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Зграда Царинарнице у Смедереву историјат градње
Апстракт: Зграда некадашње Царинарнице, у којој је
данас смештен Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево, представља веома важан сегмент
архитектонског наслеђа смедеревског Пристаништа, те је
као таква незаобилазан чинилац у тумачењу и разумевању развоја овог дела града првенствено у међуратном периоду. Рад је заснован на хронолошком приказу архивске
грађе која сведочи о готово десет година дугом процесу
подизања овог објекта, а која се чува у Фонду Градско Поглаварство у Историјском архиву у Смедереву. Два пројекта зграде Царинарнице, први, који је урадила архитекта Јованка Бончић Катеринић 1926. године, и други, који
је нешто касније урадио окружни инжењер Бошко Трифуновић, нису реализована. Царинарница је подигнута 1932.
године по пројекту руског архитекте Николаја Краснова.
Кључне речи: Смедерево, Царинарница, Пристаниште,
Николај Краснов, Јованка Бончић Катеринић

П

ролазећи кроз бројне трансформације почевши од друге половине деветнаестог века па све до данас, простор смедеревског
Пристаништа веома је интересантан за проучаваоце завичајног наслеђа, првенствено са аспеката привредног и индустријског развоја града,
али и историје архитектуре и службе заштите непокретних културних
добара. Како је Смедерево до Првог светског рата било погранична
варош али и својеврсни извознички центар, не чуди чињеница да је
потес Пристаништа представљао окосницу привредног, али и друштвеног живота. Овај простор трпео је бројне измене, које континуирано можемо пратити током читаве друге половине деветнаестог века,
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када су изграђена два кеја, подигнут парк и уређено шеталиште,1 али
и у првим деценијама двадесетог века, када је читав потес у великој
мери девастиран првенствено ратним разарањима у којима је, између
осталог, уништен парк, срушена зграда хотела „Лав“, а зграда Царинарнице претрпела значајна оштећења. Ипак, најинтезивнији период у погледу архитектонско-урбанистичких измена, не само на овом
простору већ генерално на простору читавог града, био је онај између
два рата, када је Смедерево постало индустријски центар и бележило значајан привредни раст. Врхунцем градитељске активности могу
се сматрати тридесете године, када је Пристаниште добило неколико
значајних објеката. Године 1932. подигнути су Силос за складиштење
жита и нова зграда Царинарнице, 1936. Магацин за екпортне дуване, а
1939. године Царинска прегледница са чекаоницом, што је уз већ постојеће објекте Старе железаре САРТИД подигнуте нешто раније, 1921.
године, читавом овом простору дало потпуно нову форму.2
Иако Пристаниште има вишеструки значај, између осталог и са
становишта непокретног културног наслеђа, историографија о њему
је веома оскудна, те обимнија стручна сагледавања и тумачења овог
простора тек предстоје. У даљем излагању фокус ће бити усмерен на
зграду Царинарнице, за коју су израђена три пројекта, а читав процес подизања овог објекта трајао је од 1923. до 1933. године, уз бројне
потешкоће и административне застоје. Комплетна документација са
пројектима чува се у Историјском архиву у Смедереву у Фонду Градско
Поглаварство; грађа је у добром стању.

