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ПРЕД ГО ВОР

Књи га Interbellum – архитектура о међуратном Крагујевцу се ди рект-
но на до ве зу је на прет ход но об ја вље ну – Гра ђе ње Кра гу јев ца у Кне же ви ни и 
Кра ље ви ни Ср би ји (2008). 

Обе се осла ња ју на УР БА НИ ЗАМ КРА ГУ ЈЕВ ЦА – 20. век (2004). 
Са три из да ња књи ге  АР ХИ ТЕК ТУ РА О КРА ГУ ЈЕВ ЦУ (1995, 1996, 

2002) чи не по ку шај да се јав но сти ука же на ме сто Кра гу јев ца у ур ба ни-
зму, ар хи тек ту ри и гра ди тељ ству Ср би је.

Кра гу је вац из ме ђу два свет ска ра та гра ди зре ло гра ђан ско дру штво. 
Раст гра да не обе ле жа ва ју про гре си стич ке про ме не, већ је у то ку кул ту-
ра ли стич ки по сту пак. Ур ба ни зам и ар хи тек ту ра све до че о том крат ком 
ци ви ли за циј ском пе ри о ду. Пре ки ну том Дру гим свет ским ра том.

Ми си ја књи ге је да при ка зом обје ка та и пла но ва по ку ша да ту ма чи 
гра ђе ње Кра гу јев ца у вре ме ну од 1918. до 1941. го ди не и да по тра жи мо-
гућ ност по ве за но сти са про це си ма на по чет ку 21. ве ка.

Ја ну а ра 2009, у Кра гу јев цу АУТОР
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УВОД

Пе ри од из ме ђу два свет ска ра та је по себ но по гла вље у гра ђе њу Кра гу-
јев ца. 

По сле ди ца ра то ва би ло је ства ра ње Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве-
на ца. По чи ње ета па раз во ја Кра гу јев ца у но вим др жав ним окви ри ма. 

Кра гу је вац је био ад ми ни стра тив но-управ но сре ди ште ши ре те ри то-
ри је. 

До 1923. го ди не је се ди ште окру га. 
За тим, до 1929. го ди не – се ди ште шу ма диј ске обла сти, са два окру га 

кра гу је вач ким и руд нич ким и се дам сре зо ва у њи ма. 
Ви дов дан ским уста вом 1929. го ди не, др жа ва се ре ор га ни зу је.
Кра ље ви на Ју го сла ви ја се са сто ји из ба но ви на. Од 5. ок то бра 1929. Шу-

ма ди ја је у са ста ву Ду нав ске ба но ви не. Цен тар је Но ви Сад. Кра гу је вац 
оста је са мо се ди ште два сре за: Кра гу је вач ког и Гру жан ског.

Тек 1921. го ди не ста нов ни штво Кра гу јев ца је по но во до сти гло број ко-
ји је има ло на по чет ку ве ка. Ипак пред Дру ги свет ски рат 1941. у гра ду 
жи ви око че тр де сет хи ља да гра ђа на. 

По ве ћа ње кра гу је вач ке по пу ла ци је је има ло сле де ћи ток у пе ри о ду из-
ме ђу два свет ска ра та:

Го ди на Број ста нов ни ка Број ку ћа
–-------------------------------------------------------
1921. 15. 664 2. 482
1928. 23. 024
1931. 27. 249 5. 004
1941. 39. 060
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Вре ме из ме ђу два свет ска ра та мо же се по де ли ти на два пе ри о да.

ПР ВИ ПЕ РИ ОД (1918–1929)
Од за вр шет ка ра та па до по чет ка 1930-тих го ди на гра ђе ње у Кра гу јев-

цу  опре де љу ју:
– об но ва и раст по пу ла ци је
– нов ин ве сти ци о ни ци клус Вој но тех нич ког за во да са пра те ћим ин-

ве сти ци ја ма у гра ду.
Де це ни ја по сле Пр вог свет ског ра та обе ле же на је у Кра гу јев цу ре кон-

струк ци јом вој не ин ду стри је као до ми нант не град ске функ ци је. Укљу че-
не у ме ђу на род ну по де лу ра да. 

Ин ве сти ци је у раз вој Вој но тех нич ког за во да да ју по лет из град њи гра-
да. 

Кра гу је вац је не за о би ла зан и као чво ри ште са о бра ћај не ин фра струк-
ту ре др жав ног зна ча ја. 

У ад ми ни стра тив ној ор га ни за ци ји Кра ље ви не СХС град је цен тар 
круп не те ри то ри јал не је ди ни це – обла сти.

Гра де се објек ти сред њег обра зо ва ња, кул ту ре, бан кар ства и здрав-
ства. 

Рад нич ка ко ло ни ја је је дин ствен по ду хват ре а ли зо ван у до ме ну со ци-
јал ног ста но ва ња. 

Из град ња гра да се од ви ја на осно ву »Пла на ре гу ла ци је ва ро ши Кра-
гу је вац« (1891), али про стор но-фи зич ки раст по чи ње да се од ви ја из ван 
гра ђе вин ског ре јо на. Не план ски и план ски. 

Оба вља се пр ви ге о дет ски пре мер. При сту па се при пре ма ма за из ра ду 
но вог ге не рал ног ре гу ла ци о ног пла на.

У ар хи тек ту ри се ме ша ју ути ца ји са не мач ког, фран цу ског, ен гле ског и 
ру ског под руч ја. До ми ни ра еклек тич ки при ступ.

ДРУ ГИ ПЕ РИ ОД (1930–1941)
По сле ве ли ке свет ске кри зе, ин ве сти ра ње је и у Ју го сла ви ји по ста ло 

опре зни је. Кра гу је вач ка вој на ин ду стри ја је уме ре ни је ин ве сти ра ла. Слу-
те ћи на ред ни рат, по ве ћа ва ла је број за по сле них.

Де мо граф ски раз вој је био уме ре ни ји. Док се у прет ход ној де це ни ји 
број ста нов ни ка удво стру чио, у дру гом пе ри о ду раст је био око 50%.

За ре ша ва ње стам бе них по тре ба рад ни ка ВТЗ-а по ди же се Но ва ко ло-
ни ја. 

При пре мљен је и усво јен »Ге не рал ни ре гу ла ци о ни план Гра да Кра гу-
јев ца«. Ство ре на ду го роч на план ска осно ва .

У обла сти про јек то ва ња, овај пе ри од по чи ње са по ја вом мо дер не ар-
хи тек ту ре ин тер на ци о нал ног сти ла. Али, па ра лел но се на ста вља са еклек-
тич ким обра сци ма град ње. Не ки од нај ва жни јих обје ка та при па да ју нео-
кла си ци зму.
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Пи та ње во до снаб де ва ња по ста је ур гент но. Ре ша ва се из град њом Гро-
шнич ког во до во да. Ску пог ко му нал ног си сте ма. Ин же њер ски аван гард-
ног у ју го сло вен ским окви ри ма.

Сти же пр ви ас фалт ни пут ме ђу на род ног ран га.
На ста је аеро дром у Кра гу јев цу. Функ ци о ни ше ло кал ни же ле знич ки 

са о бра ћај.
Уме ре ни при лив но вих ста нов ни ка омо гу ћио је да се раз ви ја ур ба ни 

стан дард Кра гу јев ца. Град се уре ђу је, по ди жу пар ко ви и спорт ски те ре ни, 
гра де јав ни објек ти.

Пред Дру ги свет ски рат, Кра гу је вац је европ ски ин ду стриј ски град, 
уме ре не ве ли чи не, гра ђан ски ра ци о на лан.
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ВОЈ НО-ТЕХ НИЧ КИ ЗА ВОД

Те мељ гра ђе ња Кра гу јев ца и у in ter e bel lum вре ме ну би ла је вој на ин-
ду стри ја. Одр жан је кон ти ну и тет ин ду стри ја ли за ци је Ср би је за по чет из-
град њом То по лив ни це у 19. ве ку. 

У Пр вом свет ском ра ту, Вој но тех нич ки за вод је пре тр пео те шка ра-
за ра ња. На Вер сај ској ми ров ној кон фе рен ци ји (1919) из нет је по да так о 
сте пе ну оште ће ња ВТЗ-а у ви си ни од 70% од укуп не вред но сти из 1914. 
го ди не (ко ја је та да из но си ла 39.080.000 ди на ра). 

