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WORKS TO CONTINUE ON THE BUILDING OF THE CHURCH OF ST. SAVA

Aleksandar Deroko

Aleksandar Deroko, a member of the Aca
demy of Sciences and Arts, one of the witnesses 
and participants in the first works of building 
the church dedicated to St. Sava and an active 
consultant for the works that should finish  
the church, sets out the chronology of this 
undertaking. In 1894 a decision was made that 
by building a church the 300th anniversary of 
the burning of the relics of St. Sava on Vracar 
in Belgrade should be commemorated. At first 
a small church was built in 1895 and next year 
a society, headed by the metropolitan of the 
Serbian Orthodox Church, was founded to 
support the erecting of a large church. A com
petition for the project of the church was 
announced in 1904 but it did not succeed. The 
second, announced in 1927, resulted in decision 
that the project should be carried out by the 
architects Bogdan Nestorovic and Aleksandar

Deroko, who won the second prize, because the 
first one was not awarded. Building works 
started in 1935 and the church was constructed 
up to a height of 12 meters. The war of 1941 
discontinued further building. (The author gives 
data of the choice, supplies and dressing of 
marble used in this part of the church. It was 
extracted in the Vencac quarry in Yugoslavia 
and in Carrara and Lago Maggiore in Italy, but 
some Jablanica granite was also procured for 
the façade).

The author describes this church, its interior 
and exterior inspired by Byzantine influence 
and medieval Serbian art. A ll the basic plans 
and static calculations, which would enable 
further work, have been preserved. Aleksandar 
Deroko, the author of this essay, put the plans 
to a safe place and took care of them during 
the period of occupation.



МИЛАН ШЋЕКИЋ Годишњак града Београда 
књ. X X X I I  —  1985.

ТРГОВИ БЕОГРАДА

У плану града Београда издатом 1984. 
године загаисана су имена седам тргова: 
Трг Димитрија Туцовића, Трг Републике, 
Трг Маркса и Енгелса, Студентоки трг, Трг 
братства и јединства, Трг ослобођења и 
Шумадијсжи трг.

Да ли су иобројани простори Београда 
тргови само номинално или представљају 
стварне елементе урбане струхтуре града 
и градске просторе на којима ce одвија 
знатан део јавнот живота?

Могу ли овојим димензијама, односом 
просторних елемената и функцијом номи- 
нални тргови Београда да ce сврстају y 
урбану форму коју називамо тргом или су 
тк простори града названи потрешним име- 
ном? Пол Цукер коистатује: „Данас и y 
мањим и y већим градовима постоје ,трго- 
ви‘ који су као такви назначени y плано- 
вима, a заправо ради ce само о празним 
просторима унутар сплета улица. Од оста- 
лих градских површина ce разликују уто- 
лико што на њима нема иикахвих изгра- 
ђених објеката . . .  За трг постоје три про- 
сторно одређујућа елемента: низ охолних 
структура, лружање лодне равни и има- 
гинарна сфера небеског свода. Облици ова 
три елемента су, наравно, y највећој мо- 
гућој мери одређени тродимензионалним 
габаритом трга. . .  Ипах сам празан ттро- 
стор не ствара никахав тродимензионални 
утисак11.1

Готово пре сто година Камило Зите из- 
носи истоветно мишљење: „Данас ce оби- 
чан празан простор који je настао тиме

што један блох није изграђен назива 
тргом“.2

Могу ли ce ове констатације односити 
'л на тргове Београда?

Трг Димитрија Туцовића

Бранко Максимовић je 1933. године пи- 
сао: „Саобраћајно расхршће ,Славија‘ мада 
ce од многих сматра као трг са својих 7 
саобраћајних праваца, од којих 6 има 
трамвајске пруге, био je и остаће и на- 
даље само један важан и жив саобраћајни 
чвор, који he, с обзиром на померање цен- 
тра Београда, бити из дана y дан све више 
оптерећен.. .“3

Предвиђања из 1933. године cy ce y пот- 
пуности обистинила.