П

Ц

Смедерево је своју Царинарницу, тј. Ђумрукану, имало још почетком деветнаестог века. Чувени историограф Леонтије Павловић се
у свом капиталном делу Смедерево у речи и слици нешто детаљније
бавио овом темом. Тако он наводи да је почетком деветнаестог века
Ђумрукана у Смедереву, као и у другим варошима тог времена, била
1 Више о Пристаништу у другој половини XIX века види у: Ф. Каниц, Србија: земља и
становништво 1, Београд 2007, 141–143; Д. Б. Јефремовић, Извод из биографије мога оца
Бранка Ж. Јефремовића, трговца и индустријалца, у: Ј. Тишма, Д. Мрдаковић, Т. Лазаревић-Милошевић, Град Смедерево престоница, Панчево–Смедерево 2004, 186–192.
2 Више о овим објектима види у: Д. Срејић, „Архитектура Смедерева од 1918. до 1945.
године”, Смедеревски зборник 2, Смедерево 2009, 126–129.
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„смештена под истим кровом са Магистратом“ у чаршији, али како се
увидело да то решење има много недостатака, Смедеревци су настојали да од 1852. године изграде погодну и засебну зграду на пристаништу.3 Међутим, реализацију ове идеје пратиле су бројне потешкоће.
Иако је нацрт за Царинарницу урађен, јавила су се опречна мишљења
о томе на ком месту треба подићи зграду, те је 1860/1. године градња
одложена и израђени пројекти нису реализовани, а за потребе Царинарнице је на крају под кирију узета зграда Раше Здравковића заједно
са магазом.4 Од путописца Феликса Каница сазнајемо да је Смедерево
у последњој деценији деветнаестог века имало Царинарницу на пристаништу. У време Првог светског рата овај објекат претрпео је знатна
оштећења и у том стању остао све до 1930. године, када је порушен,
а 1932. године Царинарница је смештена у новоподигнуту зграду. О
оштећеној згради писала је у више наврата и тадашња смедеревска
штампа. Tако из једног опширног и критичког чланка из 1929. године
сазнајемо да је зграда „право ругло“ и да Смедереву „даје изглед једне
напуштене и бедне вароши.“ Уз указивање на све предности које би
Смедерево добило подизањем ове зграде изражена је и бојазан да би
се могло десити да држава укине ово надлештво ако буде имала потешкоћа са зградом (што је урађено и у много већим варошима попут
Ниша и Зајечара), а посебно што су финансијска средства била обезбеђена из Калдрмаринског фонда, који се налазио код Хипотекарне
банке, те Смедерево не би имало никаквих материјалних тешкоћа јер
је кредит већ био осигуран.5
Ипак, напори Општине да подигне нову зграду Царинарнце почели
су много раније него што је о томе писала смедеревска штампа. Први
документ који се тиче решавања овог питања је „Технички извештај
за оправку зграде царинарнице у Смедереву“, који је шеф Окружне
грађевинске секције инжењер Бошко Трифуновић упутио Министарству финансија 25. децембра 1923. године. У овом извештају наведено
је следеће: „Зграда царинарнице израђена je од тврдог материјала, порушена је за време рата и од тада никако није оправљана, те се налази
у рђавом стању; потребно је да се изврши генерална оправка и то што
пре, како не би време још више упропастило. Зграда сада има обичне и
преградне зидове и нема таванску конструкцију. Како ранијим неодо3 Л.Павловић, Смедерево у речи и слици, Смедерево 1980, 288.
4 Исто.
5 Аноним, Улепшавање Смедерева, Глас Подунавља бр.9, 3.
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бреним предрачуном није довољно детаљисана оправка, то је израђен
други, којим је предвиђена целокупна оправка зграде.“6
Након шест месеци министар грађевина је својим решењем бр. 17393
од 4. јула 1924. године одобрио суму од 283.443,05 динара за оправку зграде Царинарнице у Смедереву, с тим да се плаћање изврши из
привремено ангажованог кредита партије 1055. позиције 1. државног
буџета за 1924/1925.годину.7
По решењу министра, Грађевинска секција у Смедереву одржала је
на дан 20. августа 1924. године прву оферталну лицитацију за оправку зграде Царинарнице у Смедереву. На лицитацију су се пријавила и поднела своје понуде три понуђача. Најнижу понуду дао је Таса
Андрејевић, предузимач из Смедерева, којом је понудио да посао изврши за суму од 274.500 динара.8
Међутим, оправка зграде је убрзо обустављена, без обзира на спроведену лицитацију, што сазнајемо из документа који је Министарству
финансија – генералном директору Царине, а по налогу министра грађевина, упутио начелник Архитектонског одељења, Петар Ј. Поповић
12. септембра 1924. године. У допису се наводи следеће: „Г. Министар
Грађевине, на основу чл. 9 Закона о подизању јавних грађевина обуставио је расписану лицитацију за оправку зграде Царинарнице у Смедереву решењем својим од 3. септембра о. г. Бр.17393, пошто оваква
оправка по поменутом закону није допуштена. Према томе изволеће
то Министарство послати програм, па ће се зимус израдити у овом
Министарству пројекат за нову зграду, како би се на пролеће почело
рушење заосталих зидова и ново грађење.“9
Хронолошки сагледавајући документа, уочљив је раскорак у комуникацији између неколико институција, те је врло тешко са сигурношћу утврдити тачан след догађаја. Тако је министар прво решењем
одобрио одржавање лицитације, а већ тринаест дана након њеног одржавања ју је обуставио јер оправка Царинарнице по важећим законима
није била могућа. Ипак, с обзиром да је лицитација одржана, Грађевинска секција Смедерево и Грађевинска дирекција Крушевац упутиле
су дана 27. септембра 1924. године допис Министарству грађевина10 и
6 Историјски архив у Смедереву, Фонд Градско поглаварство (Пројектна документација изградње Царинарнице 1923, 1924–1926, 1930–1935).
7 Исто.
8 Исто.
9 Исто.
10 Број документа у МГ 24761.
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предложили министру да се лицитација одобри и посао уступи најнижем понуђачу. Међутим, Рачунска ревизија се није сложила са таквим
закључком, па се у истом допису наводи да „Рачунска ревизија налази,
да су попусти веома незнатни и сувише блиски, што даје повода сумњи да су се надметачи пре лицитације споразумели на штету државних интереса и с тога се не слаже са предњим предлогом Секције и
Дирекције, већ је мишљења, да ову лицитацију, као неповољну треба, на основу расписа овог Министарства од 1. септембра 1923.године11. бр.24287 поништити и наредити Секцији да прописно распише и
у скраћеном року одржи и 2. офертралну лицитацију, с тим да на истој
узимају у обзир само оне понуде чији износ буде нижи од суме 274.500
дин., као од најниже понуђене суме на 1. лицитацији.“12
Директор Грађевинске дирекције је дописом од 4. октобра 1924. године известио Грађевинску секцију Смедерево да је министар грађевине
својим решењем од 27. септембра бр. 24761 наложио да се предузимачи
који су учествовали на лицитацији за оправку зграде Царинарнице у
Смедереву писмено опомену зато што су несолидном конкуренцијом
и споразумевањем задржали од извршења хитан посао оправке зграде
Царинарнице и да им се на потпис саопшти да ће се према њима у првом сличном случају применити чл. 99 важећег Закона о државном рачуноводству, о чему би Грађевинска секција Смедерево требало „строго да води рачуна и у случају потребе ставља конкретне предлоге“.13
Дана 7. новембра 1924. године инспектор Момир Коруновић у име
начелника Архитектонског одељења, а по наредби министра грађевина упутио је допис Министарству финансија у коме је поновио молбу
овом Министарству да пошаље програм за Царинарницу у Смедереву
како би се преко зиме израдио пројекат за ову зграду.14
Пројекат за зграду није урађен у предвиђеном року, већ почетком
1926. године, а нешто раније, 25. 10. 1925. године, завршен је пројекат
зграде за чиновничке станове. Аутор оба пројекта била је архитекта
Јованка Бончић Катеринић, једна од водећих жена архитеката у Србији