Од мах се по сле ра та, вра ти ло око че ти ри сто ти не рад ни ка из Фран-
цу ске. Од 1922. до 1924. об на вља се део про из вод ње у пре о ста лим ра ди о-
ни ца ма. 

Ка рак те ри стич но је на ста вља ње ра да Вој но за нат ске шко ле, jош 1920. 
го ди не. Обра зо ва ње пи то ма ца је на ста вље но пре ре кон струк ци је фа бри ке.

Не ко вре ме је у но вој др жа ви по сто ја ла ди ле ма око да љег раз во ја вој не 
ин ду стри је у Кра гу јев цу, због не до стат ка во де.

Ипак, од 1923. го ди не, пра ве се пла но ви мо дер ни за ци је ВТЗ. 
Та стра те шка др жав на од лу ка би ла је од пре суд ног зна ча ја за ме ђу-

рат ни пе ри од гра ђе ња Кра гу јев ца. На ста вак ин ду стриј ског раз во ја дао је 
ка рак тер гра ду. Моћ ни ин ве сти ци о ни по ду хва ти ме ња ли су За вод, али, и 
град. као и це лу  Шу ма ди ју. Си гур но је то и би ла на ме ра оних ко ји су од-
лу чи ва ли.

Нај ве ћа ин ду стри ја и у но вој, про ши ре ној др жа ви на ста ви ла је да се 
раз ви ја у Кра гу јев цу. Ли цен ца је ку пље на од бел гиј ске фир ме  Fa bri que 
Na ti o nal  из Хер ста ла код Ли је жа. Оту да су сти за ли и идеј ни про јек ти за 
но ве гра ђе ви не. Раз ра ђи вао их је тим у За во ду по д су пер ви зи јом про фе-
со ра Ни ко ле Жит ке ви ћа. У Гра ђе вин ском оде ље њу ВТЗ-а око 1924. ра де 
срп ски ин же ње ри и до ста ру ских еми гра на та. Ан га жо ва ње струч ња ка Ру-
са да је од ре ђен ква ли тет но вом ин ве сти ци о ном ци клу су.

Као и у Се ле ско ви ће во вре ме – на вр ху пи ра ми де ин же ње ра био је вр-
хун ски струч њак- про фе сор.
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Пла но ви су до ве ли до про ши ре ња фа брич ког кру га. Не ка да шње пар-
це ле Ар ти ље риј ског пу ка »Та на ско Ра јић« и Под о фи цир ске шко ле по ста ле 
су део фа бри ке, ло ка ци ја но вих про из вод них по го на.

 За бе ле жен је гест екс-кра љи це На та ли је Обре но вић да по кло ни За-
во ду њи ву са во де ни цом на Ждра љи ци. Ту да је про шла пру га за Мед ну, 
из гра ђе на је Ка пи сла на, као и  дрв ни по го ни...

Ра ни ја ло ка ци ја Окру жне бол ни це је ис ко ри шће на за из град њу ин-
тер на та ВЗШ. 

Ма тич на ло ка ци ја је за о кру же на. За тво рен је тро у гао: Ле пе ни ца-
Ждра љи ца-Пи ро тех ни ка. По вр ши на фа брич ког кру га би ла је око 70 хек-
та ра. Не ко ли ко пу та је по ве ћа на те ри то ри ја »Ар се на ла« са кра ја 19. ве ка.

Вој на ин ду стри ја Кра гу јев ца је по ста ла град у гра ду. Оста је из ван гра-
ђе вин ског ре јо на у но вом Ге не рал ном ре гу ла ци о ном пла ну Кра гу јев ца из 
1931. го ди не, иако је осло ње на на град ски цен тар.

Огра ђен је ви со ким зи дом Вој но тех нич ки за вод – нај ве ћа срп ска фа-
бри ка, за бра ње ни град.

Уну тра шња про стор на ор га ни за ци ја ВТЗ-а је има ла ја сну ло ги ку. 
Пр ви еша лон чи ни ле су нај фи ни је функ ци је. Упра ва и обра зо ва ње 

раз ви ја не су на елит ној ло ка ци ји, на Ми ло ше вом вен цу, глав ним фа са да-
ма окре ну те гра ду. По ста ле су део град ског цен тра; за тво рен, али при су-
тан. 

Пар ков ски ам би јент је фор ми ран иза пр вог еша ло на; там пон пре ма 
про из вод њи; на гла сак ре пре зен та тив но сти, ква ли тет но ур ба но зе ле ни ло 
уз град ски цен тар.

Део ста рих обје ка та био је дру ги еша лон, иако је по ру ше но три пе ти не 
по сто је ћих згра да да би се са гра ди ле но ве. Уни штен је и део ван ред них 
обје ка та ко је је осам де се тих го ди на по ди зао ин же њер То дор Се ле ско вић; 
ве ро ват но – прет ход но ру и ни ра них то ком оку па ци је. Ипак, на ста вио је 
да по сто ји ин ду стриј ски слој из 19. ве ка; ста ра и но ва лив ни ца, ча ур ни ца, 
ко вач ни ца, че о на же ле знич ка ста ни ца. 

Тре ћа це ли на су но во по диг ну ти објек ти.
У но вом ин ве сти ци о ном ци клу су са гра ђе ни су:
– 1925–1927. но ва згра да Ла бо ра то ри ју ма,
– 1926. Ар ти ље риј ска ра ди о ни ца;(пред у зе ће »Де ло« инж. Ју ри ши ћа, 

За греб),
– 1927. фа бри ка пу ша ка и фа бри ка пе ша диј ске му ни ци је,
– елек трич на цен тра ла, 
– деч је об да ни ште и фа брич ка ам бу лан та,
– ва тро га сна ку ла,
– ре гу ла ци ја Ле пе ни це,
– бра на са уста вом,
– 1928. Управ на згра да са пар ком,
– стан управ ни ка са пар ком,
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– пру га за Мед ну,
– 1929–1930. но ва ко вач ни ца и ко тлар ни ца,
– 1933. Упа љач ни ца,
– но во по диг ну те ра ди о ни це: алат ни ца, сто лар ни ца, и ра ди о ни ца за 

оправ ку мо тор них во зи лак
– 25. сеп тем бра 1938. ва ља о ни ца,
– по чет ком 1940-тих збро јов ка. 
Ре зул тат ин ве сти ра ња у пе ри о ду из ме ђу два свет ска ра та је но ва струк-

ту ра Вој но тех нич ког за во да са не ко ли ко функ ци о нал них гру па.
Осно ву ин ду стриј ске про из вод ње чи ни ли су:
– фа бри ка пу ша ка;
– фа бри ка пе ша диј ске бо је ве му ни ци је;
– тер мо е лек трич на цен тра ла, га со жен, флу ми нант ни ца, цен трал на 

алат ни ца и ка пи сла на;
– упа љач ни ца, лив ни ца, ва ља о ни ца, ар ти ље риј ска ра ди о ни ца, ко вач-

ни ца, ауто ра ди о ни ца, ма зи ва, ко тлар ни ца, сто лар ни ца и ко вач ка бра вар-
ни ца;

– цен трал на упра ва; ве ли ка фа бри ка,сло же не струк ту ре, про стор но 
за о кру же на на Ма тич ној ло ка ци ји у Кра гу јев цу. 

Је дан број но вих ха ла кон цен три сан је око То по лив ни це, гра ђе не 1851; 
ту је за др жа но ср це За во да. 

Нај им пре сив ни ји склоп ха ла по диг нут је на ушћу Ждра љи це у Ле пе-
ни цу; Низ по ве за них мо ду ла дуг не ко ли ко сто ти на ме та ра; Ма кро струк-
ту ра; европ ска ор га ни за ци ја ин ду стриј ског про сто ра. По сво јим ди мен-
зи ја ма као да на ја вљу је ин ду стриј ске ме га струк ту ре кра гу је вач ке ауто ин-
ду стри је дру ге по ло ви не 20. ве ка. 