На трг Димитрија Туцовића улази седам 
улица: Маршала Тита, Немањина, Дели- 
градска, Булевар ЈНА, Светог Саве, Мар- 
шала Толбухина и Бориса Кидрича. Кроз 
пет улица пролази јавни градски саобра- 
ћај: Улицом Маршала Тита аутобуски и 
тролејбуски, Немањином трамвајски, Бу- 
леваром ЈНА трамвајски, аутобусхи и тро- 
лејбуски, Улицом маршала Толбухина ау- 
тобуски и тролејбуски, Улицом Бориса Ки- 
дрича трамвајски и аутобуски. Трг Дими- 
трија Туцовића je изразито транзитни сао- 
браћајни чвор. „Од укупног броја возила 
који пређе Славију само ce 9°/о задржи на 
ширем лодручју трга, a 91% транзитира . . .  
У јутарњем вршном часу (07—08 час.) опте-
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рећење чвора износи око 3.600 возила/час. \рћл их узајамним контактима, пружајући 
Тргом пролази 16 лигогја ЈГС-а. У јутар- им заклон од саобраћаја и ослобађајући их
њем вршном часу тртом прође 218 возила напетости јурења 1кроз мрежу улица“.5
ЈГС-а која довезу око 16.000 путника."4 Једини простори овде намењени пеша-

Трг Димитрија Туцовића  — постојеће стање 19S0. — однос изграђених и неизграђених простора 

Trg Dimitrija Tucovica — state existing in 1980 — relation of built-up areas to those non-built-up

TRG
DIMITRIJA
TUCOVICA

Трг Републикв  — постојеће стање 1984. — однос изграђених и неизграђених простора 

Trg Republike  — state existing in  1984 — relation of built-up areas to those non-built-up

Ha овако саобраћајем оптерећеном про- 
стору не могу ce о-стварити ,дтсихичке и 
ггсихолошке функције тргова. . .  да обра- 
зују састајалиште за људе, хуманизирају-

цима су тротоари улица које излазе на трг.
Поред нејасне функције нејасни су и 

просторни концепти Трга Димитрија Ту- 
цовића. Уколико je функција трга саобра-
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ћајна, то je y дубокој колизијм са местом 
на које су пренети посмртни остаци и по- 
динута биста Димитрија Туцовића y сре- 
дини овог простора. Кружном острву заса-

Величина споменика као централног ре- 
пера je y диспропорцији са величином трга. 
Споменик je висок око 4 метра, поставл>ен 
усред саобраћајног чвора чије ce прсх;торне

Трг Маркса и Енгвлса — постојећв стање 1984. — однос изграђених и неизграђених простора 

Trg Marksa i Engelsa — state existing in 1984 — relation of built-up areas to those non-built-up

TRG 
IKSA 1 ENGELSA

Студвнтски трг — постојеће стање из 1984. — однос изграђених и неизграђених простора

Studentski Trg — state existing in 1984 — relation of built-up areas to those non-built-up

ђеном цвећем, величине око 50 метара, y 
чијем je центру споменик, немогуће je 
прићи од интензивног саобраћаја, na je 
тај простор за пешаке неупотребљив.

границе крећу од 110 до 120 метара, што 
споменик чини непр»шетним.

Зграде које окружују овај простор 
углавном имају приземље и приземл>е и
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један спрат. Димензије објеката y односу 
на ширину и дужину отворенот простора 
који окружују, као и њихово, међусобно 
дејство, y таквој су несразмери да ce не 
може говорити о тродимензионалном про- 
стору трга. „Што je већи трг, то je мање 
дејство, јер ce грађевине и споменици ви- 
ше не мскгу н>име мерит-и“.6

Простор на углу улица Маршала Тита 
и Бориса Кидрича je неизграђан, привре- 
мено затрављен, a на левој страни Нема- 
њине улице, на улазу y  трг, изграђен je 
привремени занатски центар, са призем- 
ним зградама. На обе те страие не постоје 
тродимензионалне границе простора и он 
je потпуно развал>ен.

