marked. 

ТЬе сИу .planning ргорозаl, Тће Use ој 
Space in Dedinje Zone, incoliPorated the follow
ing zoning: 

- Kosatnjak, а f,orest-park, 1S јп the fiгst place 
foreseen for recreation and sport. 

- TopCider, together with the ib,uildings of the 
Gual'id, White and Old Court, historic park 
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area'S of the recent history from Ље beginnin'g 
of the 19th century. 

- Zone r of Dedinje, а igreen агеа with bui1d
ings of эресiаl societal purpose. 

- Zone П of Dedinje, tran:sition zone between 
сНу green areas јп general and parts of Bel
·gr.ade iпtепsivеlу built <ир. 

Thus јп Ље Zone 1 of 'Dedinje is alsa defined 
Ље space of historic-monumental character. This 
i5 the агеа surrounded 'Ьу Uzicka Street, Бulеvаг 
Olcldbarske Revolucije, Hajd-.park, Konavljan-
5ka and Zupana Vlastimira streets. Тће тајп 
consti'tuent part of this areatoday јз represented 
Ьу the Memorial Center ))Josip Bro.z ТНо«. 

II ~ Spacial bordering Нnе of the Memoriat 
Center 

Thi:s essay deals with the ОшlаdiП'5ki Park 
as with а bordering 'green foresi-park ' area. J,t 
has ,Ьееп estabHshed that ·the existence of the 
Center requires that thils park should Ibe used 
as а broader агеа of Ље Center, as well as its 
links with life in ·general јп Ље city. There ј'5 

further а men,tion o·f :space reserved for further 
development of the contell'ts which wou1d Ье јп 
harmony with the i'mportance апd role of the 
Memorial Center. 

ЈП - Memorial Center »Josip Broz Tito« 

The ALSsembly of the SFR of Yu.goslavia 
enacted the Law оп the Memorial Center »Josip 
Broz Tito« оп November 19, 1982. Ву t he L'aw 
this iпstitџtiоп was founded with ·the ta'sk - of 
interest for enabling 'the functions of the federa
tion and јојп! interest far аИ rthe реорlеБ and 
nationalities - to contri1bute to the protecting 
and fosterin·g the тетогу af Јo:sјр Бгоz Tito 
and to the S'tudy of life and work of Josip Broz 
Tito. 

»The Center taJkes саге of ,the buildin'gs 
and other socially owned resources wИhiп U.iic
ka Street. No. 11-15 јп Беlgга,dе that the 
Socia1ist Federa'l RepuJbHc о! Yugos1avia is 
епti'tlеd to dispose of. The Center al-so manages 
Ље ћuНdiпgs а'пd objects јп the native ћоте 
of ЈОБјр Broz Tita i'll Kumrovec, Ьће Museum 
»'25. Мај« and the Museum »4. Jul« јп Belgra:de. 
Тће Cen,ter .takes саге of Ље шаiпtепапсе and 
supervising о! the House of Floweг.s that Јозјр 
Broz Tito has ;Ьеen buried јп.« 

ТЬе author depicrs each in·dividual object 
о! 'the Center јп Belgra'de. Не brief1y sets forth 
their history(with the d'ata оп their architects 
and ргојес! engineers) eXrplaining their role јп 
Ље Center. Ву doing so the '3.uthor plays ап 
active part expounding ideas of а prospective 
development о! t he Center. Thu'S he speaks о! 
fuIither development of the park а5 о! а city 
zone with sculptures in the ореn air. Не quite 
deci'<iedly suggests tћat Yugoslav -Вјеппја1 ог 
world Trien-nial of the scu1ptures јп the ореп 
ајг shoul'd Ье held with the theme: rthe strug·gle 
{ог а тоге righteous and ћ'аррјег world. Не 
turther speaks of emphasized development of 
the activity of youth јп the programs о! the 
Center, in particular within the Youth Day an'd 
of Ље life јп the Zone of Dedinje, Ьеiпg fuHer 
day 'Ьу day, as of ап ореп сИу-wi'dе cultural
blstoric an:d representative part о! Bel,grade. 

IV - А Few Words оп the Monument-СоПесtiоns 

AHhough Ље .fun-d,s of ,the Memorial Center 
аг'е not the theme of thi's рарег, it stiJl .mentions 
them in brief јп order to round up the account 
оп Ље Center. 

Roughly sреаkiпg, it is the question of 
public record'S апd documen.bs, audio-visual 
documentation, .photo documentartion, fHms and 
soun,d гесогdiп'gs. Authentic rooms in which 
Тјto lived a'lld worked h'ave a1s0 Ьееп dealt 
with. Мапу 'gifts, аН preserved Ьу President 
ТИо, have а'шо Ьееп separately mentioned. 

Professional classification and study о! the 
fun'd,s show thart it is not а ques'tion of соНесtiоп-s 
gathered accoгding оо а prograP1 established јп 
advance, 'but of the collectio'ns which were 
gathered through а J.onger period spontaneously 
as а particutar category 01 cottecting ~ the 
соПесtiоn 01 gifts. 

АН the ·gifts were equa11y trea,ted beginning 
with their receiving to their preservation and 
display. 

Slightly more frequently were di:splayed to 
the риЪ1јс the visual art collection, the соl1ес
rt'ion о! decor:ations and of ,Ље arms. 

[)ea1in.g with these collection~s the author 
dedicated а part of 'bls expoundi·ng to the Ibuil
ding in which they have Ibееп diSrplayed, i.e. 
to the Museum of Gilts and Decorations. 

Тће last sentence о! ·this essay reads: »Мау 
the weapons Ьесоте exhibi-ts јп the .museums 
as these are in the Мешогiаl Center »ЈОБјр Broz 
ТИ0«. 


