
well because they derived from historical and 
national needs to have a monument that would  
symbolize freedom and independence of Serbian 
nation, were not deprived of critical considera
tions and esthetical evaluations. They set in 
motion many theoretical and fundamental que
stions concerning national creative work and 
touched upon dilemmas forced out by the 
esthetical principles of the Serbian Orthodoxy 
when monuments were concerned and on the 
exam ples from the past they tried to find

esthetical principles of their own time. Bearing 
in mind these romantic relations, in  particular 
toward their own medieval tradition, the ma
jority of authors considered that Karadorde’s 
work should be marked by a votive church.

The event which could have been foreseen 
after the change of dynasties in the Principality, 
discontinued this exemplary action of the Ser
bian people and the raising of the monument 
to Karadorde postponed for times that would 
be more apt to the memory of him.



Mp CBETJIAHA В. НЕДИЋ Годишњак града Београда 
књ. X X X II — 1985.

ДОМ ДРУШТВА „ К Р А А ј Д Е Ч А Н С К И "

Друштво „Краљ Дечаноки“ основано je  
1893. год. на иницијативу Светомира Ни- 
колајевића, профеоора књижевности, поли- 
тичара и културног радника, као друштво 
за издржавање и  ваопитање глувонеме и 
слепе деце. На састаику слободних зида- 
ра, одржаном 6. IX 1893. год. y  Светосав- 
ском дому, Светомир Николајевић je пред- 
ложио да ce оснује Одбор за старање о 
глувонемој и  слепој деци. Одбор je осно- 
ван на ску-пу грађана одржаном 10. X 1893. 
год. y  Грађанској касиии, a исте године je 
прерастао y  Друштво „Краљ Дечански", па 
ce тај дан сматра даном оснивања Друштва 
„Краљ Дечаисни“. Правила Друштва, са- 
стављена децембра 1893. год., одобрила je 
Управа града Београда 26. IV 1894. год. 
Чланови оснивачког одбора и ,прве управе 
Друштва „Краљ Дечански“ били су људи  
од значаја y  друштвеном и култЈгрном ж и- 
воту Београда. Први председник Друштва 
био je Светомир Николајевић, a први пот- 
председници били су трговац Никола Спа- 
сић и политичар Михаило М. Богићевић. 
Чланови првог Управиог одбора били су, 
поред осталих, средњошколски професор 
Лука Лазаревић, политичар Вукашин Ј. 
Петровић, књижевеик Милорад П. Ш ап- 
чанин, трговац Никола Крсмановић, про- 
фесор Техничког факултета Коста Д. Гла- 
викић, председник Београдске општине Ми- 
лован Р. Маринковић, историчар Панта 
Срећковић, историчар уметности Михаило 
Валтровић, индустријалац Ђорђе Вајферт 
и педагог Војислав Бакић.1

Старање о глувонемој деци, што je било 
један од његових задатака, Друштво „Краљ  
Дечански“ почело je д а  остварује 1. XI
1896. год, када je лрорадио Завод за  обра- 
зовање и васпитање глувонеме деце, сме- 
штен y  приватној згради y  Мајор-Мишиној 
улици бр. 8 (данас Усжочка улица). Завод 
je свечано отворен 30. I 1897. год. Од 1. V
1897. до 1. XI 1900. год. Завод ce налазио 
y Зориној улици бр. 11 (данас Улица Ивана 
Милутиновића), y згради званој „Смиље- 
во“, узетој под закуп од навинара Пере 
Тодоровића. Друштво „Краљ Дечански" 
издржавало je своје питомце средствима 
добијеним од добровољних прилога, од по- 
моћи државе и Београдске општине, ,као 
и од школарине коју су  плаћали родите- 
л>п питомаца. У Заводу cy  ce питсшци 
оспособл>авали да говоре и учили су основ- 
ну школу и  занат. Свој други задатак — 
бригу о слепој деци — због недостатжа 
средстава Друштво „Краљ Дечански" није 
нккад остварило.2