Т рг Републике

„На питање који су тргови y Београду 
најприкладнији за подизање споменика, 
веома je тешко дати онакав одговор како 
ce можда очекује. Разлог je ирост: Београд 
нема тргова y правам значењу те речи . . .  
Београд има један једини трг на коме je 
правилно постављен опомен-ик: To je трг 
уоквирен зградама Позоришта, Хипотекар- 
не банке и зграде „Реукионе“ на коме ce 
налази споменик кнезу Михаилу. Па и тај 
једини трг има један велики недостатак: 
празнину од око 60 метара којом je срушен 
један од основних захтева — пгто већа за- 
твореност архитектонскот оквира трга“.7

SUMADIJSKI
TRG

Ш умадијски трг — постојеће стање из 1984. — однос изграђених и неизграђених простора 

Sumadijski Trg — state existing in 1984 — relation of built-up areas to those non-built-up

Највиша зграда, хотел „Славија", виеи- 
не П +  17 спратова, налази ce на углу ули- 
ца Светси- Саве и Маршала Толбухина.

Смештен устрану, изван осовина улица, 
ван свих могућих осовина простора и ми- 
мо главних визура и праваца кретања, без 
обзира на своју висину, овај хотел ce не 
може сматрати доминирајућом грађевином 
која усмерава ттросторне односе трга.

Тако формиран простор око споменика 
Димитрију Туцовићу не може ce сматрати 
тргом.

Простор Трга Републике оивичен je 
зградама Народног Музеја (бивша Угграва 
фондова, по пројехту архитехата Николе 
Несторовића и Андре Стевановића, подиг- 
нута 1903. године), Народног позоришта 
(саграђеног 1869. године по пројекту Алек- 
сандра Бугарског), објектом ЗОИЈ1 „Дунав“ 
(пројехат архитекте Иве Куртовића, лодиг- 
нут 1973. године), зградом y Коларчевој бр. 
1, палатом „Дома штампе“ (подигнутом 
1958. године, по пројекту Ратомира Бото- 
јевића) и пословном зградом на Обилцће-
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Трг ослобођења — постојеће стањв из 1984. — однос изграђених и неизграђених простора 
Trg Oslobodenja — state existing in 1984 — relation of built-up areas to those non-built-up

трга je подељен на неколико делова који формиран je парк који ce сматра састав-
ни просторно ни обликовно не чине целину. ним делом Трта Републике. У просторном

Улицама Васе Чарапића, Македонском смислу парк je Васином улицом потпуно

Трг братства и јединства — стање из 1984. — однос изграђених и неизграђених тгростора
Trg Bratstva i Jedinstva  — state existing in 1984 — relation of built-up areas to those non-built-up

Т Р Г О В И  Б Е О Г Р А Д А

b o m  венцу бр. 30 (бивша зграда „Реунионе“, 
грађена од 1929. до 31. године).

Улицама Васе Чарапића, Македонском, 
Коларчевом и Обилићевим венцем простор

и Коларчевом пролазе аутсхбуске и тролеј- 
буске линије јавног градског саобраћаја.

Између Народног позоршита и Маке- 
донске улице, од Ваоине ка Дому ЈНА,

TRC
BRATSTVA

I
JEDINSTVA
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одсечен од трга. Парк je y паду од Трга 
Републике ка Даму ЈНА, тако да ce са 
трга не сагледава. Својим зеленилом овај 
парк не чини могући оквир трта, већ je на 
тој страни трг отворен и ггросторно неде- 
финисан.

