удк 72(497.11)”1918/1945”

Данијела Срејић

Архитектура Смедерева
од 1918. до 1945. године

А

нализом и проучавањем архитектуре одређених подручија уочљива
је чињеница да сваки процват градитељства проистиче из економске
стабилности и благостања тог краја. Формула економско-архитектон
ски развој, где овај други проистиче из првог, може се јасно видети и на
примеру смедеревске архитектуре. Тако је у годинама које су предходиле
Првом светском рату, а захваљујући успону трговине и чињеници да је
имало статус најјачег извозничког места на Дунаву, Смедерево дожи
вљавало свој економски процват и, сходно томе, могло се похвалити ре
презентативним архитектонским и урбанистичким остварењима . Овај
свеобухватни развој Смедерева прекинут је Првим светским ратом, у
коме је смедеревска ахитектура претрпела знатна оштећења.
После 1920. године, трговина је замењена једном другом привредном
граном – индустријом, чиме је омогућен наставак економског проспе
ритета, који је опет довео до такве градитељске активности да за смеде
ревску архитектуру у периду од 1918. до 1945. године можемо слободно
рећи да представља врхунац архитектонске делатности овог подручија.
Индустријализацији града највише је допринела чињеница да он ле
жи на обалама Дунава, који представља главни водени пут кроз средњу
Европу, чиме се омогућава лак, брз и јефтин довоз индустријских си
ровина и алата, као и одвоз индустријских продукта. Захваљујући овој
погодности град је одмах после рата привукао инвеститоре и започео
свој индустријски развој. У овом периоду је, такође, дошло до пораста
броја становника, па је према подацима Г Н О Смедерево 1921. године
имало око 5800 становника, око 1927. 6296, а после четири године број
се попео на 10 489. Пред Други светски рат град је имао око 11 000 ста
новника.1 Индустријски прогрес и пораст броја становника директно су
утицали на архитектонски и урбанистички развој, тако да је у периоду
од 1924. године па до почетка Другог светског рата, Смедерево проме
нило свој изглед и добило једну далеко складнију физион
 омију. Нови
1 Леонтије Павловић, Историја Смедерева у речи и слици, Смедерево 1980, 375
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житељи зидали су стамбене зграде, подизали трговине и занатске рад
ње, а и општина је, с обзиром на економски развој, почела активно да се
бави преуређењем града. Обнова је започета изградњом неколико кућа
у центру вароши. Биле су то куће Стојана Вучковића, Живка Стојића,
зграда задужбине Димитрија Михајловића Вучачанина и још неколико
приземних и двоспратних зграда дуж читаве тадашње главне улице, од
Горње ваге до Дунава.2 Општина је такође 1926. године изградила тро
тоар и поставила коцкасту калдрму, преуредила пијацу, а 1928. године
из Немачке су наручене цеви за канализацију вароши. У овом периоду
урађено је неколико урбанистичких планова (од којих су неки само де
лимично а неки уопште нису реализовани), а 1937. године Смедерево је
међу првим нашим градовима добило грађевински правилник, одобрен
од надлежних власти, као и генерални регулацион
 и план по Грађевин
ском закону.3 Нажалост, овај план никад није спроведен у дело, иако је у
својој концепцији поштовао наслеђену урбану матрицу. Ипак најбројније
артхитектонске измене град је претрпео на тргу и пристаништу.

1. ЦЕНТРАЛНи ТРГ
На централном тргу, средином друге деценије двадесетог века, подигну
то је неколико репрезентативних грађевина које су допринеле преласку
трга са нивоа чаршијског на ниво градског центра. Највеће промене на
простору трга настале су на потезу његове југозападне регулације поди
зањем зграде некадашњег Општинског дома, „Хотела Нинић“ и зграде
Црквене општине.
1.1. Зграда некадашњег Општинског дома
С леве стране Цркве св. Георгија, на правилним регулационим линијама
некадашњих улица Вожда Карађорђа и Краља Александра, године 1928.
подигнута је зграда некадашњег Општинског дома у Смедереву. Обје
кат је подигнут по пројекту знаменитог архитекте Николаја Краснова,4
а на предлог општинских одборника и „Удружења добротвора“ који су
поклонили плац и делимично учествовали у финансирању изградње.
Надзорни инжењер за време градње био је архитекта Бошко Трифуно
2 Монах Ј. Радојчић, Туђинче, Хиландар 2004, 210.
3 Л. Павловић, Историја Смедерева…, 374.
4 Оргинални пројекат, датован 26. априла 1926. године, са потписом аутора, чува
се у архиви Одељења техничке документације Регионалног завода за заштиту
споменика културе Смедерево.
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Зграда некадашњег Општинског дома, архитекта Николај Краснов, 1928. год.