У дру гу гру пу спа да ју објек ти стан дар да:
– Ин тер нат Вој но за на тлиј ске шко ле,
– над град ња Вој но за нат ске шко ле,
– стан управ ни ка,
– офи цир ски ста но ви,
– деч је об да ни ште и Фа брич ка ам бу лан та,
– ста ра рад нич ка Ко ло ни ја.
Објек ти ове гру пе не спа да ју у кла сич не ин ду стриј ске функ ци је. По-

диг ну ти су као над град ња кор по ра тив ног од но са фа бри ке и ње них рад-
ни ка. Да ли су нов ви сок ква ли тет, не по знат у исто ри ји кра гу је вач ке ин-
ду стри је. 

Не ма ни у Кра ље ви ни СХС ин ду стри је ко ја је шко ло ва ла пи том це, ни-
ти са гра ди ла рад нич ко на се ље рав но Ко ло ни ји.

Тре ћа ве о ма зна чај на ин ве сти ци о на це ли на су ин фра струк тур ни 
објек ти и мре же:
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– во до вод из Гро шни це, 
– же ле знич ка пру га до Мед не,
– ре гу ла ци ја ре ка Ле пе ни це и Ждра љи це,
– бра на са уста вом,
– елек трич на цен тра ла, 
– ва тро га сна ку ла.
Ве ли ка ин ду стри ја је мо ра ла да из гра ди озбиљ ну ин фра струк ту ру. 

Ин ве сти ци је у ВТЗ су об у хва ти ле и по зи ци је ко је су по ред фа бри ке слу-
жи ле и гра ду. Гро шнич ки во до вод ни си стем је из у зет но вре дан. Ре гу ла-
ци је во до то ко ва су шти ти ле и ве ли ки део Кра гу јев ца. Град се из За во да 
снаб де вао елек трич ном енер ги јом до кра ја два де се тих го ди на. Ло кал ни 
воз од Ла по ва и од Кра ље ва пре во зио је рад ни ке из окол них на се ља до по-
себ не »За вод« ста ни це у Кра гу јев цу. Би ла је то при град ска же ле зни ца ко ја 
је функ ци о ни са ла и у јед ном де лу по сле рат ног пе ри о да.

Вој но-тех нич ки За вод као нај ве ће пред у зе ће вој не ин ду стри је у Ју го-
сла ви ји да вао је пе чат Кра гу јев цу и то ком де це ни је пред Дру ги свет ски 
рат. На ци о нал ни зна чај се са гле да ва из пред рат не ор га ни за ци је За во да. 
Од 1. ја ну а ра 1936. го ди не уве де на је но ва ор га ни за ци о на ше ма За во да са 
одељ ци ма: 1. Са ра је во, 2. Ско пље, 3. За греб. 4. Ча чак, 5. Оби ли ће во и 6. 
Кам ник. Ја сно се по ка зу је ме сто ВТЗ-а у про сто ру др жа ве. Кра гу је вац ни-
је ад ми ни стра тив ни цен тар јед не од ба но ви на, али је ин ду стриј ски цен тар 
нај ви шег ран га.

За вод је оства ри вао ме ђу на род не ко о пе ра ци је. То је гра ду да ва ло од-
ре ђе ну европ ску ди мен зи ју. Де це ни ја ма је чу ва но се ћа ње на кон так те са 
Че хо сло вач ком. Бра ти сла ва. Злин. Шко да. Збро јов ка....још по ми њу ста ри 
Кра гу јев ча ни.

По ред ВТЗ-а у Кра гу јев цу су ра ди ле и ма ње фа бри ке: Фа бри ка кон зер-
ви бра ће Сте фа но вић. Две фа бри ке ко жа. Фа бри ка ке са. Три пар на мли на. 
Ма шин ска ра ди о ни ца и лив ни ца. Лив ни ца ме та ла и де ло ва за ауто мо би-
ле (!). Фа бри ка дуг ма ди. Фа бри ка ма ка ро на. Две ци гла не. Тек стил на ин-
ду стри ја Ду ша на Сто ја но ви ћа. Че ти ри фа бри ке ле да Сви ла ра. Кла ни ца. 
Фа бри ка ек се ра...

Сви ти ин ду стриј ски објек ти до при но си ли су при вред ној струк ту ри 
гра да.

Али, Вој но тех нич ки за вод је био то ли ко до ми нан тан да је Кра гу је вац 
био прак тич но мо но струк ту ран.

За бе ле же но је да је об но ва и из град ња ВТЗ-а 1920-тих ко шта ла 230 ми-
ли о на он да шњих ди на ра 

Кра јем де це ни је оства ре на су два зна чај на успе ха:
– по че так ра да но во са гра ће не Ва ља о ни це ба кра (1938) и
– про из вод ња пу шко ми тра ље за (1940). 
Пред Дру ги свет ски рат, у кра гу је вач ком За во ду ра ди ло је 13. 600 за-

по сле них. Град је имао око 39. 000 ста нов ни ка. 
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Април ски рат 1941. Био је крат ко тра јан;  од мах се од ра зио и на Вој но-
тех нич ки за вод у Кра гу јев цу.  

– 10. апри ла 1941. об у ста вљен је рад; 
– 11. апри ла 1941. Нем ци оку пи ра ју град и ВТЗ.
У про ле ће 1941. за вр ша ва се Internellum пе ри од из град ње кра гу је вач ке 

вој не ин ду стри је. По чи њу рат не го ди не де струк ци је.

Мо гу се са гле да ти кон ту ре ми са о них то ко ва гра ђе ња Кра гу јев ца.
По сле ра та, у Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца ути ца ји се осе ћа ју 

са дру гих стра на. Из ве сно је да су прет ход на не по сред на рат на не при ја-
тељ ства пре ки ну ла са рад њу са Аустри јом и Не мач ком. Др жа ва се ори јен-
ти ше ка са ве зни ци ма, углав ном ка Фран цу ској. 

Но ва ори јен та ци ја од ра жа ва се и на раз вој Кра гу јев ца.
У ар хи тек ту ри по сле 1918. го ди не пре ста је да до ми ни ра се це си ја.                

Ака де ми зам про ду жа ва да се прак ти ку је. Ја вља ју се и еклек тич ки објек-
ти ака де ми стич ки по ком по зи ци ји, али са де лом се це сиј ских ор на ме на та.

Ин ве сти ци ра ње у Вој но-тех нич ки за вод ба зи ра но је на бел гиј ској тех-
но ло ги ји и про јек ти ма.

Гра ди ли ште је по вре ме но оби ла зио краљ Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић; 
си гур но је да је по ка зи вао од ре ђе но ин те ре со ва ње за ар хи тек ту ру. Осла-
њао се углав ном на ру ске из бе глич ке ар хи тек те. Су пер ви зор из град ње 
ВТЗ-а, про фе сор Ни ко ла Жит ке вић при па дао је том кру гу. 

Управ ник Гра ђе вин ског оде ље ња ВТЗ-а до 1925. је био гра ђе вин ски 
ин же њер Ан дра Вељ ко вић, а по том ин же њер Сре до је Ка ра нац. У Гра ђе-
вин ском оде ље њу су око 1924. ин же ње ри: Глат ков, Сач ков и  Ква сков, а 
ка сни је и број ни дру ги ру ски струч ња ци. Из Бел ги је су до би ја ли идеј не 
про јек те ко је су раз ра ђи ва ли за из во ђе ње. По сто ји по да так да је за крат ко 
ра дио и ар хи тект Ми ли во је Трич ко вић, фран цу ски ђак, а ка сни је – уни-
вер зи тет ски про фе сор.

Ар хи тек ту ра In ter bel lum сло ја Вој но тех нич ког за во да на пу сти ла је не-
мач ке обра сце из прет ход ног ве ка. Окре ну та је фран ко фон ским еклек-
тич ким прав ци ма, уз од го ва ра ју ћи до при нос »бе лих« Ру са.

Па ла та Упра ве ВТЗ-а је по ком по зи ци ји кла си ци стич ка а ор на мент је 
са еле мен ти ма сти ла Арт Ну во. 

Згра да крај ње, стан Управ ни ка, при па да ис тој стил ској гру пи.
Ин тер нат Вој но за на тлиј ске шко ле при па да нео кла си ци зму.
У тим стил ским кру го ви ма кре ће се си сте ма ти за ци ја углав ном чи та-

вог гра ђе вин ског на сле ђа у за вод ском кру гу из In ter bel lum вре ме на. То је 
ре ла тив но скром на за пад но е вроп ска ар хи тек ту ра ....

