
Бо-

је откупљује са 

као и моделе 

граду подиже. 

оп- трагове о 

то звали 

тек 

године, и то у простори-

Улици 7. 
нетачан податак у 

репрезентатив-

пелационог суда, а ина-ч:е, 

под називом Конак кнегиље 

вила нам је познато, први пут 

у документима 1911. 
уз Знамо 

ни 1912. годи

је у-

можемо про

одлучи-

уметничко у 

припремљена 

дар Општине 

цези Јелени, 

цом Јованом 

на путу 

време нипошто 

и званичан назив 

она у то 

назив је занимљив и стога што им-

плицира и да бео-

и независна 

Општина предмете КО- овом 
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ве 

учиљен је недопустив поступак 

да се тежља прикаже као стварност, 

вероватно са сврхом да се културни 

ВО 

вишим. 

1 

за прилику, прикаже 

Срп. 
града Београда 

5. октобра 1911. 
Београд 

она и иначе 

Оделење 

правде. 

Касационог 

у 

празна. Пошто је 

за канцелари-

то ће она тако и остати празна и све 

више због свог ста

ринског стила за општину она 

нарочиту вредност. Општинска упра

ва желела би да зграду сачува од пропа

сти. Она би извршила 

би сместила 

општински 

ла зграду, 

би начин сачува

споменик из прошлости, и 

задовољила кул-

Са изложених разлога 

општине част молити господина Мини

стра за решење: да се стара зграда Каса-

и уступи одмах 

општини привремено на Ьесплатну 

слугу за Општинског 

се не да се зграда 

онда моли 

са рушењем зграде не почне, док се о то-

ме извести Општина. 

Сличним тражењем ОПШТИНСRИ о-
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се актом од 28. марта ов. год. А. 

11351. господину ~lJ1Ht1C1'PY фЈ1н~tНСИ]'~. 
моли господина за што 

решење молби. 

општине 

М. 

полеђИНИ:] 
правде 

- П. Но О 

6. Х 1911. 
Београд 

Написати решење 

да се Општини у смислу њеног 

захтева у овом писму уступи зграда при

времено док не би нашло за 

да на други начин расположи 

правде 

Др 

2. 

21. октобар 1911. 
у Београду 

О.г. 

њем 

ног суда стара зграда у 

лици остала празна. 

Како зграда иначе за 

то ће она тако и остати праз

на и све се више због 
свога старинског стила она има нарочиту 

вредност за општину 

Општина желела би да згра-

ду пропасти. Она извршила 

оправке, разуме се за

карактер и 

Општински На 

би начин сачувала зграду, 

меник из прошлости и подизаљем 

спо-

задовољила културну 

града. 

Са изложених разлога молио ме за 
решење, да се ова зграда уступи одмах 

општини привремено на бе-

сплатну послугу за Општинског 

ИзлазеЋИ на сусрет овоме захтеву г. 

председника Општине на

лазим да уместан, част ми је предложи

савету, да изволи одо-

да стара зграда у 

су биле смештене кан-
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целарије Касационог и Апелационог су

да, привремено на бесплатну послугу усту

пи Општини београдској за смештај Оп

штинског музеј а. 

Ћаинистар правде 

Др Д. Apa1iDe~oeuh 

[Испод тога:] 

Ћаинистарски савет у својој седници од 

данашњег решио је: 

Одобрава се предлог Министра правде, 

да се стара зграда у Богојављенској улици 

у којој су биле канцеларије Касационог и 

Апелационог суда, привремено на бесплат

ну послугу ус'тупи Општини београдској 

за смештај Општинског музеја. 

3. 

Председник Министарског савета и 

Министар иностраних дела 

Др М. Ћ. Ми~ова'Н.овuћ.. 

Министар финансија 

Стојаn П ротић.. 

Заступник Министра уиутрашњих 

дела, 

Министар финансија 

Стојаn Протuh 

Министар војни, Почасни ађутант 

Њ. В. Краља, ђенерал 

Степ. CTena1iOBUff, 

Министар просвете и црквених 

послова 

В. Јовановић, 

Министар народне привреде 

М. Каnетаnовић. 

Министар грађевина 

Мих. В. И.љuћ. 

Министар правде 

Др Д. Араnђе.љовић, 

Господине председниче. 

У одговору на Ваше писмо од 5. окто

бра о. г. А. Бр. 25916. част ми је послати 
Вам у овереном препису Решење Мини-

старског савета од 21. октобра 1911. г. Бр. 

