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ЗГРАДА МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ И ВОДА И 

МИНИСТАРСТВА ШУМА И РУДНИКА 

Министарство пољопривреде 11 вода и Ми
нистарство шума 11 рудника са својим органи

зац11оним јединицама Генералном дирекцијом 
вода односно Генералном дирекцијом шума 
првих година свога постојања у новој држави 
налазило се, као уосталом и веhина од та
дашњих седамнаест м1шистарстава у разним 

деловима Београда, у закупљеним зградама 

неподесних простора и осталим условима ра

да, уз високе годишње закупнине а нису изо

стајала ни честа пресељавања. 1 

Министарство пољопривреде и вода (даље 
МПВ) налазило се у Крунској ул. 81 и 83, и 
Проте Матеје бр. 61, а Минпстарство шума и 
рудника (МII.IP) делом у згради Врачарске 
штедионице. на углу улпца Милоша Великог п 
1<.раља Милана. у Милоша Великог бр. 6 и 
Ш}rt.lадијској такође бр. 6. 

Фебруара 1921. на захтев МПВ Министар
сю1 савет је одобрио подизање нове зграде за 
МПВ на уrлу улица Милоша Великог и Нем
ањине. на простору зв. Стара шивара, ранијем 
блоку бивше Артиљеријске, коњичке касарне. 
Фронт, тще зграде, у Милоша Великог зах
ватао би око 60 м у Немањиној према плану и 
пројектима. На преосталом простору овог 
блока величине 20.178,41 м2• ина че, једном од 
најатрактивнијих делова Београда, изградиће 

се, како ћемо видети, зграда МШР а затим и 
Министарство саобраhаја. 

МПВ је израду планова и пројеката за сво
ју нову зграду поверило арх. проф. Универз
итета Њ1коли Б. Несторовићу, а уз хонорар 
према тадашњем односном правилнику. Са 
проф. Несторовићем је уговорено: израда пл
анова, пројеката, предрачуна, статичног про
рачуна и израда свих потребних детаља а и 

вођење надзора за све време извођења радова 

на згради. 

По завршеном плану, пројекту са свом до
кументацијом, крајем јуна 1921, МПВ се обра
тило Министарству грађевина да распише 
јавну mщитацијуза подизање зграде а на прос
тору добијеном решењем Министарског саве
та. Предрачунска сума за подизање зграде 

изнела је 10,438.026 д" а после ревизије 
9.584.382.98 д. Лицитација је објављена у 
Службеним новинама и Загребачком тех
нич.ком листу за Ј. УШ 1921. 

МПВ је затнм о овој градњи обавестио 11 

Грађевински савет а овај одмах упозорио Мин
истарство rpaђeв1rna, да је решење о употреби 
блока Стара Ш1rnapa поврl.ЈЈ}fне од20.178,41 м2, 
једног од најлепших за подизање појединих 
јавних грађевина "нерационално и неесте
тично". Наиме, на целом овом блоку између 
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улица Милоша Великог, Немањине, Бирчани
нове и Хајдук Вељковог венца. к~и припада 
Држави у површини од 14.247,68 м , а Општи
ни 5.930.73 ~i. треба размотрити и расправити 
са Општином и на њој подиhи 11 МШР и Мини
старство саобраћаја, а можда још коју јавну 

грађевину. Расписати конкрус за сюще таквих 
јавm1х грађевина које би чиниле једну хармо

ничну целину, и, да конкурс буде јавни, општи, 
за сва "ко~шетентна лица целе државе", и да се 

омогући и учешће руских архитеката који се 
сада налазе у нашој отаџб1mи. 

После овога, Министарство грађевина је 
обавестило МПВ да заказана лицитација не 
долази у обзир из разлога, што је МШР још 
марта 1920, на једно питање овог Министарст
ва одговорило да оно нема своје зграде, да се 
Кабинет министра, Генерална дирекција шума 

и Опште одељење налазе у закупљеној згради 
Врачарске штедионице. Просторије су непо
десне и недовољне, годишње се плаhа закупн

ина 51.000 д., а од 1 маја 1921. је најављена и 
внша закупнина. МШР је затражило да се 
одмах приступи изградњи нове зграде. У први 
мах је тражило подизање на свом земљишту, у 

Шумадијској ул., двоспратне зграде за коју су 
планови били веh у припреми. Пошто је то био 
мали простор, одлучено је да се на њему по
дигне зграда за чиновнике МШР, а да се нова 
одговарајућа зграда подигне на простору зв. 
Стара шивара, а према одобрењу Министар
ског савета. Фасада те зграде била би у 
продужетку зграде МПВ до угла Бирчаюrнове 
ул1ще. Са њом би се "додиривала", а њен 
фронт би износио 52,40 м. Иначе, нова зграда 
МllIP треба да буде "монументала, модерна 
грађевина, палата сај а че истакнутом архитек
тонском и грађевинском уметношћу".". У 
прилогу тог mrcмa МШР је дало, према својој 
систематизацији радних места, број и распоред 
просторија са својих четрнаест одељења. Згра
да треба да буде троспратна са сутереном, ви

соким приземљем и мансардом, салом за 

20~ 

конференције, свечаном салом амфитеатрал
ногтиnа, салама за цртање, библиотеком. чит

аоющом и просторијама за музеј шумарства, 
са становима служитеља, домара и др. Кабинет 
министра треба да буде на углу зграде на пр

вом спрату и излазом на балкон. 