Мно го је ва жни је што је об но ва ве ли ке ин ду стри је:
– офор ми ла Ма тич ну ло ка ци ју као мо де ран ин ду стриј ски ком плекс 

европ ских ди мен зи ја, од лу чу ју ће до при не ла град ској ин фра струк ту ри и 
ур ба ној опре ми.
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– да ва ла над ре ги о нал ни зна чај гра ду, упр кос сма ње ној ад ми ни стра-
тив ној уло зи Кра гу јев ца у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји.

1.1. СИ ТУ А ЦИ О НИ ПЛАН ВТЗ
Нај ве ћа срп ска ин ду стри ја. На Ма тич-

ној ло ка ци ји у Кра гу јев цу. Гра ђе на пре ко 
100 го ди на – у ви ше сло је ва. 

У ме ђу рат ном пе ри о ду ве ли ким ин ве-
сти ра њем знат но уве ћа на. По бел гиј ским 
про јек ти ма. Под кра љев ском па жњом. Са 
су пер ви зо ром уни вер зи тет ским про фе-
со ром Жит ке ви ћем. Гра ђе вин ским оде ле-
њем. Ре зул тат је – ин ду стриј ски ги гант у 
Кра гу јев цу и Ју го сла ви ји.

Кра гу је вац је у In ter bel lum пе ри о ду вре ме 
ме рио по огла ша ва њи ма за вод ске си ре не.

1.2. УПРАВ НА ЗГРА ДА
На кон так ту са град ским цен тром За-

вод је са гра дио ре пре зен та тив не згра де.
Па ла та Упра ве је по ста вље на на нај-

и стак ну ти јем ме сту. Уз Ста ру цр кву и 
Скуп шти ну Кне же ви не.

По ста ла део Ми ло ше вог вен ца. Сна жно 
ак цен ти ра на ку бе том. Окре ну та гра ду.

Моћ на управ на па ла та моћ не ин ду-
стри је. Нај ве ће на Бал ка ну. Кроз ка пи ју 
»ис под са та« ула зи ло је пре ко 12 000 рад-
ни ка. А Кра гу је вац је имао са мо три де се-
так хи ља да ста нов ни ка.

1.3. СТАН УПРАВ НИ КА
Го спод ска згра да је ука зи ва ла на вр ло 

ви сок ранг ко ри сни ка. Управ ник Вој но тех-
нич ког за во да је био, по пра ви лу, ге не рал.

Ло ка ци ја из ме ђу Управ не згра де и Вој но-
за нат ске шко ле. Ја сно сим бо ли зу је ње го ве 
стра те шке де лат но сти. 

Ам би јент по ве зу је те три згра де. Фран-
цу ски парк на ме ће ни во. Ге не ра лу. Упра ви. 
И пи том ци ма.

Оба ве зу је на европ ске вред но сти ин ду-
стриј ске рад ни ке при ула ску и од ла ску.

1.4. ОФИ ЦИР СКИ СТА НО ВИ
На по чет ку кнез Ми ха и ло ве ули це по-

диг ну та је два де се тих го ди на по себ на 
стам бе на згра да. Ви ше по ро дич на. 

За ка дро ве ан га жо ва не у ре кон струк ци-
ји вој не ин ду стри је.

Спрат ни блок за офи ци ре. При зем но 
кри ло за Бел ги јан це. 

На Ми ло ше вом вен цу. Пре ко пу та Офи-
цир ског до ма – не гда шњег Ко на ка.

У еклек тич ком ма ни ру. Са на гла ском на 
на ци о нал ном ро ман ти зму. 

1.5. ФА БРИЧ КЕ ХА ЛЕ
Ин ду стриј ски објек ти ВТЗ из ме ђу рат-

ног пе ри о да су ве ли ких ка па ци те та. За у-
зи ма ју знат не по вр ши не зе мљи шта у про-
ши ре ном кру гу Ма тич не ло ка ци је. 

Тех но ло шки су адап та бил не. Ин же њер-
ски из ве де не. 

Ра ци о нал ност ма те ри ја ла и кон цеп та 
да је од ре ђе ну вред ност њи хо вој ар хи тек-
ту ри. 

Ипак – на скром ни јем ни воу од зна ча ја 
ин ду стриј ских до стиг ну ћа из прет ход ног 
ци клу са. Про јек ти про фе со ра Се ле ско ви ћа 
би ли су у зад њој че твр ти ни 19. ве ка бли-
жи ак ту ел ном вр хун ском европ ском гра ди-
тељ ству. Бел гиј ски про јек ти из In ter bel-
lum пе ри о да су не што кон зер ва тив ни ји.

1.6. ВА ТРО ГА СНА КУ ЛА и ЗИ ДА НА 
ОГРА ДА

Ве ли ка вој на фа бри ка се мо ра ла чу ва ти.
Би ла је за бра ње ни град.
Од не же ље них при сту па за шти ће на је 

огра дом. 
Високoм oградом су обе ле же не гра ни це 

ВТЗ. Са мо ма ле де о ни це пре о ста лих зи до-
ва од цр ве не опе ке све до че о то ме.

Од по жа ра се на сто ја ло са чу ва ти осма-
тра њем.

По диг ну та је ку ла –про тив по жар на 
осма трач ни ца. На ви со ком огран ку Ме-
ти ног бр да. Сво јом пе то спрат ном ви си-
ном до ми ни ра ла је над За во дом. И ве ли ким 
де лом гра да. 
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ГЕ НЕ РАЛ НИ РЕ ГУ ЛА ЦИ О НИ ПЛАН ГРА ДА КРА ГУ ЈЕВ ЦА

»План ре гу ла ци је ва ро ши Кра гу је вац« ко ји је из ра дио ин же њер Лу ка 
Ив ко вић 1891. го ди не, био је сна жан пла нер ски ин стру мент ви ше од че-
ти ри де це ни је, нај ду же у исто ри ји пла ни ра ња Кра гу јев ца. По ње му је из-
вр ше на ре гу ла ци ја је згра Кра гу јев ца ко ја је углав ном очу ва на у то ку два-
де се тог ве ка. Те ко ви не јед ног тех нич ко-ин же њер ског по ступ ка угра ђе не 
су у ур ба ни зам ко ји је сле дио.

План ре гу ла ци је је по слу жио као основ за фор ми ра ње град ских ко му-
нал них ин фра струк тур них си сте ма: улич не мре же, јав не ра све те, во до во-
да, же ле зни це и др.

Из гра ђе ни су зна чај ни јав ни објек ти; фор ми ра ни град ски бло ко ви.
Ра ци о на ли зам је био обе леж је гра ђе ња Кра гу јев ца у пе ри о ду ва же ња 

»Пла на ре гу ла ци је ва ро ши Кра гу је вац«.
Гра ђе вин ски ре јон Кра гу јев ца, од ре ђен Пла ном ре гу ла ци је из 1891. је 

био до вољ но ве ли ки до сре ди не тре ће де це ни је два де се тог ве ка. 
Раз вој Кра гу јев ца то ком те де це ни је при мар но је иза зван ин ве сти ци-

ја ма у Вој но тех нич ки За вод. Ин ве сти ци о ни ци клус се сна жно од ра зио 
и на про стор ни раст Кра гу јев ца. Раз вој ни за мах про био је гра ни це гра-
ђе вин ског ре јо на од ре ђе ног »Пла ном ре гу ла ци је ва ро ши Кра гу је вац« из 
1891. го ди не.

Про јек тан ти ко му нал них си сте ма по чет ком 20. ве ка сма тра ли да је 
план ски оквир до во љан за по пу ла ци ју од око 27.000 ста нов ни ка. Ме ђу-
тим, по ка за ло се у прак си да је био ка ли бри ран са мо за по пу ла ци ју ве ли-
чи не око 20.000. 

Ка да је она, око 1925. го ди не пре ва зи ђе на, гра ђе вин ски ре јон је по стао 
пре те сан. Не план ска град ња се по ја ви ла по обо ду. (Ме ђу тим, нај ве ћа из-
град ња из ван гра ђе вин ског ре јо на оства ре на је ипак план ски – ре а ли за-
ци јом Рад нич ке ко ло ни је на Ста но вљан ском по љу.)