16455., којим се зграда у Богојављеиској 

улици у којој су биле смештене канцела

рије Касационог и Апелационог суда, при

времено на бесплатну послугу уступа Оп

штини београдској за смештај Општинског 

музеја. 

23. Х 1911. 
Министар правде 

Др Д. Ар [а1iђе.љовuћ.] 

4. 

Министарство финансија 
Краљевине Срба Хрвата и Словенаца 
Генерална дирекција државних добара 
Бр. 1634. 

19. VII 1920. 
Београд 

Суду Општине града Београда 

Дирекција државних добара има част 

известити Општину да је зграда старе Ка

сације уступљена уговором Друштву 

"Краљ Дечански" до 31. децембра 1923. 
године за смештај школе глувомене деце. 

Према наведеном, до истека уговора не 

може се по предлогу Уметничког оделења 

и захтеву Општине ништа предузимати.9 

5. 

[Грб] 

Помоhник 

генералног директора 

[нечитко] 
[нечитко] 

Суд Општине града Београда 
Административно оделење 

АНо 31487. 

2oh. 1920. 
у Београду 

Уметничком оделењу Министарства 

просвете 

Спроводеhи предњи одговор Генералне 
дирекције државних добара част ми је мо

лити Уметничко оделење да помогне Оп

штину у овоме питању и посредује код 

Министарства финанснија да се зграда ста

ре Касације уступи за Музеј пошто та 
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СА. 1. - "Музеј вароти БеОlрада" 

зграда има историске вредности и најко

рисније би послужила за смештај Музеја. 

Општина се обавезује да ће за Друштво 

Дечански наhи модернију и погоднију 

зграду. 

По наредби председника Општине 

Кмет 

Г. Аџе.мовић 

6. 

[Грб] 
11инистарство просвете 
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 
Уметничка оделење 
У. Бр. 1337. 

24. јула 19'20. год. 
У Београду 

Управи Друштва Краљ Дечански 

Иницијативом Министарства просвете 

Општина града Београда је одлучила да 

што скорије оснује Општински музеј. По-
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1. »Musee de Lа cite de BeLgrade(( 

стоје нарочити разлози који [ ....... ] [() да 
се оснивању ове установе што пре присту

пи, а измеђ осталих и тај што се обновом 

Београда уништавају свакога дана траго

ви последњих великих догађаја и што ће 

се новим уређењем Београда уништити и 

последњи остаци старога Београда. 

[ .......... Ј зграда која би овој устано-
ви одговарала и као остатак старога Бео

града и као претставник једнога нарочито

га стила који морамо бар са том зградом 

сачувати, била зграда испод Саборне црк

ве у којој су сад смештена глуво-нема де

ца, а на коју Друштво "Краљ Дечански", 

према уговору има право све до 31. децем
бра 1923. године. 

Признавајуhи неповредност уговорних 

обавеза Министарство се нада да ће код 

просвеhених претставника Друштва "Краљ 

Дечански" срести добру [ ....... ] да ово, 

путем једнога споразума, да Општини мо

ГУћНОСТ да једну важну и културну уста

нову створи. Тај би споразум, разуме се, 
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могао бити само на тој основи, ако Оп

штина да обавезу да за смештај глуво-не

ме деце, у замену за уговорену КУћУ, да 

модернију и погоднију зграду и под истим 

условима. 

Општина је изјавила овоме Министар

ству актом својим од 20. ов. мес. АНо 31487. 

да радо пристај е на овај услов, те би се 

према томе ствар дала извести. 

Министарству је част замолити управу 

Друштва "Краљ Дечански" да га изволи 

известити. пристаје ли начелно на овакав 

споразум, како би се затим приступило и 

детаљнијем споразуму. 

НАПОМЕНЕ. 

1 Наслов није адекватан јер албум, поред 
фотоснимака делова вароши и појединачних 
архитектонских објеката, садржи и репродук
ције гравира, снимке ентеријера и макета. 
~ Беorрад. (Изглед вароши и улица по фото
графијама из разног доба), издање Општине 
београдске (Цинкографија и штампа Српске 
краљевске државне штампарије. Повезано у 
Коричарници Српске краљ. државне щтампа
рије.) - [Београд]. 1911. Стр. [8] + 32 листа 
са ЗЗ штампане репродукције. 

Публикација се састоји од уводног тек
ста, прегледа слика и листова са штампаним 

репродукцијама. Припремљена је и изведена 
као репрезентативна публикација у скраћеном 
кварт-формату, тврдо укоричена и украшена, 
на предњим корицама, флоралним оквирним 
орнаментом и грбом Србије, изведеним у зла
тотиску. Између табли са репродукцијама у
метнута је транспарентна заштитна хартија. 