вић.5 Зграда бившег Општинског дома зидана је у духу еклектицизма
двадесетих година прошлог века и изведена је у масивном конструктив
ном систему са зидовима од опеке положене у кречни малтер. Зграда има
подрум (само испод једног дела објекта), приземље и спрат. Међуспрат
на конструкција је од бетона, кровна конструкција је дрвена, а кровни
покривач је мешовит – „бибер“ цреп и лим. Објекат представља угаоно
решење, са централним корпусом и крилима неједнаке дужине. Из при
земља на спрат води широко, трокрако, репрезентативно степениште са
оградом од кованог гвожђа. Зидови ходника и просторија украшени су
декоративном пластиком и канелираним плитким пиластрима. Фасаде
објекта одликују се правилним ритмом и ликовношћу која је заснована
на снажном контрасту хоризонталног и вертикалног. Правилан ритам
поделе по вертикали, и на тај начин наглашена вертикалност фасадних
поља унутар којих су формирани правоугаон
 и лучно завршени отвори
великих димензија, постигнут је применом двадесет и два масивна пи
ластра полукружног пресека који имају изражене хоризонталне фуге.
Уз уочљиво одсуство хоризонталних подеоних пластичних венаца, ове
5 В. Касалица, Архитектонски ансамбл Трга Републике у Смедереву, Гласник ДКС 16,
Београд 1992, 169; Славко В. Домазет, Споменар старе вароши, Смедерево 1996, 76.
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хоризонталне фуге које су заступљене и на пољима и на пиластрима,
заједно са истакнутим кровним венцем и балустрадом изнад њега, на
глашавају хоризонталност као основну ликовну детерминанту објекта.
Посебни печат овом објекту даје улазни део који је наглашен са четири,
на антички начин, драпиране скулптуре. Ове скулптуре су постављене
на балустради, осовински прате распоред удвојених пиластара и пред
стављају персонификацију правде, рада, науке, и културе.
Зграда некадашњег Општинског дома представља веома важно архи
тектонско остварење, вешто и смело обликоване репрезентативне архи
тектуре која се изузетно успешно уклапа у амбијенталну целину старог
градског језгра.
1.2. Зграда некадашњег хотела „Нинић“
Зграда некада угледног хотела „Нинић“ представља градитељско оства
рење из 1929. године рађено по пројекту инжењера Милије Нинића.6
Објекат има концепцију засновану на угаон
 ом решењу главног улаза у
приземље. Састоји се од подрума, приземља и спрата. Зграда је подиг
нута у духу историцизма двадесетих година прошлог века и представља
врло леп пример градске архитектуре. Фасаде објекта су чистих линија
и правилне геометрије. Фасадно платно је подељено на четири поља и
на угаоном и крајњем делу (према суседу бр. 13) има формиране риза
лите изнад којих је изведена кровна атика. На фасади је по вертикали
заснован правилан осовински ритам смењивања пуног и празног. Овај
ритам диктира распоред стубова у приземљу између којих су поставље
ни велики застакљени излози. Правилан распоред стубова из приземља
преноси се на фасаде спрата преко хоризонтално фугованих пиласта
ра. Улога пиластера је наглашавање ризалита и између њих формирање
чистог фасадног поља са правилно распоређеним прозорима. Фасадна
пластика је заступљена код обраде прозорских отвора изнад којих су
изведени троугласти тимпанони. Подела фасаде по хоризонтали нагла
шена је подеоним венцем који одваја приземље од спрата изнад кога се
налази доста тежи и богатије профилисан кровни венац.
Имајући у виду историјска, архитектонска и амбијентална својства
овог објекта, као и његову специфичну урбанистичку диспозицију у
оквиру ужег урбаног језгра Смедерева, он је сврстан у ред најзначајнијих
објеката ове врсте у граду.

6 В. Касалица, Архитектонски ансамбл…, 169.
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Зграда некадашњег хотела „Нинић“,
инжењер Милија Нинић, 1929. год.

Зграда Црквене општине,
пројектант вероватно
проф. Зађевић, 1925. год.