На крају писма МШР јс тражило да Мини
старство грађевина распише конкурс за сюще, 
израду плана, да се образује комисија за оцену 

и распише лицитација. За прве радове МШР је 
обезбедило у буџету за 1921/22. шест милиона 
динара, а раније обезбеђена два милиона he 
бити за планове зграде за чиновнике у 
Шумадијској улици. 

У Српским новинама (3. ХТ 1921) објављен 
је стечај за израду нацрта за зграду МШР са 
следећим условима: 

- зграда се има подиtш на државном зем
љишту зв. Стара шивара и то на углу улица 
Милоша Великог и Бирчанинове, 

- стил је слободан, но да би се добила 
складна замишљена целина са зградом МПВ, 
која се има подиhи у продужетку улице Ми
лоша Великог до угла са Немањином. до
пуштена је донекле промена лица и распоред у 
готовом пројекту за зграду МПВ, 

- траже се нацрти у размери 1:200 основа, 
лица, потребан број пресека, случајних проме
на у пројекту зграде, затим израчуната вред
ност грађевине по кубном метру запремине 

зграде и опис зграде са указ1mањем на програм 

и цртеже. 

Оцењивачки суд је примио 31 . XII 1921. 
петнаест радова. Првом наградом од ЗО.ООО ди
нара награђен је аутор за рад под шифром 
"Мисао", другом за рад под шифром 
"Министарство" са 20.000 д., и трећом за рад 
под шифром, "Два концентрична круга" на
градом од 10.000 дин., а други и трећи са 3.000 
д. Оцењ1mачки суд је уз извештај дао свој суд 11 

објашњење за сваки рад. За рад награђен пр

вом наградом навео је да је пружио "све што се 
тражило стечајем и програмом, правилно, 
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просто, јасно са добрим осветљењем и добром 
везом просторија. Главни улази и степен1Ш1Та 
главна лепо и пластично су изведени. Спољна 
архитектура озбиљна, мирна, у простим фор
мама. са мотивима новијег правца на ризаmп
нма. Решење је потпуно успело. Једина је 
опаска да оба ризалпта на фронту улице Ми
лоша Великог нису једнака". 

За рад награђен другом наградом наведено 

је: "". дато је све што је тражено стечајем и 
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програмом. Базирајући се на допуштеним из

менама и у распореду простора за зграду МПВ, 
пројектант је дао решење основе за оба мини
старства као једну целину. Основа прегледна, 
јасна, степенюuта и улази у осовинама куhе. 
осветљење свуда добро, главни простори пре

ма улицама и веhим двориurгима, мања дво

ришта за осветљење ходюrка, споредних 

степеништа и клозета. Архитектура мирна п 

пластична. Једино заједничка сала иначе до-

r t 

Сл. 1 - Пr1•j\;~i\I nrюф. н. Њ:C'l'OfXНlltho 'ЈИ JГf!ol\Y MllHl!C'l'И[1C'lll<t ПРЉ11r1р1111rч11: 11 llO)ICI (rсн1:р~л110 r1:111с.:њ.: \!С• 
11tщ1: 111шлсд Пf)l:M~ Утщ11 М11.~01110 Вс.:т1к1•r). 

1:1g. 1 - ProjtXI of Prore~sor Nikola N~:;юro\ iё Гог thc buildiпg ot' \1rnistl} о/' Agriculture and \Vaюs (ge11ernl seнi11g ot' the 
Ьаs~ a11d part Гacing Mil~ V~likog Stra:I). 
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бро пласирана - није на спољашности изра
ђена". 

За рад награђен трећом наградом стоји:" ... 
дато је све што је тражено стечајем и програ
мом без пропратног извештаја. Решење ос
нове у идеји добро, где су за оба министарства 

предвиђене засебне зграде и органски везане 
да чине целину, са централним улазом у оба 

министарства. Архитектура, мирна и озбиљна, 

јасно изражена у основама као и улицама. Не
достатак, што слободан плац нема других 
прилаза сем главног и што положај главног ул
аза дели зграду за МШР на две половине, те за 
одељења са већ.им бројем просторија нема 
континуитета": 

Оцењивачки суд је дао објашњења и за от
купљене радове. Они садрже све што је 
тражено стечајем и програмом. Оба министар

ства као посебне зграде, везане пластично 
обрађеним луком ради целине. Тај лук није 
главни улаз за зграде. Међутим, главни улази 
нису ннчим истакнути и у њиховом правцу 

пред главним просторима нема вестибила. 