Друпи део трга, који чини целину за 
себе, без ближе везе са основним иростор- 
ним концептом, чини простор од Дома 
штампе до Васине улице. Тај простор je 
поплочан, за разлику од осталих делова 
који су асфалтирани. Засађен je дрвећем 
брезе. Према споменику кнезу Михаилу и 
Народном иозоришту подитнут je вештач- 
ки брежул>ак засађен ниским растињем и 
цвећем. Брежуљак, сжрећући леђа споме- 
нику и позоришту, просторно >и визуелно 
одваја тај део од осталог простора трга и 
усмерава га ка фонтани која чини састав- 
ни део овог „ишчашеног“ ансамбла незтод- 
но смештеног на правгцима главних пешач- 
ких кретањ-а преко трга.

Трећи део Трга Републике чини простор 
окружен поеловном зградом (бивша „Реу- 
нионе“), Народним музејом и Народним по- 
зориштем. Испред Народног музеја, неки 
метар померен од осовине главног улаза y 
музеј ка позоришту, постављен je споме- 
ник кнезу Михаилу (лодлгнут 1882. год., 
рад италијаиског вајара Енрика Пација).

Овај део трга, ослобођен саобраћаја, са 
зградама Музеја и Позоришта које су сво- 
јим димензијама y пропорцији са величи- 
ном отворенот простора, иако притиснут 
нескладно одмереном архитектуром послов- 
не зграде, ипак je највреднији део Трга 
Републике.

Зграде које уоквирују овај део трга 
стварају јасно дефинисан простор y чијој 
ce осовини налази споменик. Иако чини 
само петину његове ловрпшне, овај део до- 
минира целим простором Трга Републике.

Трг М аркса и  Енгелса

Трг Маркса и Еигелса настао je педе- 
сетих година овог века и „његово архитек- 
тонско-урбанистичко решење je резултат 
дугог рада на урбанистичком решавању 
комллекса 1 рада почев од Трга Републике 
па до Ташмајданског парна. Урбанистичко- 
-архитектонски, трг представља један ком- 
промис између савремених гледања и псеу-

до-схватања са већим уступцима овим 
другим. Ово je последица, y шрвом реду, 
карактера архитектуре постојећих објека- 
та који су због овоје материјалне вредно- 
сти поштовани. Урбанистичко решење дао 
je Урбанистички завод Београда11.8 Тако je 
1956. год. о »вом прастору лисао Братислав 
Стојановић.

Какви су резултати тог „дугог рада на 
урбанистичком решавању комплекса гра- 
д а . . . “?»

Од времена y коме je формиран па до 
да.нас овај градски простор, настао на ра- 
чвању улице назване Трг Маркса и Енгел- 
са и Улице Моше Пијаде, није мењао свој 
архитектонски оквир. Није мењао ни иа- 
зив. Мењао je само намену. Од првобитне 
племените идеје да хгростор трга буде ме- 
сто на коме he бити подигиут споменик 
Марксу и Енгелсу, који „треба да изрази 
захвалност народа социјалистичке Југосла- 
вије оснивачима модерног социјализма“,,° 
отишло ce y сасвим другу крајност. Дана- 
шња намена, званично призната и дру- 
штвено верификована, чини Трт Маркса и 
Енгелса -најеећим отвореним иаркингом за 
путничке аутомобиле y Бео-граду. Постоје 
званичан улаз и ивлаз са овог паркинга, 
као и градска служба која наплаћује пар- 
кирање.

На овом градском простору за пешаке 
нема места.

Па и када би ce вратио пешацима, овај 
простор тешко да би ce магао сматрати 
тргом.

Главне зграде које окружују овај иро- 
стор: Музеј револуције народа и народно- 
сти Јутославије (раније Аграрна банка), 
пројектаната Бранка и Петра Крстића, из- 
грађен 1932. год., палата „Београд“, пројек- 
танта Грегорија Самојлова, подигнута 1938. 
год., зграда Савеза синдиката Југославије, 
архитекте Бранка Петрићића, подигнута 
1953. год. и зграда „Борбе“, архитекте Бра- 
нислава Којића 1937—39. год, са новим де- 
лом подигнутим 1949. год. по пројекту арх. 
Александра Секулића, иако уједначених 
виеина главних венаца — услед велижих 
међусобних растојања и неодређених про- 
сторних односа формирају један недефи- 
нисан слободан простор.

