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Мe'Nlичке вреднос'DИ свеТ\сКlИ .познатих трго

ва 

штао да 

ка.в 

он има у-

ЬЕЮI1рада велико 

проширење и правилан п~ро;цуже-

1Љlра][Јиnа \и Чика у правцу улица Васе 

'све до састав·а са 

у ЛИЦOIМ. Т,ом 

нест·ао би левкасТ<И део 
до !разарања у .рату 

За оств·арење П()ЗС.РI1ШiНiС)Г 
раЛН;QIМ плану, 

су се препреке, УГЛаЈВН1ОМ 

високих цена земљиIIlТУ ОД 

nрадске задруге и 

Д'ругих власника, 

тражених 

стране Бео-

ске ОПШТИЈне, управо самог аутора 

ралног плана, чињеии предлози за 

ље 

'Књ. 

Беоzрада 
- 1975. 

ширине :Н;ОlЮГ на 40 
чиме је 

Тако 
напуштена. 

шног трга почело ·се расправљати вев. 
седницама к,о:митета з·а разра~ 

плана. Тамне перспективе о 
ре'КС~Н(~Тt)УЈ[{циј·и о сам, као ар-

за разраду 

плана, слушаlO на тим седницама, по~стак-

ле су ме да покушам новим да 

решења 

лакще остварљива. 

Основна при 
трга била .праВ'ИЈ]НИ, главни део трга 

rnроширим Кнез 1YIихаилове улице, као 

и 

2, 
дошло 'Рушења ружних зграда 

трга и мез Михаилове улице, а у 
рушиле се и зрраде ОКО 

левкастог 

Естетичка КОМIю,нента ра .. 
била доминантна. 

талне 

хаИЈюве улице, а укидањем прошире-ња трга 

према плану! уз (НЈове регула-
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ционе линије наспрамних блокова ДЈО.биј·ао 
се праIВИЛЭЈН, ПРаЈВоугаюНiИ трг дим e,IНзи}а 

75 са 150 м, У клааично'ј проп:о!рцијм ~-тpa
на 1 :2. Трг би, према замишљеној доn.y.ни 
архитектонског оювира, изграДЊом нове 

друштвене зграде, поред Народног музеј а, 
са спољном аЈрхитектуром, усклађеном са 
зградом Народног музеја, са сюоро једна
ким ШИРИlНама лица (49 м : 45 м), према та
дашњим мој.им схватањима, добио посебну 

-._-_._----------_._._ ." .... _._-------_._._----_ .... _----

i 
----------------_.-------~ 

С.љ. 1 - П.љаn ПО30РU'Ul/I-IO'l Tp'la (Tp'la Реnуб.!iU
ке), према стању до 1941. 'lодunе 

Le pLan de la Place du Theд.tre (Place de la 
Republique), selon l'etat avant 1941 

урб-ctJНЈИСТИЧ,!{'Q-архитектOIНСКУ , цеJI.'ИIН'Y и е
стетич~ вредност (сл. 6). 

Да није, ускоро за-тим, IJj()ДИГНУТlа) не
сразмерна према старим друштвеним згра

дама, зvрада "Истра", можемо претлоста
вити да је могло доћи и до о,стварења изло
жене замисли ТРЈ:1а, уз знатне измене ње

гове оао6раћајне везе са MaKeдorнcк:olМ и 
КолаРЧеБОМ улицом. 

СД. 2 -- Пројект рекоnструкције ПОЗОРUШ1Ю? 
Tp'la uз 1926. 'lодunе Б. Максu.м.овunа 

Le plan de reconstru'ction de la Place du Тће
dtre de 1926 de В. Maksimovic 
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С.љ. 3 - Изz.љед 
П озоришnоz. трш 

nре.М.а К'Н,ез 

Михаиловој 
удици, nо'ЧеТ1СО.лt 

20. век.а 
(z.рафи'Ч1(Д 

обрада nре.\щ 
фОТО'lрафuји 
Л. Мијu1и) , 

La vue de La 
PLace du Theatre 
vers La тuе Knez 

MihaiLova, аи 
debut du ХХс 

siecLe (elaboration 
graphique selon 
la photographie 

de L. Mijit) 

C.fI,. 4 - ИЗ2.f1,ед 
старих зz.рада 

1iд Обилutiево.м. 
веnцу, uз.лtеђу 
Позорuшnоz. 