Упоредо са припремама за отварање за- 
вода за  образовање и  васпитање глувоне- 
ме деце, текле су  и припреме за зидање 
дома y коме би био смештен Завод са ин- 
тернатом. Друштво „Краљ Дечански“ упу- 
гило je 1894. год. преко штампе позив 
грађанству за давање прилога за зидањ е  
дома. Прилоге су  дали становници Београ- 
да и других градова y Србији. Прилози 
нису били само y  новцу. Политичар Че- 
домиљ Мијатовић и  његова ж ена Елодија 
поклонили су 1894. год. икону „Дечански
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добија вид“, рад Стеве Тодоровића, и то 
je била славока икона Друштва до краја 
његовог постојања. Београдска општина да- 
ла je новчани прилог и ослободила je Д ру- 
штво од плаћања општинских дажбина и 
трошарине за сав грађевиноки материјал 
потребан за  зидањ е дома. Ф ебруара 1896. 
год. Друштво je упутило Општини молбу 
да му за зидањ е дома уступи земљиште на 
Западном Врачару. На ванредном састанку 
Општинеког одбора 1. III 1896. год. Д ру- 
штву „Краљ Дечаноки“ дато je  y својздну 
земл>иште величине преко 8.500 ш2, које 
с р  налазило између Делмградске, Војводе 
Миленка (данас Тиршова), Краља Милути- 
н .1 (данас Цара Хаила Селасија) и К олу- 
барске улице (данас Пагтерова).3

У пролеће 1898. год. Друштво je осно- 
вало одбор за грађење дома. Председних 
одбора био je Михаило М. Бошћевић, a 
благајник Милован Р. Маринковић. И зра- 
да пројекта ловерена je архитектима Ми- 
кистарства лрађевина Милораду Рувидићу 
и Драгутину Ђорђевићу. Извођење зграде 
није дато предузимачу, него je грађена y  
друштвеној режији. Зидарске радове и з-  
вели су грађевинари браћа Мата и  Риста 
Сласић. Надзор над извршењем водили су  
пројектанти зграде. Камен темел>ац поло- 
ж еи je 2. VIII 1898. год., a y  јесе« 1900. 
год. једно 'Крило зграде je било готово, па 
ce ту 1. XI 1900. год. уселио Завод за обра- 
зовање и  вазпитање глувонеме деце. Због 
недостатка средстава дошло je до застоја 
y  грађењу, тако да je дом био завршен тек
1. V 1904. год. Довршење je извела Гра- 
ђевинска задруга за  лодизањ е зграда, a 
надзор над довршењем je водио инж. Јо-  
сиф Ковачевић, професор Реалке, јер су  
пројектанги били заузети другим послови- 
ма. Зграду je  10. V 1904. год. примила ко- 
мисија коју су сачињавали грађевинар Ђ у- 
ра Николић и чланови управе Друштва 
„Крал> Дечаиски“ Нихола Спааић и Ј1ука 
Лазаревић.4

Главна ф асада зграде била je  окренута 
према Тиршовој улици. Грађевина je има- 
лг два бочна крила — једно према Дели- 
градској и једно према данашњој Улици 
цара Хаила Селасија. Зграда je  имала су- 
терен, приземље и један спрат, a угаани 
деловп имали су и  други спрат. Због на- 
гиба терена један део  сутерена ce претва- 
рао y  подрум. На главној фасади није
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постојао ни један улаз, него ce y зграду 
улазило из дворишта. Фасаде су облико- 
ване y д уху  ежлектичне архитектуре, са 
доста уздржано примењеним декоративним 
елементима. Ррађевина je имала два бочна 
и један чзредши ризалит, на коме су  ce 
истицала три лучно завршена прозора ве- 
лихе свечане сале на првом спрату. По- 
кривеиа je била лименим нровом. Распо- 
ред просторија je био исти y  сутерену, y 
приземл»у и на првом спрату. Према дво- 
ришту je био ходник, a према улицама су  
биле поређане простарије за боравак и 
обуку шггомаца. Дворшите je било про- 
страно и заузимало je оетали део блока, 
све до Пастерове улице. У време када je 
саграђена, ова зграда je била једна од нај- 
већих y Београду, л  по мишљењу савре- 
меника спадала je y  ред репрезентативних 
архитектоиских остварења.5