1.3. Зграда Црквене општине
Објекат је подигнут 1925. године вероватно по пројекту професора Зађе
вића.7 По првобитној намени, зграда је имала стамбено-пословни карак
тер са становима на спратовима и локалима (пословним просторима) у
приземљу. Објекат има концепцију објекта у низу који лежи на правил
ној регулационој линији некадашње улице Краља Александра (садашњи
Трг Републике). Изведен је у масивном конструктивном систему и састо
ји се од подрума, приземља, два спрата и поткровља. Последња етажа је
повучена у односу на главну фасаду и има велику равну кровну терасу.
Архитектура главне фасаде је настала под утицајем водећих архитек
тонских стилова из прве четвртине прошлог века. Типична је за време
у коме је објекат настао и представља леп пример градске архитектуре
са јаким примесама Модерне. Изнад приземља, објекат има елегантно
изведен балкон који смирује наглашену вертикалност фасаде и дели је
на два функционално различита дела-приземни (пословни) и спратни
(стамбени) уз задржавање правилног осовинског ритма свих отвора на
њој. Фасада спратног дела објекта је, по вертикали, рашчлањена на три
поља која су формирана између плитких пиластара. Пар средишњих
пиластара је удвојен и на врху се завршава плитким рељефним предста
вама мушких и женских фигура. Првобитно су се још три оваква рељефа
налазила на фасади, а била су смештена на средини фасадног платна у
7 Група аутора, Мали водич кроз велику баштину града Смедерева, Смедерево 2003.
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пољима између пиластара. Објекат је настао у времену када долази до
нових схватања у архитектури, што је нарочито приметно у ликовном
обликовању његове главне фасаде. С обзиром на време градње и архи
тектонске одлике које има, ова зграда има културни и историјски значај
и део је градитељског наслеђа Смедерева.
Карактеристично је да сви објекти подигнути на градском тргу, у овом
периоду, садрже у својој стилској обради врло разноврсне конбинације
стилских елемената, али они својим начином обраде и различитошћу
управо осликавају време дефинитивног уобличавања простора централ
ног градског трга.

2. ПРИСТАНИШТе
2.1. Стара Железара САРТ ИД на Дунаву
На десној обали Дунава, два километара узводно од тврђаве, међу пр
вим индустријским објектима 1921. године подигнута је стара Железара
САРТИД-а. Погони те фабрике радили су у почетку на поправкама вагона
и локомотива, мостоградњи, бродоградњи и пословима за лаку инду
стрију. У периоду од 1924–1933. године са техничко-технолошког стано
вишта САРТИД је био снабдевен најбољим машинама немачке машинске
индустрије. Један део ове фабрике, најужи металушки комплекс, усту
пљен је Музеју црне металургије у форми музејског депаданса САРТ ИД
на Дунаву. 8
2.2. Силос
Велики губици које је трпео наш извоз жита, из разлога што се роба за
извоз није припремала на прави начин, навели су председника Управ
ног одбора обласне штедионице подунавске области у Смедереву Дими
трија В. Љотића на идеју да на пристаништу подигне житни силос, за
побољшање и класификацију зрнасте хране. Управни и Надзорни одбор
прихватио је овај предлог и за изградњу силоса ангажовао предузеће
чешког архитекте Матије Блеха. Изградња је започета септембра 1931.
године, а освећење силоса извршено је годину дана касније.9 Зграда си
лоса је правоугаоне основе и у предњем делу, изнад сутерена, има шест
спратова. У задњем делу налазе се ћелије за чување жита. Цела зграда
8 Група аутора, Мали водич кроз велику баштину града Смедерева, Смедерево 2003.
9 Глас подунавља, број 25, недеља 13. септембар 1931.
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Силос, пројектовано у предузећу чешког архитекте Матије Блеха, 1931. год.

силоса изведена је од армираног бетона са спољним зидом од цигала
који је удаљен од предходног ради изолације од топлоте. Висина сило
са изнад ћелија износи 27 метара, а у предњем делу 30. метара. Фасаду
карактеришу сведене форме, одличне пропорције и симетрија. Силос је
рађен у духу чисте Модерне и представља један од најлепших примера
индустријске архитектуре. Када је подигнут био је први објекат те врсте
у Србији и тадашњој Југославији.
2.3. Монопол – зграда магацина за експортне дуване
Овај објекат је подигнут 1936. године, на имању Бранка Јефремовића на
месту где се раније налазила циглана. Зидан је наменски, по пројекту
Мил. М. Петровића.10 Објекат је веома великих димензија, рађен је у ду
ху чисте Модерне и по принципу пуне симетрије. Архитектонски се од
ликује добрим пропорцијама, чистим линијама, складном геометријом
и правилним ритмом. Вертикалност је на фасади наглашена плитким
10 Историјски Архив у Смедереву, Магацин за експортне дуване, Пројекти.
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Монопол – зграда магацина за екпортне дуване,
пројектовао Мил. М. Петровић, 1936. год