Tpza и Кnез 
Мuхаu.л.ове 

y.fl,uu,e, 1Соје би 
се руши.fl,е, 

npeJota nроје1СТУ 
ре1Сон,СТРУ1Счuј е 

Позоришноz. Tp'la 
Б. Ма1Ссимови'ц!. 

La vue des vieux 
batiments а 

оьшtеv venac, 
entre la Place 

du ТћеЫте et la 
rue Knez 

MihaiLova, 
prevus pO?Lr ct?'e 

detruits d'apres 
le projet de 

reconstruction de 
La Place du 

Theatre, jait par 
В. Maksimovic 

C.fl,. 5 - Изz.л.ед 
БДО1Са Кодар'Чеве 

задужбuне, 
nре.лtа У1Срсиици 

Кодар'Чеве и 
Ма1<:едО1LС1<:е 
удице, 'Као 

"архите1<:ТОНС1Си" 
01Свир деВ1<:аСТОZ 

деда ПОЗ0РUШНО'l 
Tpz.a 

La vue 
d'ensemble de 

Kolarceva 
zaduzbina иа 
Fondation de 

Kolarac), vers 
l'intersection des 

rues Kolarceva 
et Makedonska, 
faisant Le cadre 
architecturaL de 

la partie conique 
de la Place du 

Thetitre 



Сљ. 6 _ nepc"e"'''.''u "",,,ед pe,,01tcтPY1<1.I,uie !Iозор1k",1tО
2 

Тр20 
Lo ""е de perspectiV' de \0 reco"stT1.t

ctiO
" de \0 р\осе d" TMd

tTe

. 
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1. Б- МаКСИМОЕ\Ић, ЕстеТ1ри<.:а схаа'гања 

"четх:о.м 

1967, 88. 
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2. д. Т. Леко, Ревизuја 
Беоzрада. Технички гласник, 

nла-

12, 2, 

NOTES 

1. В. Maksimovi6, Les ПОНОПБ de 
1а des centre urbains· de Belgrade 
debut ХХе siecle lа de 
Belgrade, 1967, 88. 

2. D. Т. l'evlslOn du Plan re-
bu. ... "'~.~"".H~V~~ de Le Меssэgеl' technique, 

LE PROJET DE RECONSTRUCTION DE LA PLACE DU 
А EN 1926 

Branko Maksimovic 

stante епtОUlЋпt 
ment eIargie. 

reconstruction de lа Place du Theatl'e 
l'idee еХРОБее dans le Plan 

ete mise а. execution les 
publique . fut notamment а 

саиБе des tres eleves et dcs 
blltiments lа partie de lа рlасе, 
prevus роиг etre expropries 

Le Comite constitue 
general de Belgrade 

elaborer le Plan 
discute de 1а recon-

de lа Place Theatre lors ses 
reunions tenues еп 1926. Le sombre a\7enir de 
l'econstruction de lа place que certaines 
propositions qui risquaient de 1а deformer, eL 
dont l'auteur, а1ОГБ јеипе architecte dans 
Departement pour l'eJaboration du Plan gimeral, 
avait ри s'assurer аи соиГБ de ses discussions. 
donnerent а celui-ci trouver lа recon':' 
struction de lа Place du Theatre ипе nouvel1e 
solution, facile а realiser, vu 
financiere. 

L'idee fondamentale l'auteur etait 
dans le oppose de 900 celui 

general, centrale 
urant lе en detruisant constru-
ctions vilaines et et еп ouvrant lа рlасе 
vers lа гие Knez Mihailova (rue du Prince Mi-

lа et 1а 

se projet, 
hors des courants 
75 Х 150 m et avec 
La construction d'un 

1-6). 
rectangulaire, 

circulatoirs, de dimensions 
1:2. 

que аих сбtеs du Musee national, ayant ип 
lа composition architecturale 

contenu social de lа place serait 
l'ensemble urbanistique et architect1..1ral 
се qui contriburait аи futur 

ment vie sociale et culturelle аи centre 
lа vШе de Belgrade. 