11 С обзиром да је министар тек 4. 7. 1924. године одобрио средства за оправку зграде
Царинарнице, те су се тек након тога стекли услови за расписивање лицитације,
нејасно је зашто је овде наведена 1923. година, те се претпоставља да је реч о грешци и да се мислило на 1924. годину.
12 Историјски архив у Смедереву, Фонд Градско поглаварство (Пројектна документација изградње Царинарнице 1923,1924–1926, 1930–1935).
13 Исто.
14 Исто.
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тога доба и прва жена која је на Вишој техничкој школи у Дармштату
(Немачка) стекла диплому архитекте.15 За Смедерево је, осим пројекта за зграду Царинарнице и зграду за чиновничке станове, израдила
и пројекат за зграду Гимназије. Иако јој Драгиња Маскарели у свом
чланку „О делатности архитекте Јованке Бончић Катеринић“ приписује ауторство смедеревске Гимназије, треба истаћи да Гимназија у Смедереву ипак није изведена по њеном пројекту и да аутор овог објекта
научној јавности још увек није познат.16
Смедеревску Царинарницу архитекта Бончић Катеринић замислила је као објекат квадратне основе који има приземље и спрат, и чији
је средишњи део, у коме је смештен вестибил, незнатно продужен те
излази из централне осе квадрата и завршен је шестоугаоно. Унутрашња организација простора усклађена је са наменом објеката. У средишњем делу зграде пројектован је пространи вестибил на чијем крају је смештено степениште које води на спрат. У приземљу су са леве
и десне стране вестибила предвиђене канцеларије и благајна, док је
на спрату изнад главног улаза смештена канцеларија управника, као
и рачунска и административна архива и др. Главна фасада одликује
се избаченим средишњим делом, који је завршен троугаоним тимпаноном, што читавом објекту даје дозу монументалности. До главног
улаза стиже се степеништем, а улаз је наглашен полукружним порталом испуњеним архиволтама. Углови објекта су, као и средишњи део
фасаде, акцентовани пиластрима са попречним фугнама. Архитекта
Бончић Катеринић одлучила се за једну складну форму и пројектовала објекат који по свом архитектонском склопу, али и по ликовности
15 Рођена је у Нишу 1887. године, а на четвртој години студија Архитектонског факултета у Београду 1909. године отишла је у Дармштат (Немачка), где је наставила
студије на мушкој Вишој техничкој школи. Дипломирала је 1913. године, поставши
тако прва жена која је на овој школи стекла диплому архитекте, о чему је писала
и немачка штампа. Ратне 1914. године Јованка одлази у Русију, одакле се са породицом враћа у Србију 1922. године бежећи од револуционарних превирања. Након повратка у Србију запошљава се у Министарству грађевина, где је са краћим
прекидима остала до 1945. године, када је пензионисана. Као њена најзначајније
остварења издвајају се: Бањска дворана (са Миланом Минићем) и Блатно купатило
у Бањи Ковиљачи, пројекат за Банске зграде у Бањалуци, Женска учитељска школа краљице Марије и Ветеринарски факултет у Београду. Више о Јованки Бончић
Катеринић види у: Д. Ђурић-Замоло, „Грађа за проучавање дела жена архитеката са
Београдског универзитета генерације 1896–1940 године”, ПИНУС Записи 5, Београд
1996; В. Митровић, „Топографија градитељског наслеђа Бање Ковиљаче”, Гласник
ДКС 23-24, Београд 1999-2000, 99-105; Д. Маскарели, „О делатности архитекте
Јованке Бончић Катеринић”, Лесковачки зборник XLIII, Лесковац 2003, 217–222;
З. Маневић, Лексикон српских неимара, Београд 2008, 187.
16 Д. Маскарели, нав. дело, 218.
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Прилог 1
Јованка Бончић
Катеринић,
Зграда
Царинарнице,
основа
приземља
(нереализован
пројекат)