Растој ања од 25 метара између зграда 
које чине оквир улица Трг Маркса и Ен-
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гелса и  Моше Пијаде, сагледавање пуне 
ширине пресека тих улица са главних пе- 
шачких токова, правци рачвања који усме- 
равају целокулан простор дуж страваца тих 
улица — чине да изостаје утисак простор- 
ног јединства. Зграде Синдиката Југосла- 
вије и палате „Београд", иахо су y оси 
целокупног простора и чине главну и је- 
дину фасаду трга, и поред своје величине 
делују отзоловано. Пешаци су y кретању 
усмерени дуж  улица које пролазе поред, a 
не ка Тргу Маркса и Енгелса.

На овам просгору неодређеног облика, y 
самом врху, на најужем делу, стешњена 
улицама, без слободног простора уоколо, 
смештена je фонтана-базен. „Продужени 
базен, пак, пружао би као специфичан 
елемент повољне могућшости рефлектова- 
ња монумента, као и .допуну y ванредним 
могућностима за оперисање y одговарају- 
ћим светлооним-ноћним-ефект1има.“п

Базен je, на жалост, све што je изве- 
дено од првонаграђеног рада на конкурсу 
за споменик Марксу и Еегелсу из 1955. 
год. Данас je, да слика буде још тужнија, 
уз зграду „Београд“ и према улици заса- 
ђен, без икаквот просторног концепта, ред 
платана.

Цео овај простор je y паду ка улици 
Моше Пијаде. Висинска разлика изноеи 
око 2 метра.

Димитрије Леко je 1955. год. писао да 
„трг треба да буде раван, што хоризон- 
талнији, односно да нагиб, ажо га и има, 
буде минималан, неприметан, сасвим неу- 
падљив оку. Овај услов није испуњен код 
новог трга Маркса и Енгелса. Пад ка Де- 
ч&нској улици (данас Моше Пијаде) je при- 
метам сад . . .  Ово негативно својство новог 
трга потенцирано je чињеницом да пад те- 
рена није по дубини, што би било нешто 
мање стриметно, него по ширини, односно 
правац косине сече главну осу трга и тиме 
још јаче пада y очи“.12

У овом разматрању Т.рга Маркса и Ен- 
гелса Димитрије Леко закључује: „Он баш 
на овоме месту не може да пружи предста- 
ву једног архитектонски обликованог про- 
стора: није хоризонталан, није затворен, 
величина му нијеу складу са зградама ко- 
је га окружују a облик му je неодређен. 
Укратко: он није онај унутрашњи град- 
ски трг који архитектонски обликован тре-

ба да je сличан једној великој свечаној 
градској двораии која место таванице има 
небески авод“.13

Студентски трг

По свам облику, затворености проетора, 
архитектонском оквиру зграда које га 
окружују, величини, Студентски трг би ce 
могао сматрати понајвише правим тргом. 
Тај простор ce јасно, као белина, оцртава 
на свим картама Београда: „Стара, велика 
пијаца београдска, коју видимо на свим 
картама Београда, цивилним и војним, по- 
чевши још из средњег века. A неки моји 
другови, који ову материју боље познају 
од мене, мисле да je ту негде, или баш ту, 
морао бити још и римски форум“14 ттисао 
je 1961. године Ботдан Богдановић.

Простор Студентског трга, овакав какав 
je, одвајкада je намењен састајању л>уди, 
размеки добара, продаји робе, живом раз- 
говору, пијачној свађи, уличној музици, 
представЈБајући један од оких елемената 
„који заједницу чине заједницом, a не са- 
ко скупом појединаца“.15

Уоквирен зградама Универзитета, Етно- 
графског музеја, пословним и стамбеним 
објектима, простор трга може се поделити 
y два дела. Горн>и део, y продужетку Васи- 
не улице, хоризонталан je и чини део тога 
испред старих зграда које су највреднлји 
оквир овог простора.