Распоред просторија стегнут је неразвијеним 
комуникационим просторима. Сала за кон
ференције је јако испружена у двориште те 
смета осветљењу у крилима зграде. Спољна 
обрада је у стилу и сувише озбиљном за зграде 
ове врсте, али у добрим пропорцијама. 

Уз скицу са првом наградом, коју је 
израдило Техничко друштво "Архитект" у 
пропратном извештају је наведено: " ... при 
изради скица трудили смо се да што боље 

задовољимо захтеве програма држећи се као 

основе, постојећег пројекта за зграду МПВ. 
Цео проблем се имао решити једновремено на 
целом блоку, а не делимично, како је стечајем 
учпњено. Овако, држећи се постојећег пројек
та, немогућа је била свака нова идеја, већ само 
наставак приложеног плана за зграду МПВ. 
Зато наш пројекат не представља ништа ново, 
ни у положају ни у груписању, ни у изради ли
ца, већ само у разради туђе идеје". 

21U 

Оцењивачки суд је на крају предложио да 
се по свим награђеним и откупљеним радови
ма - скицама, изради шематичних скица, узи

мајући за основу скицу рада с првом наградом 

која најпотпуније одговара постављеним по
годбама. 

По завршеном конкурсу и изради дефини
тивних планова јавили су се проф. Несторовић 
и Техничко друштво "Архитект". Оба са 
својим преимућствима. Ипак је предложено да 
се коначна израда планова повери проф. 

Несторовићу, узимајући у обзир његов углед и 
већ учињене исправке на његовом раду и уго
вором, да има право на све будуће радове. 

Међутим "Архитекту" је уз помоћ интервен
ције Београдске секције Ј. И. и А. министру 
грађевина (марта 1922) успело, да им се ко
начна верзија планова повери за зграду МШР 
и фасаду која ће бити заједничка за зграде оба 
министарства. Ова договарања изазивала су 
накнадне радове и израду нових предрачуна, 

па су и лицитације одлагане. Коначно је 

"Архитект" био позван да поднесе недораЬене 

промене у плановима за зграду МПВ да би се 

барем зидање те зграде могло предузети неза

висно од зграде МШР што је "Архитект" и ура
дио и (4. УШ 1922) поднео дефинитивне 
планове за градњу МПВ. 

Тада је требало саставити и додатак прво
битном предрачуну за зграду МПВ те је и он 
коначно урађен (15. Xl 1922). Расписана је нова 
лицитација (18. ХП 1922) за зграду МШР по ре
видованој предрачунској суми од 31,623.208 
дин. Међутин, МШР је почетком новембра 

затражио да се повуче заказана лицитацИЈа 

пошто ће се, на већ обављеном пројекту ње
гове зграде, подићи још један, четврти спрат 11 

мансарда. Овај предлог МШР прихватило је и 
МПВ, да се и на његову зграду подигну још је
дан спрат и мансарда. Тада је требало при
премити нове дефинитивне планове за зграду 

са четири спрата, те 1е настало питање ко то да 

уради. 
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Сл. 2- Ск111џ1 Kl!J<I јс 11об1~ла лр11у наr1м11у H<I KOHl\Yf1CY Jd Јrраду М11н11С'г<1рстна 111ума 11 рудн11ка. Ш11фра "М11са11". 
Fig. 2- Sketch 11l1ich got Lhe lirst a\1ard or1 co111es1 tOr thc butldiпg 01· Minisll) of Forests алd Mines. Codt: "Misao". 

Министарство rрађевИЈiа се припремило 
да то само уради, имајуlш у виду досадашње 
неспоразуме и недостатке у дотадашњим про

јектима. Посебно, слабост око узаног дво
риш.ног простора између зграда оба минис
тарства према новоnросеченој улици испод 
које се гради зграда Министарства саобраћаја, 
и др. Тада је на предлог Министарства грађев
ина дошло до раскида уговора за обе зграде са 

пројектантима. Међутим, они то нису прихва
тили, позИRајуhи се на право из закључених 
уговора. Но, ипак је нађен излаз да им се про
јектантски уговор уважп утолико што he им се 
исплатити хонорар сходно целокупној вред

ности зграде. 

Тако је крајем фебруара 1923. преправка 
проје.кта за оба министарства уступљена 

проф. Несторовићу и Техничком предузећу 

211 



СВЕ11t0ЈАВ В:'ЈАЈШСАВ.'ЬЕВИh 

1.Арх11те11.т'. Он11 су је ._рзје~1 августа исrе rо
д11не заврш11л11 с предрачувскоч суУШЈ o:t 
10!.9-7.930 д. По том предрачуну IJЗpa:ta фаса
пе је изнела 7107.840 д11н •• каченарскn и уну
трашњ11 радови ) мрамору 1 ј-3. mафони 
11 ·.ш;~овн о~ Nрnстовнне 4.6Q4.5'10 ;:щ:н. п ва

јарск11 радовr1 9.011."'ОО _:t11н. - ;:~ак.-1е )1."}1!на С)· 
ма за )'Н)'Трашње радове је пзнепа 18.915.213 
!.111Н. 