фасаде у потпуности одговара својој функцији.
Пројекат Зграде за чиновничке станове предвидео је да објект буде
правоугаоне основе, и да у њему буду смештена четири стана – два
у приземљу и два на спрату. Главну фасаду вертикално подељену са
шест плитких пиластара испресецаних фугнама одликује троугаони
тимпанон изнад средишњег улазног дела. Објекти Царинарнице и
станова за чиновнике по обликовању фасаде међусобно кореспондирају и пројектовани су тако да представљају једну визуелну целину.
Иако су пројекти били израђени и прихваћени, до реализације није
дошло из финансијских разлога. Наиме, Министарство грађевина 14.
маја 1926. године обавештава Грађевинску дирекцију Крушевац о следећем: „Пошто је Генерална Дирекција Царина актом Ц. Бр. 10524/26
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Прилог 2 Јованка Бончић Катеринић,
Зграда Царинарнице, спољашњи
изглед (нереализован пројекат)

Прилог 3 Јованка Бончић Катеринић,
Зграда за чиновничке станове, спољашњи
изглед (нереализован пројекат)

год. известила ово Министарство, да нема кредита у суми од 1.348.411,42
динара за грађење зграде Царинарнице у Смедереву, а ни Министарство Грађевина нема партије за нове зграде, писано је Генералној Дирекцији Царина да у буџет за 1927/1928. г. унесе горњу суму, па, пошто
ангажује кредите, о томе извести ово Министарство.“17
Новац није био обезбеђен за наредну годину, те је градња одложена.
Такође је израђен и нови пројекат, чији аутор је био општински инжењер
Бошко Трифуновић, а са техничке стране прегледала га је и одобрила
Јованка Бончић Катеринић јула месеца 1929. године.
Решење инжењера Трифуновића за зграду Царинарнице нешто је
монументалније. И он се одлучио за једноспратни објекат лонгитудиналне основе. Фасада је знатно разуђенија него у пројекту архитекте
Бончић Катеринић. Наглашена хоризонталност, која се огледа у израженом подеоном венцу и фугнама које деле фасаду приземља, избегнута је постављањем пет витких стубова на високим стопама изнад