;1 Уводни текст под насловом "Београд", 
у којем је обухваћен кратак преглед историје 
Београда од најраНИјих времена до 1911 годи
не - нема никакву вредност и, по свему су

деhи, саставило га је нестручно, необразовано 
и скоро неписмено лице. У тексту можемо 
наћи и реченице као што су нпр. ове: "Али 
велики пораз царске војске код Гроцке 1737. 
год. врати турском елементу старо господство, 

које он сачува, са два прекида (1789-1791. и 
1806-1813), све до иза 1815 године. Али од та
да он слабљаше апсолутно и релативно, па 
муслиманског становништва готово сасвим не

стаде, кад се тврђава предаде у руке српске." 

4 На ова документа љубазно нам је ука
зала Анка Грујић, саветник у Архиву Србије, 
на чему смо јој веома захвални. Ова доку
мента чувају се у Архиву Србије. (Фонд Ми

нистарства правде, 1911, XXXV, 69.) 
;, У рубрици "Друштва и установе", под 

насловом: "Нов музеј" - "Звезда", СВ. 15. (10. 
августа 1912), стр. 958. 

() Архив ЈугославИје, Министарство про

свете, Уметничко оделење, 1920, несређена 
грађа . 

7 У записницима са седница Одбора Оп
штине београдске налазимо да је 16. септем
бра 1911. одлучено следећ.е: ,,(О. бр. 692.) - На 
предлог Суда, Одбор је већ.ином гласова (гла
сали против социјалистички одборници) ~ Ре
шио - да се одобри кредит до три хиљаде 
(3.000) дин. на терет буџета, партије на не
предвиђене издатке, за израду једног албума 
Београда, који ће Општина београдска дати 
Њ. Краљевском Височанству Књегињи Ј еле
ни, за успомену на пробављено време у пре
стоници Србије." 

Принцеза Јелена је КћИ владајуhег краља 
Петра 1 Карађорђевић.а. Удала се за ПРI1-нца 
Јована Константиновича, наследника титуле 

великога кнеза Русије. Међутим, пажљивим 
читањем уводног текста стиче се утисак да 

аутор жели да истакне развијеност и значај 
новинарства у Србији . Па, пошто се 1911. ro
диве у Београду одржава Свесловенски кон
грес новинара као једна од најкрупнијих ма
нифестациј а тадашње Србије, можда би се и 
ова публикација могла довести у некакву везу 
с поменутим конгресом. 

~ Овај документ нисмо имали у рукама и 

непозната нам је његова садржина. Архива 

Суда Општине београдске нестала је у првом 

светском рату, а у архив ском фонду Мини

старства финансија, у годинама 1911-1912. и 
поред пажљивог прегледања овај документ 

нисмо нашли. 

9 Дописе Уметничког оделења Министар

ства просвете и Суда Општине београДСке" у
пућ.ене Генералној дирекцији државних доба
ра такође нисмо могли наhи. 

10 Тачкице у угластој загради означавају 

оштећ.ене делове документа. 
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LE DE LA 

Dans 

C'est 

DE DANS 
DE LA PRINCESSE LJUBICA 

пlt'Ј,f"\Гf,,-rrп Dzelebdzic 

vШе et 
diffe

de 
dans 

Sima Mar
Belgrade. 

la rue Bogojavljenska et qui etait l'Нбtеl de la 
princesse Ljubica, n'a vu le јоиг dans les do
cuments de l'epoque qu'a partir de 1911. Nous 
parlons de ces documents dans cet ехроэе. Mais 
nous savons que се projet n'a ete realise ni еп 
1912 ni plus tard. 

L'idee que lе fonds du Musee Сотmе l'on sait lе Миэее m1.1Ш,СII)аl 
de 
Соиг 

soit dans le batiment de grade ouvert аи риЬНс 
et Cassation эе trouvant dans vier 1931. 

Лектура српскохрватског текста: Ненад Борић 

Превод фТ}а1'ЩјrСIi:ОГ текста: проф. Петар Поповић 

Превод енглеског текста: Мира Ловричек-ЈоваНОВИћ 

Превод немачког текста: Бригита Симић 

Трафичкэ опрема: Бранко "Узела Ц 

Коректура: Мирјана Јокић 

ОслоБОђено основног пореза на на основу мишљења Републичког секретаријата 

за културу СР Србије бр. 413-40/72-03 

IJlтампа: РОГП "Култура'\ оо"ур )ЈРадиша Тимотић" Београд, Ђуре Јакшиhа 9 
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