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УРЕБЕЊЕ ТРГА МАРКСА И ЕНГЕАСА Y БЕОГРАДУ

Трг М аркса и Енгелса изграђен je  на 
основу првонаграђеног рада Хранислава 
Стојановића 1956. године, али без споме- 
ника, са застором од вештачког камена и 
без мобилијара. На конкурсу, чији je 
председник био Моша Пијаде, позитивно 
je  оцењено продужење Трга ка Таковској 
улици, за разлику од радова који су по- 
тенцирали круж ни облик тог трга. Сва ре- 
шења која су шире третирала простор, 
најваж није саобраИај, нису могла бити ре- 
ализована.

П ројекат су урадилн Хранислав Стоја- 
новић, М. Познановић и Б. Новакови 11.

Међутим, пошто je  Трг само део нај- 
важнијег урбанистичког потеза са почет- 
ка двадесетог века (за разлику од „града 
y шанцу" и Топчидерског правца) то ce он 
сагледава као заврш етак, односно поента 
потсза већ од студентског дома y Вуковом 
ларку. Тај лростор који je лочео да ce фор- 
мира Beh крајем прошлог века исел>ењем 
гробља са Таш мајдана и хиподрома, ру- 
шењем „Батал џамије" итд, доживео je 
модерне фазе планираља и урбанистнчког 
гфојектовања после првог еветског рата. 
НајважЈгији објекти су довршени до лред 
други светски рат (скупштина, пошта, М. 
црква, коштлекс факултета), a после дру- 
гог рата, предвиђен за јавне објекге y зе- 
ленилу, углавном je решаван лешачки, 
колски caoôpahaj и зеленило.

Тако je  одмах после рата отворен ком- 
плекс дворске баште, (назван „Пиолирски 
парк"). Потом je подиглута зграда Слнди- 
ката и срушеи сгари суд, уређен je Таш-

мајдански парк, затим je  лодигнут хотел 
Метропол и изграђен Трг М аркса и Ел- 
гелса, коме je  лрллојен  комплекс Скуш- 
лпине.

К асније je ироширен профил Булевара 
Револуције и модернизоване су раскрс- 
нице са ул. Киеза Милоша, Генерал Ж да- 
нова, Старине Н овака, док je  реконструк- 
ција код Вуковог споменика y тсжу. Де- 
таљни план Булевара Револуције н реше- 
ње метроа чија прва линија иде том тра- 
сом не реализују ce no плану, те ce оди- 
грава низ модернизација односно потреба 
за ревитализацијом појединих простора 
као „привремено реш ење". Но без обзира 
на то сматрам да je  данас y Београду то 
пајоформл»енији урбанистички потез у 
старом језгру, те ce и даље предвиђа ље- 
гово преуређењ е. Као најдрастичнија по- 
јавила ce ревитализација Трга, јер  седам- 
десетих година Трг ce нретвара y паркинг 
и иостаје извор загађењ а ваздуха и буке. 
Пешалима je  одузет драгоцени простор. 
Уједло, иробијањем полукруж не саобра- 
haj'HHue и крлљењам асфалтом. Трг ce де- 
фннитивно деградира.

Градски секретаријат за урбанизам п 
заш титу животне средине покренуо je 
крајем  1976. године анкету за уређењ е 
Трга. Циљ je  био: лреуређељ е и санирањ е 
стањ а да би ce no исељавању паркинга омо- 
гућило безбедно кретањ е пеш ака, њихово 
пријатно задрж авањ е. Позвало je  осам ре- 
номираних стручњ ака.

Богдан Богдановић и Сима Миљковић 
који предлажу подизање тумулуса, веш-
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тачког брда високог 1 0 — 1 2  m са вегета- 
цијом, уличицом y подножју брда н функ- 
цијам а које би бнрали сами грађани.

Угл.еша Богуновић нуди савремену ур- 
бану концеицију кроз диференцирањ с мо- 
торног и пеш ачког кретањ а, изградњом 
нових пешачкнх површина изнад пешач- 
ких саобраћа јница, увођење мових садр- 
ж а ја  и мултиплнцнран>е јавнмх површ ина 
Трга по вертикали.

Влада Ивковић предлаже укидање сао- 
браћајлог правца према Теразијама, пове- 
зује Трг са јаком  иешачком алејом, до- 
грађује галерију уз зграду Снндиката и 
денивелиш е Трг y два ннвоа.