пиластрима који се у правилном ритму смењују са прозорским отво
рима. Изнад приземља тече један шири испуст који представља врсту
надстрешнице која је изграђена из практичних разлога, да би се рад
несметано могао одвијати и по лошим временским приликама. Зграда
Монопола представља савршен пример индустријске архитектуре, ра
ђене у духу Модерене.
2.4. Зграда некадашње Царинарнице
Зграда је подигнута у близини пристаништа, у некадашњој Дунавској
улици, 1930. године по пројекту руског архитекте Николаја Краснова.11
Објекат је спратног карактера и једноставне лонгитудиналне основе.
Уличну фасаду карактерише њен централни део, наглашен троугаоним
тимпаноном који је без икакве пластичне декорације. Главни мотив фа
саде је тераса, малих димензија, постављена одмах изнад улаза. На фа
11 Податак преузет од Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево.
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Зграда некадашње Царинарнице, архитекта Николај Краснов, 1930. год.

садним платнима која се налазе лево и десно од централног дела у пра
вилном ритму се смањују прозорски отвори и плитки пиластри. Сви
прозори су правоугаоног облика и има их по три у приземљу и на спрату.
На површини између горњег и доњег низа прозора фасада је обрађена
штуко декорацијом. Фасадне површине се одликују потпуном симетри
јом. Унутрашњост објекта конципирана је на начин који одговара њего
вој намени. Све просторије су правилно распоређене дуж ходника. Улаз
из дворишта води до степеништа којим се стиже на спрат. Зграда бивше
царинарнице својом архитектонском концепцијом потпуно се уклапа у
околну амбијенталну слику пристаништа.
На пристаништу је, неопходно је и то напоменути, 1928. године до
грађен кеј чија је израда била уступљена инжењеру Борису Николајеву
из Београда.12 Такође је 1937. године делимично обновљен парк који је
почетком двадесетог века подигао Јанаћије Константиновић, а Немци
га 1915. готово потпуно уништили.
Захваљујући индустријализацији града пристаниште је наставило да
буде веома важан сегмент градског живота, али не у оном смислу у коме
је то било пре Првог светског рата. Оно је изгубило свој дух и престало
12 Л. Павловић, Историја Смедерева..., 279.
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да буде главно градско шеталиште и центар варошких збивања. Инду
стријализација је однела ону живост која је на њему владала током друге
половине деветнаестог века и она се више никад није вратила.

3. ШКОЛЕ
Када говоримо о смедеревској међуратној архитектури неизоставно мо
рамо поменути још две зграде, репрезентативног изгледа, које су подиг
нуте у овом раздобљу и које су, умногоме, допринеле архитектонскоурбанистичком уобличавању града, а то су: зграда Гимназије и зграда
некадашње основне школе „Јован Јовановић-Змај“.
3.1. Зграда Гимназије
Иако је смедеревска Гимназија основана још 1871. године за њу никад ни
је наменски подигнута зграда. Године 1919. усељена је у зграду основне
школе која је грађена 1904. године, највероватније по пројекту архитек
те Милорада Рувидића.13 Првобитна зграда основне школе била је јед
носпратна грађевина и то је садашње бочно крило зграде, према улици
Саве Немањића. Данашњи изглед зграда Гимназије добила је 1933–34.
године, када је проширена и адаптирана. Том приликом изграђено је
прочеље и десно крило, чиме је објекат добио основу у облику ћири
личног слова „П“. Овом адаптацијом, за коју се не зна по чијем пројекту
је изведена, зграда Гимназије је добила масиван и репрезентативан из
глед. Грађевина је обликована у духу академизма, са стилском обрадом и
елементима неоренесансе и класицизма. Објекат је спратног карактера,
а архитектонска концепција заснована је на симетричној композицији,
са наглашеним централним делом прочеља. Подела фасаде по хоризон
тали акцентована је кордонским венцем који дели приземље од спрата.
Централни ризалит, који доминира прочељем, завршава се балустрадом
и масивном атиком са чије се леве и десне стране налазе седеће скулп
туре у драперијама. На спрату централног дела прочеља налази се пет
пиластера полукружног пресека између којих су постављени правоугао
ни лучно завршени прозори великих димензија. Прозори спратног дела
зграде имају богату пластичну декорацију. Изнад сваког од њих у рељефу
су израђени атрибути науке – књига, шестар и глобус.
Зграда Гимназије представља један од најлепших и најзначајнијих
објеката подигнутих у првим деценијама двадесетог века у Смедереву.
13 Група аутора, Мали водич кроз велику баштину града Смедерева, Смедерево 2003.
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Зграда Гимназије,
непознат пројектант, 1933–34. год.
Зграда основне школе у коју је 1919. усељена
Гимназија, данас десно крило зграде, архитекта
вероватно Милорад Рувидић, 1904. год.