Суд оп шти не гра да Кра гу јев ца и Оп штин ски од бор под пред сед ни-
штвом г. Во ји сла ва Ка ла но ви ћа то ком 1927. го ди не кон ста ту је по ја ве не-
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план ске из град ње из ван одо бре ног гра ђе вин ског ре јо на, На Ме ти ном и 
Пи вар ском бр ду, на Ста но вљан ском По љу, на Ер до гли ји и Ми хај лов цу. 

Оп шти на до но си од лу ке да:
– бу ду ћи но ви ре јон ва ро ши бу де обе ле жен на ли цу ме ста;
– у но вом ре јо ну тре ба од мах ге о дет ски сни ми ти те рен;
– но ви план ва ро ши бу де ура ђен у 1928. го ди не;
Шеф Гра ђе вин ског оде ље ња, ин же њер Ле о нид За ло га, са гле да ва про-

стор не по тре бе за ду го роч ни раз вој по пу ла ци је:
»...Са да шња ко ли чи на ста нов ни ка 18. 000;
Услед про ши ре ња фа бри ке Ар ти ље риј ско-тех нич ког за во да  

или АТЗ-а оче ку је се при ра штај ста нов ни ка око 5. 000;
при ра штај за 30 го ди на (3% год.) 32. 000;
це ло куп но ста нов ни штво гра да Кра гу јев ца  
би ће 1960. го   и не 55. 000.

Пре ма то ме, по вр ши на ре јо на ва ро ши мо ра да бу де 
 55. 000 х 100= 550 хек та ра.«

Па ра док сал но је да је гра ђе вин ски ин же њер ско ро пот пу но тач но 
про јек то вао број ста нов ни ка ко ји ће би ти до стиг нут 1960. го ди не, а да је 
ве о ма пот це нио по тре бе за гра ђе вин ским зе мљи штем. (Зе мљи ште ко је је 
на ци о на ли зо ва но 1959. го ди не има ло је по вр ши ну од 1.850 hа. Са мо ста-
но ва ње је за у зи ма ло те ри то ри ју рав ну про јек ци ји це лог гра ђе вин ског ре-
јо на сра чу на ту од инж. Ле о ни да За ло ге.) 

Ко ми си ја за обе ле жа ва ње но вог гра ђе вин ског ре јо на обра зо ва на је 24. 
ма ја 1927. го ди не и ра ди ла је у то ку 1928. го ди не.

По чет ком 1928. го ди не, од бор усва ја пред лог Ге не рал не ди рек ци је 
ка та стра Ми ни стар ства фи нан си ја, по ко ме, то ком 1928. и 1929. го ди не 
тре ба из вр ши ти ка та стар ски пре мер град ског ре јо на, као и чи та вог ата ра 
оп шти не гра да Кра гу јев ца. Пла но ви град ског ре јо на тре ба да бу ду у раз-
ме ри 1:500, а оста ли део ата ра у раз ме ри 1:2.500. Це на под ло ге је 300. 000 
ди на ра. Пре мер је за вр шен у ав гу сту 1928. го ди не. Ти ме је ство рен основ 
за из ра ду но вог ре гу ла ци о ног пла на гра да.

»Ге не рал ни ре гу ла ци о ни план гра да Кра гу јев ца« ура ђен је на ак ту ел-
ном ге о дет ском сним ку у раз ме ри 1:5.000. Ту под ло гу су ство ри ли срп ски 
струч ња ци уз зна чај но уче шће ру ских еми гра на та.

Из вр шен је ком пле тан ка та стар ски пре мер Кра гу јев ца. 
Учи њен је ква ли та ти ван на пре дак у ства ра њу ба зе по да та ка о зе мљи-

шту и не крет ни на ма, у вре ме ну у ко ме је имо ви на зна чи ла основ гра ђан-
ског дру штва. Стру ка је тај по сао ура ди ла ве о ма ефи ка сно. Од лу ка о пре-
ме ру је до не та по чет ком 1928. а пре мер је за вр шен већ у ав гу сту. Ство ре на 
је но ва под ло га, на ко јој је 1931. ура ђен »Ге не рал ни ре гу ла ци о ни план гра-
да Кра гу јев ца.« 
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Ра до ви на при пре ми но вог ре гу ла ци о ног пла на Кра гу јев ца пред у зе-
ти су бла го вре ме но у од но су на за кон ску ре гу ла ти ву. Гра ђе вин ски за кон 
је об на ро до ван (16. ју на 1931) и сту пио на сна гу (6. де цем бра 1931) у ис тој 
го ди ни. Оба ве зи вао је гра до ве да до не су УРЕ ЂАЈ НЕ ОСНО ВЕ ко је са чи-
ња ва ју:

а) Ре гу ла ци о ни план,  ко ји«пред ста вља гра фич ки про је кат- на црт за 
уре ђе ње и про ши ре ње јед ног ме ста, уко ли ко се то мо же цр те жом прет-
ста ви ти...«

б) Уред ба о из во ђе њу ре гу ла ци о ног пла на, ко ја »...да је опис оних ра до ва 
ко ји се ни су мо гли гра фич ки на пла ну пред ста ви ти...« (зна чај но је да Уред-
ба, по ред про пи са и бли жих од ред би, са др жи и »...Гра ђе вин ски и фи нан-
сиј ски про грам уре ђа ја....при о ри тет ни план о из град њи по треб них јав них 
гра ће ви на...«) и

в) Гра ђе вин ски пра вил ник ко ји »...од ре ђу је нор ме ко је се од но се на гра-
ди ли ште и гра ђе ви не...«

Кра гу је вац је у за кон ском ро ку (шест го ди на) до нео свој УРЕ ЂАЈ НИ 
ОСНОВ. 

Од лу ком Од бо ра оп шти не Кра гу је вац бр. 4.763 од 16. фе бру а ра 1931. 
го ди не по ве ра ва се из ра да Ге не рал не ски це но вог ре гу ла ци о ног пла на 
Кра гу јев ца г. Ми ха и лу Ра до ва но ви ћу, ар хи тек ти из Бе о гра да.

У то ку 1931. го ди не, за вр ше на је Ге не рал на ски ца но вог ре гу ла ци о ног 
пла на гра да Кра гу јев ца. 

Оп штин ски Од бор је, на пред лог ше фа Гра ђе вин ског оде ле ња, од лу-
чио да не рас пи су је кон курс. Ди рект но је при хва ће на по ну да овла шће ног 
ар хи тек та из Бе о гра да, Ми ха и ла Ра до ва но ви ћа. Це на је би ла 25. 000 дин. 
Од лу че но је да де таљ ну раз ра ду из вр ши Гра ђе вин ско оде ле ње Су да оп-
шти не кра гу је вач ке. По упут стви ма и струч ним ски ца ма г. Ра до ва но ви ћа 
(уз на гра ду од 15.000 дин.). 

На тра же ње ауто ра, од ре ђен је ( 23. мар та 1931), ужи струч ни Са ве то-
дав ни од бор. Са за дат ком :

– да упо зна про јек тан та са же ља ма и зах те ви ма гра да и
– да, по за вр шет ку из ра де, ре фе ри ше Од бо ру при усва ја њу пла на.
Чла но ви Са ве то дав ног од бо ра пре гле да ли су за вр ше ну ски цу но вог 

ре гу ла ци о ног пла на (13. но вем бра 1931) и до не ли од го ва ра ју ће за кључ ке. 
Од бор је ски цу усво јио (3. де цем бра 1931.), а Ми ни стар ство гра ђе ви на је 
одо бри ло.

Ге не рал ни ре гу ла ци о но план гра да Кра гу јев ца раз ра дио је ар хи тект Ра-
до сав В. Ми ло са вље вић са са рад ни ци ма из Гра ђе вин ског оде ље ња и уз 
уче шће ар хи тек та Ми ха и ла Ра до ва но ви ћа.

Пот пи са ли су га: 
– пред сед ник град ске оп шти не – г. Алек са Об ра до вић,
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– ар хи тект Р. В. Ми ло са вље вић (»из ра дио пре ма одо бре ној ски ци«) и 
– ми ни стар гра ђе ви на, др Ко жул.
План је усво јен 1936. го ди не, исто вре ме но са Уред бом, као не раз двој-

ним де лом.
Гра ђе вин ски пра вил ник за град Гра гу је вац усво јен је од стра не Град ског 

ве ћа 18. но вем бра 1936. го ди не. Пред сед ник град ске оп шти не био је у вре-
ме усва ја ња г. Ка мен ко Бо жић. Пра вил ник је одо брио ми ни стар гра ђе ви-
на др Ко жул ју ла 1937. го ди не.