Стамко Мандпћ предлаже реш ење ди- 
намичког caoopahaja денивелисањем, ус- 
поставља Алеју — визура, a на Тргу из- 
градњу ,,1'радског лавиљона". Урош Мар- 
тиновић грстира простор Трга као део да- 
лско ширег комплекса центра, који обо- 
iahy je  новим садрж ајим а, фаворпзира пе- 
ш ака u пледира исправку до сада почиње- 
них греш ака изградњом лословног објск- 
та, М узеја М аркса и Енгелса и других са- 
држ аја . Траж и ослобођеље од илузпје 
да ce пешто вредније може постићи на- 
ивмим поступком и средствнма „пасторал- 
ног, декоративног колачарског п козме- 
тичког урбанизма". Слободан МилнчевиН 
такође разм атра iirnpy околину, a на Тргу 
пиред фомтаие предлаже пзградњу споме- 
ника, „форума" и залаж е ce за мово ос- 
ветљење простора.

Храпислав СтојановиИ поред студпоз- 
ног реш ења саобраћаја муди проширење 
пешачког простора, ликовно обогаИеље 
иристора п етапносг изградње. Милица 
ШтериИ уклаЈва колскп саобраћај мз Бу- 
левара Револуцмје, формпра алеју, амфи- 
театар, „обележ је марксистичке мисли, 
пове садрж аје y денивелацпјп, бујнн че- 
тпнарски масив па Tpiy, и ствара нове 
прсхгторе око Трга".

Међугим, детаљ није анализирајући ра- 
дове са конкурса за Трг из 1956. године п 
радове двадесет година касније 1976. го- 
дине, виде ce и  сличпи напорн архитекага 
п слични метод урсђиваи>а простора. На- 
пори су 1956. године да и поред наглаше- 
пог unjba да ce подигне спомемик Марксу 
и Енгелсу, решм саобраИај и сви осталп 
урбанистички елемемти Трга, почевшн од

внзура, поделе површина, сагледавања 
волумена, композиције, амбијенга, хармо- 
није иростора, менталне слике, нивела- 
иије, броја иросторних елемената итд.

Напори из 1976. године су такође били 
усмерени ка решавању ширег простора. 
Међутим оба iryra су учињене мили.малие 
интерпретације. Проблем уређења целог 
гготеза je и даље актуелан.

У јесол 1977. годиле, после игироке днс- 
кусије y Београду л Градској скупштиии, 
Градско зеленило je урадило идејни про- 
јекат, на основу програма и скица Миро- 
слава Николића, са тимом који су чннили 
Ж иворад Петровић, Милела Матић, Хра- 
нислав Милановић и Драгутин Алексић уз 
комсултацију Уроша Мартиновића. Овај 
идејни пројекат je верификовала комиси- 
ја: Михајло М итровић, Богдап Игњатовић, 
Тома Бунушевац, Тодор Ш арунац, Јован- 
ка Поточњак, М иливоје Васиљевић, Јован 
Секулић, Сиииша Вуковић, Милан Пали- 
шашки, Небојша Митрић, Ж ивијнл Кара- 
пешић и Олга Милићсвић-Николић, одно- 
сно сугерирала упрошћавање решења и 
избацивање сувишних дегал>а. Решењем 
ce помово потенцира круж ни центрапни 
плато „гуммо", уносп зеленило a фонтана 
задрж ава као мирна водена површина.

1982. године израђепи су урбаннстички 
услови који су лредвидели уношење зеле- 
них површина, замену застора, лаглаша- 
вање лешачких веза, пошту, лицернју, ле- 
ви пролаз y Безистан, нлаго испод Дома 
силдиката за изложбе са илформативлим 
стубом, уклањање степеница, рекомструк- 
цпју фонтане, поделом на два дела, освет- 
љење па чак л иостављање молтаж них 
приземних објеката. На основу услова из- 
рађен je  Главни пројекат за I фазу п за- 
cabeno je 52 платана, чпји су пројектан- 
ти Ж. ПетровиН и М. Матић. 1986. je  опе- 
ративпим програмом предвиђен паставак 
уређењ а Трга М аркса и Епгелса на осно- 
ву усвојеие локације и главпог пројекта, 
a предвиђепа je п реконструкција фон- 
тапе.

Трг ce налази ма општинн Стари град, 
месна заједница Теразије, осовима Трга 
je правац Булевара Револуције: североис- 
ток-југозапад, надморска висина од 115,40 
до 118,15 површ лла je 8.750 m. Од тога су: 
зелене површ-иле 2.150 m2, фолтала 300 m2,
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поплочане поврпгине 6.300 m 2, м оби ли јари  
архитектонски елемснти, осветљење, во- 
довод и канализација. Однос пешачких и 
зелених површина je  75% : 25% a однос 
засењених према осунчаним 50% : 50%. 
Простор Трга има 7 подцелина: 1. плато 
испред синдиката 2 . централни потез ко- 
ји  je веза Безистана и Нушићеве са врхом
3. плато код пицерије 4. источни плато 
(веза са Моше Пијаде ул.) 5. заиадни пла- 
то (веза са Теразијама) 6 . плато уз фонта- 
ну и 7. плато уз пешачки прелаз на врху. 
Кружна централна композиција ce не по- 
тенцира, већ ce задрж ава „ментална сли- 
ка" Трга, али ce омогућује круж на диспо- 
зиција за приредбе, окупљања итд. По- 
плочавање шестоугаоним црвеним бетон- 
ским плочама 8 cm (уместо плоча од ве- 
штачког камена од 5 cm) без степеница. 
Зидићи за седење од монтажних бетон- 
ских елемената обложених вештачким ка- 
меном са делимично постављсним дрвс- 
иим клупама и корпама за отпатке. Гра- 
ничници као заш тита од аутомобила, a 
предвиђен je  и централни информативни 
стуб испред Дома синдиката са „диспле- 
јом" за рекламе, време, загађеност вазду- 
ха, програме, заставе и све друге инфор- 
мације (о развоју трга итд.). Фонтана ce 
регулише као поток, који има „извор" на 
јуж ној страни a на северној je проширени 
базен са ,,врелом" висине око 4 ш, што