Она је одраз средњоев ропских архитектонских токова и деценијама је
била узор многим сличним установама у Србији.
3.2. Зграда некадашње Oсновне школе „Јован Јовановић Змај“
Овај објекат је наменски подигнут као школска зграда. Изграђен је 1932.
године на некадашњем Житном тргу у Горњој чаршији. Пројекат је из
радио 1930. године инжењер Бошко Трифуновић.14 Зграда је спратног
карактера и грађена је у духу еклектицизма. Фасада прочеља се одликује
строгом симетријом, и састоји се од два идентична платна, раздвојена
централним ризалитом, који је богато декорисан. За разлику од њега
остала фасадна платна су без икакве пластичне декорације. Такође је
уочљиво и одсуство подеоног венца који би требало да нагласи хори
зонталну поделу фасаде. Иако је подигнут много касније од формирања
14 Податак преузет од Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево.
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Зграда некадашње Основне школе „Јован Јовановић – Змај“,
пројектант Бошко Трифуновић, 1930. год.

Житног трга овај објекат је најзначајнији у урбаној целини не само трга
већ и целе Горње чаршије.

Ради што прецизнијег сагледавања урбане слике Смедерева између два
рата неопходно је поменути формирање Немачког гробља на месту да
нашњег Пионирског парка. На овом гробљу је било сахрањено око 5000
ратника разних националности (Француза, Италијана и Срба) од којих
је Немаца било око 1700. За своје војно гробље Немци су у својој земљи
поручили споменик. Међутим, како он никад није стигао у Смедерево
они су 1932. године подигли капелу од црвенкастог гранита по пројекту
архитекте Тишлера из Минхена. Капела је подигнута у неовизантијском
стилу,15 а унутрашњост је обложена мермером. Касније је ова капела слу
жила као атеље вајара Селимира Јовановића.
15 Више о неовизантијском стилу видети у : А. Кадијевић, Један век тражења…
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У Смедереву је у трећој и четвртој деценији двадесетог века подигну
то десетак објеката репезентативне архитектуре. Иако су различитих
стилских концепција ови објекти нису нарушили вредности наслеђене
урбане матрице већ су се уклопили у њу, и тиме допринели да Смедерево
еволуира из варошке у једну градску целину.