Прилог 4 Бошко Трифуновић,
Зграда Царинарнице,
спољашњи изглед
(нереализован пројекат)

17 Историјски архив у Смедереву, Фонд Градско поглаварство (Пројектна документација изградње Царинарнице 1 923,1924–1926, 1930–1935).
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Прилог 5 Николај Краснов, Зграда Царинарнице, спољашњи изглед (изведени пројекат)

којих је постављен тимпанон, што је све допринело да фасада одаје
утисак компактности.
Из сачуваних докумената није јасно зашто се одустало од првобитног
пројекта Јованке Бончић Катеринић или пројекта Бошка Трифуновића.
Нова Царинарница подигнута је по пројекту Николаја Краснова.18 Својим
пројектом Краснов није одступао од очекиваних решења. Реч је о једноспратном објекту правоугаоне основе конципираном тако да у потпуности одговара својој намени. Фасада је решена хармонично, без сувишне
декорације. Дискретна штукодекорација заједно са плитким пиластрима
разбија монотонију фасадног платна. Средишњи део фасаде завршен је
троугаоним тимпаноном и додатно је наглашен терасом постављеном
изнад главног улаза, која уједно представља и најкарактеристичнији детаљ фасаде. Овим пројектом предвиђено је да у доњем делу буду смештене административне просторије, а у горњем станови за чиновнике,
18 Опширније о стваралаштву архитекте Николаја Краснова види у радовима Ж. Шкаламере, „Арихтекта Никола Краснов (Москва 1864–Београд 1939)”, Свеске ДИУС 14,
Београд 1983, 109–129; А. Кадијевић, „Николај Петрович Краснов”, Руси без Русије.
Српски Руси, Београд 1994, 273–275; Исти, „Прилог проучавању дела Николе Краснова у Југославији 1922–1932”, Саопштења XXVI, Београд 1994, 181–192; Д. Милошевић,
„Смедеревское архитектурное наследие Николая Петровича Краснова”, ЗЛУ Матице Српске 42, Нови Сад 2014, 231–247.

181

Д

М. М

Прилог 7 Бошко Трифуновић, Ограда
испред Зграде Царинарнице, нацрт

Прилог 6 Нова зграда Царинарнице,
ситуација

те је уместо два одвојена објекта подигнут један, што је смањило финансијске трошкове. Вероватно ту треба тражити разлог због којег се
одустало од претходна два пројекта и приступило наручивању новог.
Суд Општине смедеревске је 26. априла 1929. године поднео Министарству финансија / Одељењу царина технички елаборат за подизање зграде за царинарницу, царинске магацине и чиновничке станове у Смедереву, с молбом да се ови радови одобре и финансирају
делом из готовине која се налази у посебном Калдрминском фонду
Општине смедеревске, делом из зајма који би се имао закључити код
државне хипотекарне банке.19
По извршеном прегледу и ревизији поменутог елабората, министар грађевина је решењем од 16. 5. 1930. године одобрио извршење
овог посла у ревидираној предрачунској суми од 924.634,46 динара,
с тим да се ради уступања овог посла предузимачу, а по претходном
осигурању кредита, одржи офертална лицитација у Грађевинском
одељењу Општине смедеревске.20
Суд Општине смедеревске одржао је 30. јуна 1930. године прву
оферталну лицитацију за подизање царинске зграде у Смедереву.
Пријавило се дванаест предузимача, међу њима и Валериј Сташевски из Београда, „Гутман и Франк“, такође из Београда, али и Милан
Секулић, који је изводио радове на згради Општинског дома у Смедереву. Најповољнија понуда била је Владимира Осташкијевића из
19 Историјски архив у Смедереву, Фонд Градско поглаварство (Пројектна документација изградње Царинарнице 1923, 1924–1926, 1930–1935).
20 Исто.
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Београда, који је понудио да изврши посао за суму од 635.223,87 динара.21
Како је нова зграда Царинарнице требало да буде подигнута на месту старе, начелник среза је актом од 3. јула 1930. године одобрио да се
посао рушења старе зграде уступи директном погодбом предузимачима, с тим што се морају прибавити најмање три понуде22 . Крајем новембра исте године дошло је до застоја у радовима, те је Министарство
финансија / Одељење царина упутило допис Суду Општине Смедерево
у коме тражи хитан извештај о току радова на подизању зграде Царинарнице. Актом од 29. јануара 1931. године Министарство је примило
извештај у коме се између осталог каже: „ [...] предузимач Владимир
Осташкијевић уведен је у посао 24. јула и до 6. новембра 1930. године
порушио је старе постојеће зграде, израдио бетонске темеље за нову
зграду и завршио израду бетонске међуспратне конструкције над подрумом. Са овим је један део посла заокругљен и требало је одмах да се
приступи зидању. Међутим, 10. новембра прошле године радници који
су радили код предузимача изјавили су да им предузимач Осташкијевић није исплатио дугујуће наднице. [...]“23 С обзиром на ове околности, кренуло се у процедуру тражења новог предузимача. Нова офертална лицитација расписана је 13. августа. 1931. године, а 5. децембра