представља доминанту Трга. Ивице фон- 
тане су витоперне и служ е деци за игру, 
y оквиру ље су и чесме са водом за пиће. 
Поред посађених 52 платана засађени су 
полегли четинари, шибље, покривачи тла 
и цветне арабеске. Реконструисане су ин- 
сталација, a прош ао je  топловод, освет- 
љење je  са канделабрима, демонтирана je 
засењ ујућа светлост са Дома синдиката. 
Остале апликације на Тргу као и вајарска 
или друга декоративна пластика су могу- 
he y каснијој надградњи.

Ово решење je  израђено на основу су- 
гестија Стручног савета за мали урбани- 
зам a y тиму су учествовали: М илена Ма- 
тић, Јована Зрнић, Драгутин Алексић под 
руководством Олге М илићевић-Николић, 
док су извођачке пројскте урадили бнрои 
РО „Зеленило—Београд" одговорни про- 
јектант С. Радовић и „Јарослав Черни" 
одг. пројектант М. Букић за фонтану. Ра- 
дове су извели: „Београд пут“ , „Зеленило 
—Београд" и „Јарослав Черни".

Са оваквим решењем Трг je  оживео 
јер  ce грађанн окупљ ају око фонтане, y 
сенци платана су три летње баште, поврс- 
мено ce користи за масовне приредбе, де- 
ца и стари људи ce рекреирају  и са исто- 
временом поправком „Безистана" комуни- 
кационе вредности су побољшане. Очеку- 
је ce и даља надградња.

SQUARE OF MARX AND E N G E L S

Olga Miliéevié

Square of Marx and Engels was made on 
the basis of the first prize awarded to Hrani- 
slav Stojanovié in 1956 (however, without mo
numents, verdure, with flooring of artificial sto
ne and without mobilier) on a competition who
se presiding member was Mo§a Pijade. In the 
seventies the square was transformed into a 
parking lot becoming thus a source of despoi
ling the air and of noise, a precious space was 
taken from pedestrians and through a semicir
cular thoroughfare and the mending of asphalt 
paving the square was definitely degraded.

At the end of 1976 a poll was conducted 
with the purpose of rearanging and improving 
the conditions of the square so that free move
ment of pedestrians and their stay on the 
square to relax could be attained if the parking 
lot were removed. Eight invited competent per
sons participated in the poll.

In 1982 urbanistic plans were made.
In 1987 in the enterprise Gradsko Zelenilo 

was made a plan of reconstruction and the 
works were directed by arch. Olga Milicevic-Ni- 
kolié.
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The square is situated in the area of the 
Stari Grad Community, its axis takes the direc
tion of Bulevar Revolucije: northeast-southwest, 
height above sea level 115.40—118.15, surface 
measures 8.750 sq. m thereof: verdure area 2.150 
sq. m, fountain 300 sq. m, paved surface 6.300 
sq. m. The square is divided in 7 parts.

1) Plateau in front of the Trade Union 
Center.

2) Central part being the link of Bezistan 
and Nusiceva Street with the top.

3) Area at the pizzeria.
4) Eastern plateau (link with MoSe Pijade 

Street).
5) Western plateau (link with Terazije).
6) Plateau at the fountain.
7) Plateau at the pedestrion passage towards 

the top.

Circular central composition has not been 
intensified and the »mental impression« of the 
square has been preserved.

The paving has been carried out by hexa
gonal concrete tiles 8 cm, without stairs.

The fountain is regulated as a brook whose 
»source« is on the southern side and on the 
northern side there is a widened pool with a 
»spring« about 4 m high.

Within the framework of the fountain there 
are also 2 taps with drinking water. Aside 52 
plane trees there are also low conifers decidious 
trees, brushwood, foor covering pants and flo
wer arabesques.

Other appliques on the square, as well as 
sculptural and other plastic decorations can 
be added later.
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Apx. Хранислав Стојановић 
Arch. Hranislav Stojanovid

Apx. Милица Штерић Arch. Milica Steric
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