4. Архитектура у периоду обнове Смедерева
после експлозије муниције 5. јуна 1941.
После експлозије муниције у смедеревској тврђави 5. јуна 1941. године
наступио је период обнове Смедерева, у коме је град доживео потпуни
ахитектонски преображај. Експлозија муниције је имала велику руши
лачку моћ тако да је за десетак секунди нестао читав крај око железничке
станице, такозвани Калемегдан, затим Језавски кеј и део града до цркве и
суда. Порушене су 173 зграде, тешко је оштећено 1269, док ни једна згра
да није остала неоштећена.16 Узроци ове страховите експлозије никада
нису разјашњени. О броју жртава се доста спекулисало а чињеница је
да тачан број настрадалих никад није утврђен. На плочама спомен-ко
стурнице подигнуте у знак сећања на погинуле уписана су 485 имена.
Међутим, поједини аутори сматрају да је број погинулих много већи
и да се он креће од 1800 до 2500.17 После ове катастрофалне експлозије
Смедерево је било скоро мртав град. Најпречи задатак био је организо
вати најнужније радове на покопавању погинулих, лечењу рањених и
отклањању рушевина. Због настале ситуације основан је Комесаријат за
обнову Смедерева на чије чело је постављен Димитрије Љотић. Комеса
ријат је био смештен у згради Задужбине и Градском поглаварству. На
основу уредбе о изванредним овлашћењима Љотићу је била подређена
Општина града Смедерева и делегати Министарства финансија, грађе
вина, народног здравља, исхране и социјалног старања. Осим Комесари
јата био је основан и Фонд за обнову Смедерева којим су се прикупљала
средства од државе, Дунавске бановине и смедеревске општине. Како у
Смедереву није било довољно стручњака, Љотић је, на основу уредбе о
изванредним овлашћењима, од Министра грађевине, финансије, исхра
не и народног здравља затражио одговарајуће стручњаке неопх одне за
16 Л. Павловић, Историја Смедерева, 374.
17 М. Милановић, Смедерево, српска Хирошима, Смедерево 1998. и М. Вулетић,
Експлозија муниције у Смедеревској тврђави – 5. јун 1941, Смедерево 1966.
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санирање последица експлозије. У Смедерево су убрзо пристигли инже
њери Данило Стакић, Борис Христодуло, Андрија Љоља, Коста Панић,
Леонид Јовановић, Бранко Крајчиновић, Вјаћеслав Шћупљак, Никола
Кулић, Драгутин Јакшић, Миленко С. Радовановић, Сергије Вихров и
многи други који су радили на прегледу зграда, набавци материјала, из
ради пројекта водоводне и канализационе мреже и регулационим пла
новима.18 У периоду од 11. јуна 1941. године до 30. септембра 1944. годи
не, колико је постојао Комесаријат, преко 90% оштећених и порушених
кућа је оспособљено за становање. Подигнуто је 115 зграда, од чега око
80 спратних и 35 приземних.19 Обновљене су и бановинске и општинске
зграде (школа и болница), као и зграде осталих јавних установа без ко
јих се живот не би могао нормализовати (зграда Окружног начелства и
суда, Гимназија, Царинарница, зграда Задужбине, „Хотел Нинић“, црква
св. Георгија). Сви објекти изграђени у периоду обнове, како јавни тако
и стамбени, у себи садрже или елементе српске Модерне или елементе
који карактеришу српски национални стил.
4.1. Зграде подигнуте у духу српске модерне
4.1.1. Зграда некадашњег удружења „Коло српских сестара“
Један од најуспелијих објеката грађених у духу српске Модерне је бивша
зграда Кола српских сестара, подигнута 1942. године на простору цен
тралног трга. Архитекта Милица Штерић била је и пројектант и надзор
ни орган приликом градње.20 Објекат је спратног карактера са основом
у облику латиничног слова „Л“. Зграда је имала следеће просторије: у
приземљу су се налазила четири локала, стан који се састојао од једне
собе и кухиње и сала која је била смештена у дворишту. На спрату су се
налазила два стана која су се састојала од по три собе, кухиње и оставе,
једна гарсоњера, две учионице. Главна фасада се одликује наглашеном
хоризонталношћу. У приземљу је, у ширини готово целог фасадног плат
на, излог у металном раму. На фасадном платну спрата налази се низ
повезаних прозора изнад којих су симетрично постављена три окулуса.
Стубови који се сада налазе у излогу првобитно су били саставни део
фасаде. Иако стилски одудара од других објеката који се налазе на тргу

18 Н. Јовановић, Смедерево је било добро обновљено, Смедерево 2001, 15–16.
19 Л. Павловић, Историја Смедерева, 375.
20 Архив Смедерева – Изванредни Комесаријат, фасцикла Кола српских сестара.
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Зграда некадашњег удружења „Коло српских сестара“,
архитекта Милица Штерић, 1942. год.

ова зграда се уклапа у његов архитектонски склоп и поштује формирану
амбијентално-просторну структуру.
4.1.2. Зграда некадашње ЈУбанке
Ова зграда која је подигнута на углу данашњих улица Краља Петра и Ма
сарикове, такође представља једно од најуспелијих решења изграђених
у духу српске Модерне у Смедереву. Објекат је подигнут као угаоно ре
шење и има стамбено-пословни карактер. Састоји се из приземља и два
спрата, с тим што је приземље увучено у односу на горње етаже. Фасаду
приземља карактеришу велики застакљени излози. Две терасе поста
вљене изнад улаза су главни мотив објекта и изузетно успешно смирују
наглашену вертикалност фасаде.
4.1.3. Нешићева зграда са Стијовивићевим вратима
Овај објекат има концепцију објекта у низу и лежи на правилној регу
лационој линији улице Краља Петра. Главна фасада подељена је на цен
трално и два бочна поља. Централно поље главне фасаде подељено је
благим пиластрима на три поља у којима су смештени прозорски отвори.
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4.1.2 Зграда некадашње Ј Убанке, непознат пројектант, 1941–1944. год.