Помоћ коју je држава давала Друштву 
„Краљ Дечански“ укинута je 1904. год., 
тако да je Друштво било принуђено да сво- 
јим питомцима обезбеди скромнији сме- 
штај, a да тек занршеии дом изда под за -  
куп. Зграду je закупило Министарство про- 
свете и црквених лослова, хо је  je почет- 
ком школске 1904— 1905. год. y  дом Дру- 
штва „Краљ Дечански“ уселило Богосло- 
вију Свегог Саве са интернатом. За  потре- 
бе ^штерната извршене су неопходне лре- 
правке зграде. Тахо je ходшгк y сутере- 
ну претворен y трпезарију, a y остале про- 
сторије y сутерену смештени су кухиња, 
умиваоница и  ђачко позориште. Једна лро- 
сторија y згради лретворена je y  калелу, 
a једна y ђачку библиотеку. У делу згра- 
де на углу Делиградске и Тиршове улице, 
на другом спрату, отворена je школска 
болница. Остале лросторије коришћене су 
као учионице, професороке канцеларије и 
ђачке спаваће собе. Шжолске 1910— 1911. 
год. y  зграду je  уведено електрично освет- 
л>ење.6

После првог светског рата зграда je из- 
дата под закуп Министарству пошта и те- 
леграфа. Због оштећења насталих y  зем- 
љотресу 1927, зграда je  те и  следеће го- 
дине оправљана. После исел>ења Мини- 
старства, 1. I 1931. год., локазало ce да су 
неопходне темељне преправке зграде, за  
шта Друштво „Краљ Дечансни“ није има- 
ло средстава. Због тога je прихваћена по- 
нуда Министарства просвете да je узме



под закуп за смепггај Друге женоке шм- 
назије, чија ce стара зграда морала ру- 
шити због звдања нове. Дом je рено- 
виран под надзаром арх. Јанжа Шафаржа, 
члана устраве Друштва „Краљ Дечански". 
Друга жешжа гимназија уселила ce y згра- 
ду септембра 1931. год. и ту je остала до 
почетка јуна 1933. год, када je зграда ко- 
начно адаптирана за усељење Завода за 
образовање и васпитање глувонеме деце.7

Дскк je дом Друштва „Краљ Дечаноки" 
био издат под закуп, Завод за образава- 
ше и васшггање глувонеме деце био je 
прво y Светосавском дому (1904—1905), за- 
тим (1905—1910) y згради y којој je да- 
нас Факултет примењених уметности (Сед- 
мог јула бр. 4), y Конаку кнешње ЈБу-

План вароши Београда 
Размера 1:10 000. Израђен y кансишзационом 
одсеку 1903. год. (Историјски архив Београда, 
Музеј града Београда). Део плана са уцртаним 
габаритом дома Друштва „Краљ Дечански" 

означеним као Дом глувонеме деце.

Plan of the City of Belgrade. Scale 1:10.000. 
Made in the Department for Sewers System  in 
1903 (Historical Archives of Belgrade, the City 
Museum, Belgrade). A part of the plan w ith  
measures of the Home »Kralj Decanski« depicted 

as the Home for Deaf-and-Dumb Children

бице (1911—1916), y Вранковој бр. 16 (1916— 
1919), понаво y Конаку кнегиње Љубице 
(1919—1926) и на Обилићевом венцу бр. 10, 
одакле je 1933. год. лрешао y дом Друштва 
,,Краљ Дечанеки".8
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Пројекат главне фасаде дома Друштва „Краљ 
Дечански"

објављен y књизи: Друштво „Краљ Дечански“. 
Извештај о Заводу за образовање u васпита- 
ње глуво-неме деце за школску 1902—3. го- 

дину, Београд, 1903.