Прегледом овог проје11."Т3 рад11 заљ~:r пос
туm:а по ње ~1)' запажено је доста Л) КС)'За. те га 
је требало прљ1агоднт~1рзн11ј1rм1шј11 су са пe
i'tltUЛЋ на,1ене зграде бшш пр1rкладнијп. Про

јекат је враћен проје11."Ганn1\lа 11 они су тај 
посао обав11л11 апр11ла 1924. подне.111 нов пре
дра1t} н којн је, об) хватај) h1111 радове н.1 юра;ш 
кr~юшнза1111је , во,101щ:tа 11 11нсталације цев
тра..1ноr грејањn. юнео 108,0SS.032 дин. Пос.1е 

' - т r r r 

С: 3 Cl:it:\a Чl!ЈЯ Ј 1), ip 11 lillbl ":ту SJ!.ifd.1fнa l:Uf!J..1J'() 3'1 зrр.џу lnи craproia lllJ ы 11 r\ Ш11~.а 
~\!Јnшстdрс·nю" 

Fi 3- Ч.rtсЬ "OOscau:lюrgot <ccood a\\!rd оп с~- 1.v ~ ЬWd~of M!lliШ') ffm:ш ll1d lincs. Codc Min;\l.a!St\o~ 
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техничке и рачунске ревизије извесних огра

ничења у радовима и ценама, предрачунска су

ма без дела о канализацији, водоводу, елек
тричној и инсталацији централног грејања, 
изнела је 87,341.639,84 дин. 

Кона~пю, и овај предрачун је преправљен 
октобра 1924, с тим да се претходно одржи ли
·цитација само за "просте" радове, а за остале 
касније. Ова редукована сума од 58,370.639,50 
дин. послужила је за лицитацију одржану 24. XI 
1924. На лицитацији је учествовало петнаест 
предузећа са две фирме из Загреба. Њи.хове су 
се понуде кретале од предрачунске суме ума

њене за 10% до најниже коју је дало предузеће 
"Копаоник" А. Д. из Београда на износ од 
40,742.706,37 дин. 

Желимо сада да изнесемо примедбе које су 
ревиденти Министарства грађевина дали на 
пројекат из августа 1923. Ревидент, в. архитек
та Мин. грађевина Д. М. Леко, арх. Светозар 
Јовановић и инж. Лобмајер. -Првоименовани 
арх. Д. М. Леко навео је "да пројекат чини ар
хитектонску целину, композиције су уп
.рављене на израду фасаде за чије је решење 
жртвована и основа. Иако израђен веома 
брижљиво и са прилично стручности, не може 

се препоручити зидање зграде, посебно је 
богата фасада обрадом детаља, не баш свуда 
логичним да одговарају намени зграде. 

Испуштено је да карактер зграде има карактер 

званичне озбиљности. Суштина је у канцелар
ијама за рад чиновника ... а зграда претерано 
луксузне фасаде одудара од тог услова." Куб
ни метар зграде изнео је био око 780 д/м3 "што 
је за наше прилике претерано много". 

"Основа у општим линијама даје мање ар
хитектонску целину од фасаде те је распоред 
степеништа уде шаван више према ЊОЈ него до

број саобраћајној вези. За осветљење средњих 
тр актова на сваком спрату треба жртвовати по 
-шест добрих простора ... У лази и степеништа 
на угловима зграде према Милоша Великог 
улици непотребни су - неоправдани ни са ар-

хитектонске тачке гледишта а ни гледишта 

једне демократске земље ... нелогично је про
јектовати богат улаз већи од простора у које 
води ... богатији је улаз него простори у које он 
води (министрово одељење)". огрешило се о 
правилно архитектонско схватање што даје 

пово~а сумњи о намерној обмани". неоправ
дано Је и штетно изоловање министра од сво

јих чиновника. Пројекат би доста добио 
избацивањем засебних и министарских улаза и 
степеништа која воде само до првог спрата и 
био би ближи архитектонском решењу". 

,,Према изложеном, да не треба одобрити 
зидање зграде по приложеном пројекту, неод
говарајућим ни у архитектонском ни у економ
ском погледу". Министарство грађевина пред 
које је дошао пројекат проф. Несторовића 
израђен по решењу Министарског савета не 
одговара датом поверењу и Министарство се 
ломило да ли дозволити да се изведе један рђав 

про~екат. Накнадни захтев МШР да се израд~ 
пројекат на суседном у углу и распише стечај 

за израду нацрта Министарство грађевина је 

пошло са гледишта да се по потреби мења лице 
и готов пројекат зграде МПВ у циљу добијања 
складне целине. Стечајем је дата прва награда 
Техничком друштву "Архитект" за скицу која 
најпотпуније одговара па му је уступљена и де
финитивна израда плана на основи премиране 
скице ... 