Ритам прозорских отвора исти је на оба бочна поља главне фасаде. Глав
ни мотив овог објекта представљају дрвена врата која је израдио позна
ти вајар Ристо Стијовић. Ово је јединствени пример да се, као елемент
другостепене архитектонске пластике, на улазу (колском пролазу) налазе
богати рељефи. Сама врата представљају веома занимљиво конструктив
но решење, јер се састоје од три крила, а ослонац им представљају само
по три шарке са леве и десне стране. На сваком крилу налази се по један
плитки рељеф, са мотивом девојке која носи корпу са воћем. Рељефи су
рађени под утицајем уметности Пола Гогена. На средњем рељефу, уком
понован у флорални мотив, налази се потпис Ристе Стијовића.
4.2. Зградe са елементима српског националног стила
За време рада Изванредног комесаријата у Смедереву је, под утицајем
архитекте Александра Дерока,21 подигнут низ јавних и приватних обје
ката са елементима националног стила.
21 Више о А. Дероку видети у: З. Јовановић, Александар Дероко, Београд 1991.
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Зграда некадашње Државне школе „Краљ Петар II“, пројектант Миленко Радовановић,
нацрт фасаде Александар Дероко, 1942. год.

4.2.1. Зграда некадашње Државне школе „Краљ Петар II“
Објекат је подигнут 1942. године по пројекту Миленка Радовановића.
Нацрт фасаде радио је Александра Дероко, док је надзорни орган за вре
ме градње био инжењер Михајло Вулчевић.22 Грађевина је подигнута
наменски као школска зграда, а чине је централни део са тремом, и два
бочна крила. Трем карактеришу дрвени стубови и аркада која се одли
кује специфичним обликом лукова. На чеоној страни крила налазе се
еркери подухваћени конзолама. Ова два елемента грађевини дају од
лике националног стила. Зграда има приземље и спрат, а сви прозори
су правоуг аоног облика. Грађевина је по својој организацији типичан
школски објекат са обрадом и ликовно обликованим решењем које су
блимира модерне тежње у архитектури тог времена и традиционалне
основе народног градитељства.

22 АС–ИК Фасц. Државна народна школа „Краљ Петар II“.
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Зграда некадажњег хотела „Јадран“, пројектант Александар Дероко, 1942–44. год.

4.2.2. Зграда некадашњег хотела „Јадран“
Објекат у свом концепту такође садржи елементе националног стила.
Подигнут је по пројекту Александра Дерока на месту некадашњег хотела
„Јадран“, који је порушен у петојунској експлозији. Зграда има приземље
и два спрата, а одликује се архитектонском концепцијом, која је заснова
на на тежњи ка модерној архитектури тога доба и коришћењу елемена
та преузетих из традиционалног народног градитељства. Дуж северне
стране објекта налази се трем који је некад имао дрвене стубове и аркаду
чији је облик лукова био индентичан онима на трему државне народне
школе „Краљ Петар II“. Главни мотив јужне фасаде представља еркер на
њеном западном делу. Данас се у овој згради налази смедеревски музеј.

Најуспелије примере стамбене архитектуре рађене са елементима на
ционалног стила представљају објекти у улицама Краља Милана бр. 7 и
Старине Новака бр. 1, као и зграда на Тргу 5. јуна бр. 5. Неколико стам
бених објеката рађених по пројекту Александра Дерока подигнуто је у
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Стамбене зграде са елементима
националног стила:
Горе:
Краља Милана бр. 7, непознат
пројектант, 1942–44. год.
Горе десно:
Старине Новака бр. 1, непознат
пројектант, 1942–44. год.
Десно:
Трг 5. јуна бр. 5, непознат пројектант,
1942–44. год.

блоку између улице Краља Петра I и Тврђаве. Ови објекти одликују се
стилизованим оградама (шток од храстовине, зидане од грубо тесаног
камена, покривене ћерамидом, друкери од кованог гвожђа), дрворедима
и зеленилом. Новим регулационим и грађевинским планом Смедерева
израђеним 1941. године23 било је предвиђено да у овом блоку буде по
дигнуто 140 спратних и 90 приземних зграда. Међутим, овај план никад
није реализован.