Ге не рал ни ре гу ла ци о ни план гра да Кра гу јев ца ра ђен је за по тре бе по-
пу ла ци је од 75.000 ста нов ни ка до 1981. го ди не! 

Про јек ци ја је из вр ше на при ме ном сто пе ра ста од 2% го ди шње, то ком 
50 го ди на на ба зу од 27.249 ста нов ни ка из 1931. го ди не, иако је раст у прет-
ход ној де це ни ји био 5,7 %. 

Гра ђе вин ски ре јон је знат но про ши рен. По сто је ћи ...« по одо бре ном 
пла ну ва ро ши...« био је по вр ши не 270 hа. Но ви је об у хва тио 960 хек та ра.

Са чи ња ва ли су га: 
– ужи гра ђе вин ски ре јон ко ји по пра ви лу об у хва та већ из гра ђе ни и 

на се ље ни део гра да.
– ши ри ре јон, ко ји об у хва та још не из гра ђе ни и не на се ље ни део.
Про ши ре ње град ског на се ља пред ви ђа се у че ти ри прав ца:
– дуж пу та за Кра ље во до гра ни це са ата ром оп шти не Ста но вљан ске;
– у прав цу Ер до глиј ског по то ка до оп штин ског пу та 2. ре да ко ји ве зу је 

Ста но вљан ско по ље са Ми ла но вач ким дру мом;
– у прав цу Ми хај лов ца и Су шич ког и Ди вљег по ља; 
– у прав цу Ме ти ног бр да до во до дел ни це из ме ђу сли ва ре ке Ле пе ни це 

и ре ке Бре сни це.
Вој но тех нич ки за вод ни је об у хва ћен ре гу ла ци о ним пла ном, као ни 

Или на Во да са Ко шут ња ком, Аеро дром, Ви но гра ди. 
На род ни парк у Шу ма ри ца ма пла ни ран је из ван за хва та гра ни це ре-

гу ла ци о ног пла на.
Из ван гра ни це гра ђе вин ског ре јо на, а у гра ни ца ма пла на, пла ни ра но 

је:
а) на ис то ку
– Град ско гро бље са про ши ре њем пре ко Су шич ког по то ка,
– но ва ин ду стриј ска зо на низ вод но од гра да.

б) на за па ду
– Па ли лул ско гро бље,
– Хи по дром,
– Че хо сло вач ко гро бље,
– Вој но ег зер ци ри ште и 
– Ауто-ка сар на.
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Ка рак те ри сти чан је став : »У по гле ду уре ђе ња цен тра ва ро ши, исти је 
за др жан у рас по ре ду и свом зна ча ју она ко, ка ко је био про јек то ван у до са-
да шњем пла ну.«

Зна чај не про јек ци је су: 
– »...Но ва ули ца као ве за бе о град ског дру ма са ја дран ским и со лун-

ским пу те ви ма ко ји иду од Бе о гра да кроз Кра гу је вац, а пре ко Кра ље ва и 
Ја го ди не«.

– »...Ве ли ка по вр ши на зе мљи шта, ко ја је до са да слу жи ла као ег зер ци-
ри ште за 19. пе ша ди ски пук, на ме ње на је у бу ду ћем за сме штај др жав них 
над ле шта ва, евен ту ал них ба но вин ских згра да, ако би др жав ни ин те ре-
си то зах те ва ли, са пар ки ра њем пла ца ис пред згра да и пре се ца њем јед не 
ши ро ке ули це од ул. Кња за Ми хај ла ко ја је ина че би ла пред ви ђе на ста рим 
ре гу ла ци о ним пла ном«.

–«Ме ста за јав не гра ђе ви не«; пре ма од ред ба ма Гра ђе вин ског за ко на 
(пар. 4 т. 9) ре гу ла ци о ни план је обез бе ђи вао ло ка ци је за јав не град ске 
објек те. Про јек то ван је кор пус са 64 по зи ци је бо га тог спек тра јав них гра-
ђе ви на. Не ке од њих су: 

– Јав на га ра жа,
– Ми тро по ли ја,
– Окру жна ко ман да,
– Рад нич ки дом,
– Дом ми ло ср ђа,
– спорт ски ста ди он,
– ку па ти ло – отво ре но и за тво ре но,
– бо та нич ка ба шта,
– На род ни парк,
– деч је об да ни ште,
– ме те о ро ло шка ста ни ца,
– по зо ри ште,
– бер за, и др.

РЕ ЗУЛ ТА ТИ И ОСТВА РЕ ЊА ГЕ НЕ РАЛ НОГ РЕ ГУ ЛА ЦИ О НОГ ПЛА НА

При ме на кул ту ра ли стич ког ур ба ни стич ког мо де ла у две раз ли чи те 
епо хе. Кон ти ну и тет у од но су на прет ход ни план. Јав ни објек ти. Ин ду-
стриј ска зо на. Но ва ко ло ни ја. Ме ђу на род ни ауто мо бил ски пут. Аеро дром. 
На род ни парк. Гро шнич ки во до вод. Со ци јал на ре во лу ци ја и ево лу тив ни 
при ступ ур ба ни зму.

Јав ни објек ти су пла ни ра ни ве о ма де таљ но. Вре ме је по твр ди ло про-
јек ци је Ге не рал ног ре гу ла ци о ног пла на. Иако је нор ма лан пе ри од ре а ли-
за ци је пре ки нут ра том, из гра ђе но је две тре ћи не пла ни ра них јав них гра-
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ђе ви на.
Ур ба ни стич ко пла ни ра ње Кра гу јев ца ни је бр зо и не кри тич ки сле ди ло 

ин тер на ци о нал не иде је. 
У ме ђу рат ну прак су гра ђе ња Кра гу јев ца ни су уве де на про гре си стич ка 

на че ла Кор би зи је о вог ур ба ни зма, ко ји је не ги рао по сто је ћа ур ба на тки ва, 
че сто их ра за ра ју ћи у те жњи за но вим мо де ли ма. Пла ни ра ње гра да Кра-
гу јев ца за сни ва но је на док три ни кон ти ну ал ног раз во ја, до гра ђи ва ња и 
по пра вља ња по сто је ћег ко ју је за сту пао ар хи тект Ми ха и ло Ра до ва но вић.

Про гре си стич ки ур ба ни зам ја вио се у Кра гу јев цу тек по сле Дру гог 
свет ског ра та са ур ба ни сти ма ко ји су сле ди ли шко лу ар хи тек та Ни ко ле 
До бро ви ћа. 

Три де се тих го ди на тек у по не ким раз ра да ма Ге не рал ног ре гу ла ци о ног 
пла на и при ло ци ра њу ве ћих обје ка та осе тио би се не ки еле ме нат Мо дер-
не. Би ло је то у слу ча је ви ма ка да је сва па жња по све ћи ва на но вој гра ђе ви-
ни, на ме тљи во је ло ци ра ју ћи, не во де ћи до вољ но ра чу на о окру же њу, ка да 
је згра да раз би ја ла град ски блок. Но и та кви по је ди нач ни по ступ ци ни су 
та да до во ди ли до ве ћих ра за ра ња ур ба ног тки ва Кра гу јев ца.

Те о ри ја врт них гра до ва има ла је би тан ути цај на кон цепт ур ба ни стич-
ког пла на Кра гу јев ца. 

Те о ри ју врт них гра до ва фор му ли сао је Sir Eben zer Ho ward књи га ма 
To mor row. A Рe a ce ful Рath to Real Re form (1898) i Gar den Ci ti es of To mor-
row (1902). У њи ма је из ло жио пред лог за ор га ни зо ван при хват ми гра ци је 
усме ре не ка пре оп те ре ће ним бри тан ским ин ду стриј ским гра до ви ма; да је 
но ве ди мен зи је пла ни ра њу гра да; илу стру је их са мо ди ја гра ми ма и пред-
ла же фи нан сиј ске ме то де за ре а ли за ци ју.