Накнадним захтевом МШР за додатком 
још једног спрата, прихватање овога и од 
стране МПВ Министарство грађевина је прих
ватило израду дефинитивног пројекта зајед
ничким учешћем оба пројектанта. Од 
првобитног пројекта остао је само траг од ул
аза на углу, од премиране скице само фасада а 
првобитно решење основе највећим делом је 
напуштено. Дефинитиван пројекат ипак је ко
рак напред ка правилном архитектонском 

решењу, занемаривши утрошено време и но

вац- али, да ли ће ипак доћи до самога правил

ног решења зависиће од одлучности Минис-
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тарства грађевина, да ли треба пли не- раски
нути по државу штетан уговор". 

Ревидент пројекта зграде Д. М. Леко је јав
но објавивши своје виђење историјата 
грађења зграде непосредно по њеном изласку 
из темеља поновио и неке од горњих напоме

на. Наиме, први пројекат за зграду МПВ 
састављен је, према, "на брзу руку састављен
им уговором" те се случајним пројектовањем 

зграде за МШР и касније додатком спрата и 
мансарде уклонио недостатак још из првог 
пројекта, али, ипак се и у коначном пројекту 
очитују (по његовом мишљењу) неуклоњени 
недостаци. Решење основе подређено је фаса
дама, има доста изгубљеног простора ради ос

ветљења ходника, засебни улази и степеништа 
на угловима зграде за министрово одељење су 

непотребюi, доводе само до првог спрата, по 

r r т + r 

Сл. 4 - Ски~tа •111ј11 јс ayrop доо110 чх:hу награду на конкурсу за зграду М11н11сrарства 111ума 11 рудн11ка . Ш11фра ,Два конц1.:н
три11на круrа' · . 

F1g. 4 - Sketch whose auUюr got third a11Ћrd оп contcst for the building ofMinislr) ol'Forests a11d Min~. Code "Dva Koncentrit na Kruga" 
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површини и обради богатији су од простора у 
који воде, а рђава је страна што за демократ
ску земљу сувише изолују министра од ње

гових ttиновника. Жеља за репрезентативном 
спољашношћу надмашила је границе репре
зентације карактера зграде с обзиром на екон
омске прилике (међутим, можда не треба 
испустити из вида да су пројектанти, а то је 
истакнуто, добили одређена упозорења). 

Ревидент арх. Светозар Јовановиh навео је 
да је пројекат урађен по примедбама Мини
старства грађевина, да представља архитек
тонску целину са израженом концепцијом 
пројектаната, која се може критиковати за 
наглашени спољашњи ефекат зграде с об
зиром на њену намену. Том ефекту жртвована 
је, више него што би требало, материјална 
страна ( 4 велике, 2 мање куполе, много детаља 
и др.). Налази да пројекат треба примити с тим 
да пројектант даље води рачуна о изложеној 
примедби, уколико се она не би косила са ње
говим архитектонским концепцијама. 

Начелник Министарства (Поповић) је 11 . 
Xll l 923. усвојио примедбу арх. Ј овановиhа, 
али је за примедбе г. Лека навео да, можда, иа
ко тачне, нису практичне. Статичар (инж. Б. 
Николајев) је навео да цена (од 780 JJ/"1-.i3) и 
уопште материјална страна упоређена са 
владајућим није знатније утицала на кона~ше 
износе, него је она последица запаженог лук
суза и детаља. Посебно код неких столарских, 
лимарских и радова на крову зграде и употре

бљених односних материјала. Њиховим свође
њем на реалније предрачунска сума би (мож
да) могла бити смањена за 15-20 мил. динара. 

Коначно је инспектор Министарства 
грађевина (арх. Д. ){(ивановић) поновивUIИ 
неке уочене примедбе у односу на рад и упо

требљени материјал, навео да има и два пута 
обрачунатих радова , као код зидања, столар

сю1х радова, употребе бетонских греда за над

лучивање, израде фасаде и др. Употреба 
вештачког камена, делимично, уместо правог 

армираног бетона, уместо дрвене грађе код 
кровне конструкције , покров обичном уместо 
емајлираном hерамидом; употреба гвозденог 
уместо поцинкованог лима за олуке и др.; 

вестибиле nатосати керамиком уместо упо
требом мраморне плоче; прозорске банкове 
покривати даском уместо мрамором; скупо

цену храстови.ну за таванице изоставити; мол

ерске радове применити само у важнијим 

просторијама; у великим салама поред богато 
украшених таваница изоставити скупоцене 

фреске; прозоре степенишне застаклити 
обичним а не скупоценим стаклом; канделабре 
на улазима, клупе у ходницима, платнене ро

летне и др. такође изоставити. Разне инстала
ције или изоставити или за њих припремити 
солидне планове и предрачуне, а не овако гло

балне и произвољне. Приликом прерађивања 
предрачунсю1х трошкова издвојити грубе ра
дове (зидање, покривање) и довршне и радове 
око украшавана унети у засебне предрачуне. 