Project of the main façade of the home of the 
Society »Kralj Deianski« published in the book: 
The Society »Kralj Decanski«. Report concerning 
the Institute for Education and Upbringing of 
Deaf-and-Dumb Children for the School Year 

1902—3, Belgrade, 1903

Пре усељења Завода за образовање и 
васпитање глувонеме деце, дом Друштва 
„Краљ Дечански" je оспособљен за сме- 
штај Завода са интернатом. Инсталирано 
je купатило са тушевима и кадама, уре- 
ђене су спаваће собе, трпезарија, собе за 
рад, умиваоница, амбулаита и апотека, a 
кабављена су и учила потребна за на- 
ставу. Завод ce уселио y дом Друштва 
„Краљ Дечански" 1. VII 1933. год. У току

Дом Друштва „Краљ Дечански" 
Фотографија снимљена око 1910. год. (Музеј 
града Београда). Објавила др Дивна Ђурић- 
-Замоло y књизи: Градитељи Београда 1815— 

1914, Београд, 1981.

The Home of the Society »Kralj Decanski«. 
Photo taken about 1910 (City Museum, Belgra
de). Published by Dr. Divna Duric-Zamolo in 
her book »Graditelji Beograda 1815—1914«, Beo

grad, 1981
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школеке 1934—1935. год. y дому су отво- 
рене кројачка и обућарска радионица за 
обуку питомаца. Направљен je и улаз за 
иублику y те радионице, из Делиградске 
улице. У току лета 1939. год. дом je ре- 
новотран под надзором арх. Вељка Мило- 
шевића, члана управе Друштва „Краљ 
Дечамски“. Фасада je прскана, обојен je 
кров, 'израђене су нове капије и нова 
ограда.®

Кад je лочео други свегски рат, Завод 
за образовање и васгиитање глувонеме деце 
престао je са радом, па су .ce питомци ра- 
зишли својим кућама. Дом Друштва „Краљ 
Дечански" користио je окупатор, a y јед- 
ном делу зграде били су смештени олепи 
младићи и девојке српске народкости, про-

терани из дома слепих y Земуну. Покретна 
имовина дома je разнета, a дакументација 
о раду Завода je y току рата пропала.10

После другог светгаоог рата дом Дру- 
штва „Краљ Дечански" коришћен je за 
потребе војног оуда. Зграда je срушена 
јуна 1956. год.11 Земљиште које je припа- 
дало Друштву „Крал. Дечански“ данас je 
y сжлопу амбасаде СССР. Зграда амбасаде 
налази ce на месту дворишта дома Дру- 
штва „Краљ Дечански“, a на месту самог 
дома je дворшите амбасаде.

Да je сачуван, дом Друштва „Краљ Де- 
чански“ био би данас један од истакнутах 
споменика београдске архитектуре са краја 
XIX и почета XX века.

С К Р А Ћ Е Н И Ц Е

БОН =  Београдске општинске новине 
СН =  Српске новине
Четрдвсетогодишњица = Четрдесетогодишњи- 

ца живота и рада Друштва „Краљ Де- 
чански“ — завода за образовање и васпи- 
тање глувонеме двцв 1893— 1933 Београд, 
1933.

Друштво „Краљ Двчански“ [...]  Извештај [...]  
= Друштво „Краљ Двчански“ за образо- 
вање и васпитање глуво-немв и слепе де- 
це. Извештај о раду Управног u Надзор- 
ног одбора Друштва „Краљ Дечански“ и
о Заводу за образовање и васпитање глуво- 
-неме двце.
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C B E T JIA H A  Н Е Д И Ћ

THE HOME OF THE SOCIETY »KRALJ DECANSKI«

Svetlana Nedic

The Society »Kralj Defianski«, which took 
care of the support and education of deaf-and- 
-dumb children, was founded in 1893. In the 
area between the streets Deligradska, Tirsova, 
Cara Haile Selasija and Pasterova the Society 
built a home to house the Institute for Education

and Upbringing of Deaf-and-Dumb Children. 
According to the plan of the architects Milorad 
Ruvidic and Dragutin Dordevic the home was 
built from 1898 to 1904. The building was 
constructed in the spirit of eclectic architecture. 
It was pulled down in 1956.