 Ком па ни ја за ре а ли за ци ју врт них гра до ва фор ми ра на је 1900. го ди не, 
а у ју лу 1903. го ди не пот пи сан је уго вор за ре а ли за ци ју Ле чвор та, пр вог 
врт ног гра да. Ар хи тект Ан вин је про кла мо вао не ко ли ко во де ћих иде ја:

– не гра ди мо умет нич ки град; пр во мо ра мо ви де ти да на ши ста нов ни-
ци до бро ста ну ју;

– јед но ста ван и уре дан план;
– сва ка ку ћа мо ра има ти врт, све со бе сун ча ну све тлост и сл.
По сле Ле чвор та, тер мин Gar den City ушао је у оп шту по тре бу за ду го 

вре ме. Раз вој врт ног ра да Вел ви на по чео је 1919. го ди не, да би 1949. у ње-
му жи ве ло из ме ђу 40 и 50 хи ља да ста нов ни ка на те ри то ти ји од око 4.500 
акри. У 1930-тим го ди на ма књи га ар хи тек те Рај мон да Ан ви на Town Plan-
ning in Prac ti ce би ла је би бли ја мно гих пла не ра. 

Ме ђу њи ма је био и ар хи тект Ми ха и ло Ра до ва но вић. У срп ском ур ба-
ни зму он је ин тер пре ти рао мо дел »вр тар ских ко ло ни ја«, у чи јој су осно ви 
ис ку ства на се ља Hampstead Gar den Su burb ре а ли зо ва ног 1907. го ди не.

Гра ђе ње и уре ђи ва ње Кра гу јев ца пре ма Ге не рал ном ре гу ла ци о ном 
пла ну ко ји су при пре ми ли ар хи тек ти Ми ха и ло Ра до ва но вић и Ра до сав 
Ми ло са вље вић, пре ки ну то је Дру гим свет ским ра том 1941. го ди не. Уме-
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сто гра ђе ња – рат је до нео ра за ра ња.
Кул ту ра ли стич ки мо дел се по сле Дру гог свет ског ра та су ко био са про-

гре си стич ким ре во лу ци о нар ним тен ден ци ја ма. 

Ме ђу рат ни пе ри од из ме ђу два свет ска ра та до нео је Кра гу јев цу нов 
ква ли тет ур ба ног ин же њер ства. 

Ге о дет ски по сло ви су из дво је ни као спе ци ја ли зо ва на де лат ност. Пре-
мер је дао из вр сне под ло ге за ур ба ни стич ко пла ни ра ње.

Са дру ге стра не, ур ба ни зам се у Евро пи кон сти ту и ше као по себ на ди-
сци пли на. И у Кра гу јев цу, уме сто ре гу ла ци о них пла но ва ко је су прет ход-
но ра ди ли гра ђе вин ски ин же ње ри, ур ба ни стич ке пла но ве из ра ђу ју ар хи-
тек ти. 
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2.1. ПР ВИ ПРЕ МЕР КРА ГУ ЈЕВ ЦА
Гра ђе вин ски ре он од ре ђен »Пла ном ре гу-

ла ци је ва ро ши Кра гу је вац« 1891. го ди не по-
стао је не до во љан сре ди ном 1920-тих. 

За то су по че ли ра до ви на при пре ми но-
вог ре гу ла ци о ног пла на. 

Пр ви ве ли ки по сао био је ге дет ско-ка-
та стар ски пре мер те ри то ри је и обје ка-
та. Гра ни це пре ме ра су од ре ђе не 1927. Цео 
по сао из вр шен 1928. 

Ство ре на је ин же њер ска и имо вин ска 
осно ва за пла ни ра ње.

Ин фор ма ци о на осно ва раз во ја Кра гу јев-
ца.

2.2. СКИ ЦА РЕ ГУ ЛА ЦИ О НОГ ПЛА НА 
ГРА ДА КРА ГУ ЈЕВ ЦА

Бе о град ски ар хи тект Ми ха и ло Ра до ва-
но вић је 1931. го ди не ан га жо ван да ра ди но-
ви Ге не рал ни ре гу ла ци о ни план Кра гу јев ца. 

Ур ба нист са Сор бо не је у ски цу унео еле-
мен те ак ту ел не те о ри је »врт них гра до-
ва«.

Ши ре ње стам бе них зо на Кра гу јев ца 
про јек то вао је као »вр тар ске ко ло ни је«.

Исто вре ме но је, кул ту ра ли стич ким 
по ступ ком за др жао све од ред бе прет ход-
ног Пла на ре гу ла ци је из 1891. ко је се од но-
се на град ско је згро. Ве ли ки ху ма ни ста је 
ур ба ни зам по сма трао као кон ти ну а лан 
про цес. 

2.3. ГЕ НЕ РАЛ НИ РЕ ГУ ЛА ЦИ О НИ 
ПЛАН ГРА ДА КРА ГУ ЈЕВ ЦА

»По одо бре ној ски ци из ра дио ар хит. 
Рад. В. Ми ло са вље вић«. »Ви део Шеф гра ђе-
вин ског оде ле ња Инг. Л.За ло га«. Пот пи сао 
: »Пред сед ник град ске оп шти не Алек са Об-
ра до вић«. 

Ле ген дар на име на гра ђе ња Кра гу јев ца у 
ме ђу рат ном пе ри о ду на ли сту пер га мен-
та ко ји је по твр дио ми ни стар гра ђе ви на 
др Ко жул.

»Ге не рал ни Ре гу ла ци о ни План Гра да 
Кра гу јев ца« је до нет сре ди ном три де се-
тих. Про јек то ван за на ред не три де це-
ни је. Уно се ћи европ ска ур ба ни стич ка са-
зна ња. И ви со ке раз вој не ам би ци је гра да и 
Шу ма ди је.

Са мо не ко ли ко го ди на пред Дру ги свет-
ски рат.

2.4. ГРАД СКИ ЦЕН ТАР 
На Кнез Ми ло ше вом вен цу се, по ред по-

сто је ћих јав них обје ка та, пред ви ђа са мо 
из град ња Оп штин ског до ма и Ко ман де ди-
ви зи је.

Те жи ште се ста вља на про стор око 
Окру жног на чел ства. Ту су пла ни ра ни ва-
жни град ски са др жа ји.

Ин спек то рат и Суд. Уред. Бер за. Јав на 
га ра жа. Дом по жар не дру жи не. По зо ри-
ште и би о скоп. За на тлиј ски дом. По шта.

Сло бод но сто је ћи. Мо дер ни стич ки.
Глав на ули ца оста је бло ков ски из гра ђе-

на. Плом би ра њем. По слов но стам бе ним 
ви ше спрат ни ца ма.

2.5. НО ВЕ АМ БИ ЦИ ЈЕ КРА ГУ ЈЕВ ЦА
Ге не рал ни ре гу ла ци о ни план обез бе дио 

је ло ка ци је за функ ци је Кра гу јев ца у бу ду-
ћој ор га ни за ци ји др жа ве.

Ба но вин ски објек ти пред ви ђе ни су у 
кру гу ка сар не де вет на е стог пу ка. Пла ном 
је од ре ђе но пар ков ско уре ђе ње те ре на. У 
ре пре зен та тив ном ам би јен ту – но ве гра-
ђе ви не на ме ње не ин сти ту ци ја ма ко је 
Кра гу је вац оче ку је.

Ми тро по ли ја је пла ни ра на у ис тој ули-
ци. На рас кр сни ци Ма ла ва га. У вре ме кад 
Кра гу је вац ни је био ни се ди ште епар хи је. 
План ско за сни ва ње бу ду ћих цен трал них 
ре ги о нал них са др жа ја кон цен три са но је у 
ули ци Кне за Ми ло ша. По сле осам де це ни ја 
још че ка на ре а ли за ци ју.

2.6. РАД НЕ ЗО НЕ
Вој на ин ду стри ја је оста ла из ван гра ђе-

вин ског ре о на од ре ђе ног Ге не рал ним ре гу-
ла ци о ним пла ном гра да Кра гу јев ца. Не при-
ка за на. Иако је би ла основ раз во ја.

Те ко ви на пла на из 1931. го ди не је ин ду-
стриј ска зо на низ вод но од До њег бе тон-
ског мо ста. Из ме ђу ре ке и же ле знич ке пру-
ге. Од Глав не ста ни це до кла ни це.

Тај про стор је трај но остао на ме њен 
ин ду стри ји. Ис пу ња ван је град њом то ком 
на ред них де це ни ја.