Ревидираним предрачуном по изнетим 
примедбама доhи he се до стварне висине пре
дра чунског износа, а тада и до износа уго

вореног процента за хонорар пројектаната. 
Саопштене примедбе и напомене "узели су 

у обзир" (6. U 1924) за "Архитект" инж. Мих. 
Петров. Обућина. По потпуно новом израђен
ом заједничком програму и пројекту проф. Н. 
Несторовића и инж. М. Петров. Обућине и 
арх. Драгише Брашована предрачунски износ 

био је укупно 108,957.930 дин. са износом деко
раЋmних радова у износу од 28,915.213 дин. 
Овај износ, очишћен од трошкова канализа
ције, инсталација и др. изнео је 97,341.639,84 
дин. а усклађен, по предлозима, само за ос
новне, просте радове изнео је 58,370.639.50 дин. 
С том сумом се изашло на лицитацију (24. Х1 
1924), на којој је, како смо видели, прихваћена 
најнижа понуда "Копаоника" од 40,742.706,37 
д~tн. - "Копаоник" А. Д. представљали су инж. 
Милан Николић и опуномоhник инж. Озрен 
Срдановић. 
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Са проф. Несторовићем и Техничким 
друштвом "Архитект" раскинуr је уговорни 
однос па је "Копаоник" са своје стране пре
дузео да уговорне обавезе измири до ЗО. јану
ара 1928. како би се надокнадиле пропуштене 
године. То "Копаониково" заузимање за убр-

зани рад огледало се и захтевом поднетим на

длежној власти да му се продужи раније 

прописани рок за сезонске радове (у јесен до 1. 
октобра а у пролеће од 1. марта) пошто су те 
године климатске прилике то дозвољавале. 

Дефинитивни пројекат палате урадио је руски 

Сл. S-Зајсдн11•1к11 nрој\:кат проф. н. Нссторот1hа 11 TcXHll'IKUГ друштuа .. Архнп:кт", по коме јс прсдннђсна гrадња зград1: 
Миннстарстна noљonp1шpc1tc 11 вода 11 М11н11старства 111ума 11 рудннка. 

Fig. 5-Joiпt project of Prof. N. Nestorovic and Teclшical Сошралу "Arl1itekt'' i111~1ticl11\ЋS forcseen constructioп of the buildi11g ot'Miпistry 
of Agriculture and Waters апd Ministry ofForestand Mines. 
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емигрант Николај Краснов, запослен у Мини
старству грађевина. 

Са бетоюrрањем те~{еља "Копаоник" је 
почео 8 I.X 1925. затраживши присуство ко

ыисије коју му је одређивало Министарство 
грађевина за све поtrетне радове. Министарст
во грађевина је за свог сталног техничког над
зорника радова. па и у време расподеле 

готових просторија, одредило арх. Светомира 
Лашћа. а оба Министарства (МШР н МПВ) су 
за свакн вид односних радова одређивала свог 
пре;\СТаВНILКа. 

Приликом ископавања темеља сусрео се 

"са веома неповољним и веома различитим 

слојевима земље, наишао је на воду. те је те
мељне стопе морао спуштати много дубље а и 

~шоrо јаче армирати. Да би се канализација 
чогла прав11лно спровести и била приступачна 

за ревидовање а 11 из са~шх статичких разлога 

морали су се нзрадиТI! тунели од бетона ... пре
драчуном је б1то предвиђено много мање гре
да над отворима... а то се продуж11ло и на 

спратовима ... , ради сигурности зграде од слега
ња израђени су бетонсю1 серклажи над 1. Ш и 
!\' спратом и бетонсюt ростови на местима на 
којима су ослабљени з1щови отворима за оџа

ке 11 централно грејање ... ". Ов11 неочекивани 
радов1111 предрачуноч непредвиђени изнели су 
7,629.846 дин. и захтевали су сагласно одо

брење Главне контроле. "Копаоник" се при
шю да нзведе 11 све неуrоворене ликорезачке 

радове ) вредности од 2,528.668.60 д1ш. До
душе. они су толико изнели после знатних 

уштеда приликом упрошћавања радова на 
фасадама. 

Према општем опису вајарске радове од 
тач. 41до47 предрачуна (а то су украсни окви 
ри. грбови. делфини. бронзане ф11rуре, камене 
фигуре и ~tаске) требало је да ураде академски 
вајари, па је сходно предлогу датом 
"Копаонику" овај предложио академске ваја
.р~ Петра Палавичинија u Драгомира Арам
башића. Министар грађевина је (2. јула 1927) 

усвојио предлог: да вајарске радове на делу 
зграде МШР ради П. Палавичини а на делу 
зграде МПВ Драгомир Арамбаши:h, академс
ки вајари, а да чланови комисије за преглед и 
пријем скица, модела и готових фигура буд) 
Ђорђе Јовановић, академик и Никола Крас
нов, архитекта Министарства грађевина и ак
адемик. 