23 АС–ИК 8000/41.
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4.3. Спомен-костурница
Спомен-костурница се издваја као посебна архитектонска целина, грађе
на за време рада Изванредног комесаријата, а подигнута је у спомен жр
твама експлозије муниције у Смедеревској тврђави. Архитекта Алексан
дар Дероко урадио је пројекат који је усвојен на седници Саветодавног
одбора Комесаријата, у марту месецу 1942. године. На седници је такође
одлучено да се Костурница подигне у хармоничној целини са црквом
Успења Богородице из петнаес тог века (на данашњем Старом гробљу), а
сагласност за то дала је и Црквена општина Смедерево.24 Костурница је
требало да буде подигнута са западне стране цркве, а с обзиром да је цр
ква имала припрату, коју су подигли преци Димитрија Љотића, како би
што већи број људи у лошим временским условима могао да присуствује
служби, шеф техничког одељења Данило М. Стакић је предложио да се,
на основу извештаја надзорног архитекте, она уклони, што је и учињено
у периоду од 22. марта до 29. марта 1942. године. Спомен-костурница је
изведена у виду правоугаоног дугачког трема са кулом звоником у сре
дишњем делу. Звоник је квадратне основе, врло је вешто укомпонован у
објекат и доминира целим здањем. Сазидан је од опеке у комбинацији
са каменом. Кров звоника је пирамидалног облика и покривен је ћера
мидом. Испод кровног венца са сваке стране звоника налази се по један
правоугаони, полукружно завршен отвор. Свака страна звоника ожи
вљена је по једним витким крстом израђеним од разнобојног камена.
Са северне и јужне стране звоника пружа се нижи наткривени простор
у виду отвореног трема, чији су ослонци камени стубови кружног пре
сека на источној страни и зид са пиластрима на западној страни. На
чеоној страни трема налази се низ лукова израђених од опеке који се
ослањају на камене стубове и образују аркаду. Стубови су, такође међу
собно повезани дрвеним архитравним гредама. Кров трема израђен је
од армираног бетона и благо је закошен. Испод крова, на западном зиду
постављано је шест мермерних плоча на којима су уклесана 485 имена
настрадалих у експлозији муниције. Архитектонску декорацију трема
чине капители на стубовима и мали камени крстови постављени изме
ђу лукова на аркади. По Дероковим саветима површина целог објекта је
углачана помоћу комада црвене опеке од које је Спомен-костурница и
сазидана. Пројектом је било предвиђено да се у оквиру спомен комплек
са изгради мртвачница и црквена канцеларија. Међутим, ови објекти
нису подигнути.
24 Исто, 110.
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Спомен-костурница,
архитекта Александар
Дероко, 1942. год.

Одлуку о завршетку радова донео је изванредни комесар 21. августа 1944.
године. Сви радови који су били започети на основу Уредбе о изванред
ним овлашћењима за обнову Смедерева од 11. јуна 1941. године морали
су бити завршени најкасније до 1. септембра 1944. године.25
За релативно кратак временски период од три године Смедерево је,
захваљујући раду Изванредног комесаријата, доживело највећу обнову
у својој историји. Иако су услови у којима је радио Комесаријат били
неподстицајни за било какву градитељску активност, а посебно за ак
тивност оваквих размера, Комесаријат је успешно решавао све проблеме
и спровео градитељску активност која је довела до одређеног степена
архитектонског преображаја Смедерева.
25 Н. Јовановић, н. д.
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Summary
Danijela Srejić

Smederevo Architecture from 1918 to 1945
The period from 1918 to 1945 could be claimed with certainty to had been one
of the most prolific periods for the building activity in Smederevo. It could
be conditionally divided into two smaller entities, the period between the
wars (1918–1941) and the period of reconstruction of Smederevo (1941–1944).
In the period between the wars the number of inhabitants increased and the
industrialization of the town also took place and all that had a strong impact
on urbanistic and architectural development. Many residential structures
even entire new residential areas had been built because of the population
growth, while industrial development resulted in construction of industrial
structures like Silo and the building of the Monopoly. The advance of industry
in the period between the Wars resulted in the economic prosperity of the
town and this provided the Municipality with the opportunity to construct
few representative structures like the Town Hall building, Gymnasium, the
school ‘Jovan Jovanović Zmaj’, Customhouse, etc.
The ammunition depot in the Smederevo fortress exploded on the 5th of
June 1941 and it had catastrophic consequences for the town. The number of
demolished houses reached 173, greatly damaged were 1269 houses, while actually not a single building remained unaffected. Because of that situation the
Commissariat for reconstruction of Smederevo had been founded. During
three-year period of activity of this Commissariat Smederevo experienced
the largest all-encompassing restoration in its history. The main characteristic of this period is the ‘battle’ between the traditional on one hand and
the modern on the other. The structures had been built either in the manner
of Serbian Modern or with elements characteristic of the Serbian national
style. The most representative buildings from the period of restoration are:
Former building of ‘Kolo Srpskih sestara’, ‘Yubank’ building, former hotel
‘Jadran’, former State National School ‘Kralj Petar II’, Memorial Charnel House and the others.
The architectural-urbanistic activity from 1918 to 1945 is a very complex
problem, which deserves comprehensive and precise study and analysis.
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