Капетан-Мишино здање, саграђено 1863. 
године по плановмма чешког архитекте 
Јана Неволе y стилској мешавини елеме- 
ната готике, романтике и ренесансе, прва 
je палата y српској архитектури. Зграда je 
влше од једног века намењена наставним 
функцијама. Иза њених фасада прво je 
била смештена Велиха школа, потом Фи- 
лозофски факултет, a данас Ректорат Бео- 
градског Универзитета.

Поред Калетан-Мишиног здања налази 
ce објекат Новог Универзитета (данас згра- 
да Универзитета), подигнут y  стилу пом- 
пезног академизма од 1923. до 1927. године, 
по пројектима Петра Гаћића.

Трећа зграда која са две наведене до- 
минира горњим оквиром Студентског трга 
je Коларчев народни универзитет. Зграда 
je подигнута од 1929. до 1930. по пројекту 
Петра Бајаловића са карактеристикама 
разних стилских токова.
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Простор ислред ових зграда широк je
40 метара и лрема парку ce завршава ма- 
сивном и монументалном оградом са две 
капије које воде y парк. На средини, из- 
међу зграда Универзитета и ограде парка, 
налазе ce два издужена острва са дрве- 
ћем. Богдан Богдановић je 1961. године пи- 
сао: „Са Студентског трга треба уклонити 
оно болешљиво никад достасало дрвеће. 
Ово дрвеће гаије лорасло ни сантиметар од 
како га ја знам, a знам га већ прилично“.16

Улицом између овог дрвећа и зграде 
Универзитета тече јак аутобуски и тролеј- 
буски саобраћај. Другом половином лро- 
стора, од дрвећа до ограде парка, користе 
ce аутобуси градског саобраћаја као ауто- 
буским терминалом и почетном станицом. 
Тако je цео овај простор узурпиран и пред- 
ставља стајалиште и окретницу јавног 
градског саобраћаја.

Други део Студентоког трга, чи.ји je 
скок терена сакривен иза масивне армира- 
нобетонске ограде, представл>а парк y па- 
ду. Парк je од Васине према улици Браће 
Југовића y паду иреко 5°/о. Између платоа 
испред зграда Универзитета и парка «е 
постоји никаква просторна веза. Кроз 
ограду и две капије парж ce не сагледава 
са горњег равног дела трга.

Одвојен масивном оградам и саобраћај- 
чим улицама од архитектонског оквира 
зграда које га окружују, парк чини огра- 
ђену целину за себе, која не може да буде 
сједињујући елеменат аколних вертикал- 
них структура.

Са доње стране оквир Студентског трга 
чини тешка, строга и хладна универзитет- 
ска зграда Природно-математичког факул- 
тета.

Сваки од наведених простора чини це- 
лину за себе. Пера Ј. Половић je 1928. го- 
дине писао: „Уолште цела je концепција 
за уређење овога сквера погрешна, јер ме- 
сто да ce види зеленило, в.иде ce архитек- 
тонске и обичне ограде. Ово ће ce још јаче 
осећати кад ce цео трг изида архитектон- 
ски, y коме he зеленило бити заграђено".17

Трг братства и јединства

Овај трг ce прогтире испред главне же- 
лезничке станице y Беаграду. У основици 
полукружног прогтора, на положају којим 
ce завршава персаектива Немањине ули-

ие, налази ce железничка станица подигну- 
та 1884. године. Око ње, на линији полу- 
круга радијуса 120 метара, смештене су 
зграде које заједно са њом формирају про- 
стор назван Трг братства и јединства. „Трг 
испред Железничке станице (Вилсонов трг) 
створио je Леже* убодом шестара y глав- 
ки улаз y вестибил и  описивањем кружне 
линије од 120 m радијуса. Можда je сма- 
трао да je то за Београд д о в о л ј н о ,  a можда 
и није могао дати нешто боље, што je да- 
нас уосталом свеједно11.18

Станична фасада y дужини од 130 ме- 
тара окренута тргу недовољна je да ва- 
твори, ограничи и формира простор који 
je ту, y основици полукруга, широк 250 
метара.