Чланови Комисије Д. Јовановић и Н. Крас
нов уrврднлн су на деловнма зграде МШР н 
МПВ следеtш распоред и 11збор фигура: 

- да П . Палавичинн 11зрад11 све фигуре за 
део Зграде МШР. затим делфине и маске пз 
Нове улице (према будућој згради Министар
ства саобраћаја) а да избор (симболизирање) 
фигура буде следећи: главна фигура на кубету 
(од бронзе) на углу Милоша Велпхог и 
Б11рчан11нове, да представља ШУМАРСГВО. 
Поткубетне фигуре од вештачког камена: 1) 
Рудар. 2) Минер, 3) Лов (Дијана) и 4) Њ1~1фа. 
Фигуре из Б11рчан1шове улице: 1) Камено
резац, 2) Ковач, 3) Угљар и 4) Дрводеља. Из 
У лице Милоша Великог: Делфини. Маске над 
главним улазом (Фауни). 

- да Д. Арамбашић 11зрад11 све фигуре за 
део зграде МПВ: главна фигура на кубету (од 
бронзе) да представља ПОЉОПРИВРЕДУ. 
Поткубетне фигуре од вештачког камена: 1) 
Сејач, 2) Виноградарство, 3) Рибарство и 4) 
Пастнр (сточарство). Фигуре из I lемањине ул
пце; 1) Воћарство, 2) Копач, З) Нептуни и 4) 
Ф1tтура текуће воде. 

државm1 грб са две фигуре (слободна ко
мпозиција). н 

- оквири на аћщи са две фигуре (слободна 
композиција). 

Осим ових вајарских радова "Копаоник" је 
поднео 11 списак од четрдесет фасадерско

ликорезач:юtх радова. Предрачун цена састав
ио је у споразуму са (нашим) признатим ваја
рима за пзраду фигура, уметничке израде, који 
је изнео 1,765.600 дин. За остале фасадерске, 
ликорезачке радове прибавио је цене од више 
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ликорезаца и тај списак од 39 врста радова из
нео је 905.560, 32 дин. Укупан износ свих ових 
радова од 2,671, 160,32 дин. признат је и исп
лаћен "Копаонику". 

Вајарски радови обављани су, односно 
монтирани, у времену од 16. јула 1927. до 20. 
марта 1928, пошто је комисија претходно при
мала скице и моделе а затим готове фигуре. -
Одливке у бронзи обављала је позната бео
градска фирма Властимира К. Ђорђевића. 

Новембра 1927. члан Комисије за пријем 
сюща, модела и готових фигура вајар. ака
демик, Ђорђе Јовановић захвалио се на даљем 
учешћу у Комисији, па је решењем Министра 
грађевина (15. XI 1927) уместо њега одређен 
Момчило Живановић, директор Уметничке 
школе у Београду. 

По посебном решењу Министарства 
грађевина (19. Ш 1928) ,,Копаоник" је обавио 
громобранску инсталацију "по предрачунском 
износу од 76.500 дин. а по одбитку мањка од 
37 ,692 дин.•( као и све обавезе уз продужење 
уговора завршно до краја августа 1928. 

Преостали занатски радови обављани су у 
времену од 1927. до 1930. по претходно при
премљеним техничким ела бора тима ( предме
ти, предрачуни, обрачуни, ревизије и др.) и 
одржаним јавним лицитацијама. Негде је било 
неспоразума па је коначно решење, као код 
столарских радова, Решењем Министарског 
савета (бр. 36796/927) обавила Задруга столар
ских мајстора "Велика Србија" за суму од 
4,646.830,65 дин. Али како се појавила потреба 
за још неким непредвиђеним радовима, то су и 
они уступљени овом предузећу за 123.786,30 
дин. Електроинсталацију је обавила фирма ов
лашћених инжењера М. Марковића и В. Пут
ника за 2,368.950 дин. Канализацију и водовод 
обавили су Брајковић и Костић за 894.210,47 
дин" керамичке радове фирма ,,Керамика" А. 
Д. за 3,268,929,78 дин" молерска-фарбарске ра
дове фирма "Неимар" за 868.983 дин" а цен
трално грејање и лифтове извесна немачка 
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фирма. Извршене радове примала је комисија 
у којој.је поред сталног техничког надзорника 
инж. арх. Светомира Лазића и Драгутина Мас
ла ћа из Министарства грађевина , учествовао и 

по један представник МНП и МШР. 
Пред коначне, завршне. радове на 

тражење Министарства грађевина поред 
МПВ и МШР (7. XI l927), и неколико заин
тересованих министарстава је доставило по
датке о потребном броју соба за канцеларије . 
Тај број је био знатно већи од броја одговара
јуhих соба (382), па је после дужих договарања 
у Министарству финансија договорено да се за 
ПО'!']Јебан број соба узме број особља по буџе
ту.3 У међувремену, после реорганизације 
државних органа и министарстава (1. априла 
1929) смањен је број заинтересованих мини
старстава (Министарство за аграрну реформу 
спојено је са Миш~старством за пољопривреду. 
а његова Управа за водоnр1rnреду укључена је 
у Министарство грађевина; Министарство ве
ра укључено је у Мининстарство просвете, а 
Министарство народног здравља у Министар