Слика 1 Некадашња зграда Царинарнице, данас Регионални завод за заштиту
споменика културе Смедерево (фото: Д. Милошевић)
21 Исто.
22 Исто.
23 Исто.
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решењем министра грађевина посао је уступљен предузимачу Петру
Митровићу из Предејана за суму од 883.874,24 динара. Радови су окончани у новембру 1932. године. Осим подизања нове зграде, урађена је и
ограда (по нацрту инжењера Бошка Трифуновића, сређено двориште,
калдрмисана улица испред Царинарнице и пробушен артерски бунар
за снабдевање зграде водом.
Колаудирајућа комисија је 5. децембра 1932. године извршила преглед свих радова на новој згради царинарнице у Смедереву, примила
грађевину и предала је као исправну и добро извршену Општини града Смедерева на употребу и одржавање.24
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Данијела М. Милошевић, историчарка уметности
Директор Историјског архива у Смедереву
Војводе Главаша 1А/8, 11300 Смедерево
direktor@arhiv.org.rs

24 Исто; Приликом техничког опремања рада, своју несебичну помоћ пружио ми је колега Мирослав Лазић из Музеја у Смедереву, на чему му се најсрдачније захваљујем.
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МГ – Министарство грађевина
ЗЛУ – Зборник за ликовне уметности
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Summary
Danijela M. Milošević

Customs House Building in Smederevo History of construction
The building of the former Customs Office, which now houses the Regional
Institute for Protection of Cultural Monuments, is a part of the architectural
heritage of Smederevo created in the 1930’s. Together with other buildings
erected at the Smederevo pier during this period, it represents an essential
factor in understanding and interpreting the development of this city area. The
old building of the Customs Office was heavily damaged in the First World
War, so the Smederevo Municipality sought to build a new building. The
process itself lasted nearly a decade, from 1923 to 1932, with many difficulties
and administrative delays. The initial plan was to carry out the repair of the
old building of the Customs. However, soon the idea was abandoned and the
drafting of projects for the new building began. At the end of 1925 it was made
a project for clerical apartments building, and in early 1926, also a project of the
Customs Office building. The author of both projects was the architect Jovanka
Bončić Katerinić, who conceived both objects as a visual whole. The second
project was done by the municipal engineer Boško Trifunović, and the technical
side of it reviewed and approved Jovanka Bončić Katerinić in 1929. Neither of
those two solutions has been realized, and the Customs Office was built under
the project of Russian architect Nikolai Krasnov. It was built on the site of the
old building, and besides the object itself, fences and sidewalk were done, yard
was arranged, the arterial well was dug, and everything was covered by funds
in the amount of 1.200.000,00 dinars. Collaudation Commission on December
5th 1932, completed the review of all works on the new building of the Customs
Office in Smederevo, received and submitted a building as a proper and wellexecuted to the Municipality of Smederevo on the use and maintenance.
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