Немањмна улица, која води ка главном 
улазу y станицу, има ширину регулације
38 метара, тако да ce губи утисак да улица 
улази y затворени лростор трга.

Регулација улице Слобадана Пенезића 
Крцуна износи 40 метара, ina je простор 
отворен ш недефинисан и на тој страни, 
ка главној пошти, поготово што ce лреко 
пута поште, y Улици Слободана Пенезића, 
односно на месту њеног уласка y трг, :на- 
лазе приземне страћаре.

Зграде на линији полукруга насупрот 
станице су различите висине м. превише 
удаљене од ње, тако да потлуно изостаје 
њихов међусобни утицај, као и утисак је- 
динственог простора. Између тих зграда и 
станице налазе ce два сквера неодређеног 
облика. Око сквера ближег Карађарђевој 
улици круже трамваји, којима он служи 
као окретница. Други аквер ближе пошти 
испресецан je недефинисаним, широки.м 
асфалтираним стазама, лотлуно без дрве- 
ћа и затрављен на местима где je иреоста- 
ло нешто земље.

Ислред железничке станице пролазе 
трамвајске шине и аутобуске линије y 
свим правцима, тако да уз неописиву гу- 
жву путника и возила овај простор постаје 
нова станица под ведрим небом.

Како je једном једноставно налисао 
Бсгдан Богдановић — „Трг пред станицом:

* Едуард Л еж е — париски архитект који 
je средином прве половине XX века постао 
директор Техничке управе Београда, започе- 
ло ce радовима на реконструкцији Београда 
под његовом управом.
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то je само трг пред станицом, a такви су 
ретко када и ретко где прави тргови, мада 
их трговима радо и сувише често нази- 
вају“.19

Ш умадијски трг

На правоутаоном простору који су фор- 
мирале околне улице и који ce зове Шу- 
мадијски трг, педесетих година овог века 
била je смештена пијаца.

Каснијим интервенцијама, градњом, за- 
тварањем старих и просецањем нових ули- 
иа простор je полримио недефинисан облик, 
a улице изгубиле свој логичан ток. Изград-

њом околних зграда и хотела „Шумадија“ 
je лретворен y економско двориште хоте- 
ла са гаражом и паркингом. Овај простор 
није трг.

Трг Ослобођења

Овај простор није трг нити je то икада 
био. To je најобичнија саобраћајна окрет- 
ница око које су на разноразним странама, 
на лразним просторима, без реда смештена 
складишта, сервиси и бензинске пумпе. Ти 
објекти раштркани око окретнице не чине 
оквир овом лростору који ce погрешно на-1 
зива трг.
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BELGRADE SQUARES

Milan

In the plan of Belgrade from 1984 have 
appeared seven squares: Trg Dimitrija Tucovica, 
Trg Republike, Trg Marksa i Engelsa, Student- 
ski Trg, Trg Bratstva i Jedinstva, Trg Oslobo- 
denja and Sumadijski Trg.

The aforesaid areas in Belgrade are squares 
by name only. As to the specially defined ele
ments, and as far as the contents and function 
are concerned, these areas are in  complete 
collision w ith the purpose of a square which 
is one of basic typological elements of the urban 
space where a good deal of public life  develops.

Scekic
4

Designed partially, without complete and 
planned observing the space determined by 
traffic, by the pulling down of some buildings, 
empty spaces and functions contrary to the 
purpose of the square, these places, situated 
within the network of streets, cannot be con
sidered squares.

Belgrade has not, it neither have ever had 
a completely planned and built up urban 
segment which, according to the spacial ele
ments, contents and function, can be considered 
the square.