ство социјалне политике). Тако је део зграде 
према Немањиној ушщи уступљен Министар
ству унутрашњих дела и Министарству трго
вине и индустрије са додатом државном 
статистиком, а део зграде према Бирчаниновој 
ушщи добили су Министарство пољопривреде 

са новим одељењем за аграрну реформу и 
Министарство шума и рудника, на чију је 
иншџчативу и дошло до подизања ове зграде 

са четири спрата, високим партером и мансар

дом чији је габарит износио 5.445м2,178.ОООм3 
а вредност са свим уређајима и инсталацијама 
око 75 милиона динара.4 Иначе Министарски 
савет је одобрио градњу обе. тада грандиозне 
зграде "тада по кубатури највеhе зграде у 
земљи'\ уз одобрење да he Министарство по
љопривреде највећи износ потребних финан
сијских средстава обезбедити (по тадашњем 
пропису) из Државне класне лутрије, а Мини
старство шума и рудника из свог Шумског 



ЗГРАДА МИllИСГАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ И BOllA И МИНИСТАРСГВА ШУМА И РУДНИКА 

фонда (основаног још у првом Закону о шума
ма из 1891, за подизање , развој и унапређење 
шумарства). - Нека ми буде дозвољено да 
поменем , за јавност мало познат податак, да је 
из овог Шумског фонда почетком овог века 
.,позајмљено" 200.000 дин. код првих радова са
дашње Савезне народне скупштине с тим да се 
та сума врати том Фонду, али после интервен

ција Управе државних фондова, ова обавеза јс 
"ишчезла". 

Тако су у прве две деценије у новој држави 
(после 1918), на делу града званом Стара 
Шивара који је држала Артиљеријска ко
њичка касарна, подигнуте две зграде, и данас 

украс Београда. за Министарство пољоприв-

реде и вода и Министарство шума и рудника и, 
друга, за Министарство саобраћаја. У првој 
згради нешто дуже него што је трајала градња 
налазили су се државни органи за пољоприв

реду и шумарство, касније неки други органи и 
институције, а данас је ту Министарство спољ

них послова. Познаваоце недавне прошлости 
носталгично подсећају симболи на куполама; 
на Пољопривреду жетелац на углу Немањине 
и У лице Милоша Великог. а на Шумарство др
восеча на куполи према Бирчаниновој ушщи, а 

та два после дуже "шетње" по Београду, пре 
тридесетак година груписаhе се у Немањиној 

улици са осталим републичким органима и ор

ганизацијама. 
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TIIE BUILDING OF MINISTRY OF AGRICULTURE AND WATERS AND MINISTRY OF FORESTS 

ANDMINES 

Svetislm' Vladisavije11ic 

~шсе thc Mi111stГ) ol' Лgricultt1re and Min1slry оГ Forests апd 
Мi11еь i11 Belgrade had по stlitaЫe buildings оп а site O\vned Ьу thc 
gt11·cr111nent. they madc arra11gcme111 11ith Arch. Ргоr. N. Nestorovic 
апd tlle lechnical Соmр:шу ,Arl1itekt" to rise а join! Ьuilding оп tl1e 
lrc.:c slop.: laciпg the Savn ri1er апd rail11ay statioп. Afier necessa.J) 
proJekcts anJ rev1sion ol' all the plans щ:rе niade. the enterprise 
"Koraoпik". а joint stcx:k соmрапу Гrom Belgrnde got thc order as it 
ga1e tl1c nюst favoraЫe co11ditio11s Љr the со11s1п1с1юn апd rooli11g <1Г 
tl1c build111g 1vith ccllar. 11igl1 b<1sement, four f1oors nпd attic at 1i1e 
pr1~'e ol' 40.7.\2 706 Di11nrs. 11 l11cl1 11'as niade 1v1tl1in tl1c arraлg<:d terщ 
t1ntil tlie cnd оГ Лugust 1928. 

All the other crar1 11orks апd dccora1ion of' tl1e fa~ade and iп tl1e 
111s1dc ol tl1e bt1ildi11g 11..:rc made Ьу specializc.:d cnterpr1s.:s aller соп-

tesl Ьidding. The building щ1s completely linished, 1vorks and collau
da1io accep1ed so that the moving into tl1e b11ilding started on Лpril 15. 
1929. Taking into consideratio11 that а lai·ge n11mЬer or s11itaЫe rooms 
only Гоr offices \\'as consideraЫe (382). lhe part of the b11ilding facing 
Nemanjina Street 11ЋS given to 1he Ministry оГ lnterior апd Minislry оГ 
Trade алd lndustГ) and in the part 01· the building facing Вiгtашпоvа 
Str~e~ 1vith the fa~ade part facing Milo~ Velikog Street, mo1ed in the 
Minstry ot' Agric11ltt1re and Ministry 01· Forests апd Mines. U11til that 
time it 1vas tl!e largest building or lhe governmenl шJmini~tration -
5.445 sq. m. 178.000 cu. m. The vnluc of' all tl1e \vorks amounted 10 75 
millюn Dinars 
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