А, од 1960-тих на ста вио ки ло ме три ма 
до ли ном Ле пе ни це.
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КУ ЋЕ КРА ГУ ЈЕВ ЧА НА

У пр вих сто го ди на мо дер не исто ри је Ср би је, ве ћи на ста нов ни ка је 
жи ве ла у се ли ма. Ин ду стри ја ли за ци ја је по сле сти ца ња не за ви сно сти 
1878. по че ла да ја че усме ра ва гра ђе ње ка европ ским гра ђан ским обра сци-
ма. У Кра гу јев цу је тај про цес пре о вла дао па ра лел но са ре кон струк ци јом 
вој но-ин ду стриј ских ка па ци те та осам де се тих го ди на 19. ве ка. 

По сле Пр вог свет ског ра та, Кра гу јев ча ни су сво је ку ће по ди за ли ис-
кљу чи во у гра ђан ском ду ху. Ста ри, па три јар хал ни обра сци су на пу ште ни.

Ма те ри ја ли при ме ње ни при из град њи су дру га чи ји. На пу шта се др во, 
ћер пич, ће ра ми да... Гра ди се опе ком, мал те ром, ве штач ким ка ме ном. У 
три де се тим го ди на ма,  по чи ње скром на при ме на ар ми ра ног бе то на; по-
кри ва се пре те жно цре пом; уме сто бе лих окре че них зи до ва – по ли хром не 
фа са де, че сто укра ше не пла сти ком или ор на мен том.

До сре ди не три де се тих ку ће се по ста вља ју на ре гу ла ци о ну ли ни ју; 
фор ми ра ју фрон то ве ули ца про се че них по Пла ну ре гу ла ци је ва ро ши Кра-
гу је вац из 1891. го ди не, При кра ју ме ђу рат ног пе ри о да, не ки објек ти се 
гра де по ву че ни од ули це по не ко ли ко ме та ра. То је ути цај врт них гра до ва.

Осим нај у жег град ског цен тра, не гда шње чар ши је, из гра ђе ност пар це-
ле је ма ла, са до ста зе ле них по вр ши на. 

По ро дич не ку ће су углав ном при зем не. У цен тру гра да по ја вљу ју се 
згра де са ви ше ста но ва, по пра ви лу, на јед ној до три ета же из над по слов-
ног при зе мља.

Ја вља ју се и де ва сти ра ни об ли ци ста но ва ња, ар хи тек ту ра бе де;
пар та је; За јед нич ка дво ри шта са ви ше си ро тињ ских ста но ва, из да ва-

них »под ки ри ју«. 
Ци ган ске ма ха ле, Ли ци ка, део Су ши це; углав ном, на сле ђе не из 19. ве-

ка, без пар це ла и без основ них хи ги јен ских усло ва. 
Ко му нал на опре мље ност ста но ва у Кра гу јев цу би ла је у за чет ку: оску-

ди ца во де, не раз ви је на ка на ли за ци о на мре жа, елек три ка у раз во ју.
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Ге не рал ни план ре гу ла ци је гра да Кра гу јев ца пред ви ђа три вр сте на се-
ља : гу сто, сред ње и рет ко на се ље.

Гу сто на се ље об у хва та ло је град ски цен тар; на се ве ру –до ули ца Све-
то за ра Мар ко ви ћа, Бран ко ве и Ву ка Ка ра џи ћа; на ју гу – до Ле пе ни це. Си-
стем из град ње у гу стом на се љу је за у зе ћем це лог улич ног фрон та, згра да-
ма спрат но сти П+2 и П+1 спрат. По овом обра сцу су ку ће:

– Па вло вић, Го лић, књи жа ра »Све тлост« у Глав ној ули ци.
– Ку ће у ули ци Ма са ри ко вој...
Сред ње на се ље об у хва та ужи гра ђе вин ски ре јон до но во про јек то ва не 

кру жне ули це (са да Бу ле вар кра љи це Ма ри је), ули це Кнез Ми ха и ло ве и 
пру гом до же ле знич ке ста ни це. Си стем из град ње је по лу о тво рен, са двој-
ним згра да ма. По од ред ба ма сред њег на се ља су:

– ку ће у ул. Та на ска Ра ји ћа
– »Шест то по ла«
– Бог дан Ерић

Рет ко на се ље об у хва та оста ле де ло ве гра ђе вин ског ре јо на. У њи ма су 
згра де сло бод но сто је ће.

»На се ље еко ном ски сред ње кла се« ар хи тект Ра до ва но вић са гле да ва 
око град ског цен тра, а до гра ни ца ста рог гра ђе вин ског ре јо на. Ов де спа-
да ју:

КУ ЋЕ ПРО СВЕ ТА РА
– ул. М. Гли ши ћа: Ле гат проф. Мир ко ви ћа;
– ул. Учи тељ ска са пред ба шта ма: Сте па, По па дић, Че да Рај чић;
–  ул. Ка ра ђор ђе ва: про фе сор Пан та Ми ла но вић, про фе сор Ша љић, 

про фе сор Владетa Рај чић... 

КУ ЋЕ ТЕХ НИЧ КИХ СТРУЧ ЊА КА
– инж. Вла ди ми ра Ту фег џи ћа (ул. Т. Ра ји ћа),
– инж. Не ши ћа (ул. Не ма њи на),
– инж. Ан дре Вељ ко ви ћа (ул. М. Гли ши ћа),
– »Ко гра ди те ља« Ма на си ја Ми ли ћа (Пи ва ра),
– Пред у зи ма ча Ру дол фа Шве бе ла (ул. Ка ра ђор ђе ва),
– Ма јо ра инж. Сте ве Ко ва чи ћа (ул. Р. До ма но ви ћа, пре ко пу та Учи-

тељ ске шко ле)

КУ ЋЕ АПО ТЕ КА РА И ЛЕ КА РА 
– апот. Јак шев ца,
– др Вр би ћа,
– др Ни ко ла је ви ћа/Омла дин ски дом,
– др Де се Ми ло са вље вић,
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– др Вор ка пи ћа, 
– др Ду ша на Ми хај ло ви ћа,
– др Ма чу жи ћа,

КУ ЋЕ ПО СЛОВ НИХ ЉУ ДИ:
– Рун ди на ку ћа у ул. Вој во де Пут ни ка,
– Ни ко ли ћа па ки џи је (ул. Ма са ри ко ва),
– Ан дре Во ска ра у Глав ној ули ци,
– ку ћа Пан то ви ћа...

КУ ЋЕ ПРАВ НИ КА:
– Љу јић /ул. Ко сов ска,
– М. Здрав ко вић / ул. Мо рав ска,
– Мла де но вић / ул. Не ма њи на.

Не ке од ових гра ђе ви на до се жу за ви дан ар хи тек тон ски ни во. При ме-
ри су два стил ски раз ли чи та објек та ко ји мо гу да се свр ста ју у нај леп ше 
кра гу је вач ке ку ће: 

КУ ЋА ПО РО ДИ ЦЕ ЈАК ШЕ ВАЦ, у нај у жем град ском је згру; иза »Па-
вло ви ћа« , а из над ку ће М. Ли је ша ни на; бли зу глав не ули це, а скло ње на у 
ма лу ули цу Оби ли ће ву; по ву че на од ре гу ла ци је, пред ба штом на гла ше на. 
На ре ла тив но ма лој пар це ли кон ци пи ра на као ви ла; окре ну та ју го и сто ку 
сво јим про сто ри ја ма и те ра са ма; Ки биц фен сте ром. при зе мље и спрат; ко-
си кро во ви; Еклек тич ка ар хи тек ту ра, али, де ло мај сто ра. Про пор ци је су 
не по гре ши ве. Ор на мен ти су већ по зна ти укра си, а са уку сом при ме ње ни. 

От ме ни дом ви ше сред ње кла се.

КУ ЋА ДР ДЕ СЕ МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ, по диг ну та у ули ци Вој во де Пут-
ни ка; пре по зна тљив про јек тант ски ма нир ар хи тек те Ра де та Ми ло са вље-
ви ћа; ар хи тек ту ра иста као код »Кра ља Пе тра шко ле«; На пред на кра гу је-
вач ка Мо дер на; при зе мље и спрат; ја сна вер ти кал на ко му ни ка ци ја у пр-
вом пла ну; Те ра се; пра ве пу ри стич ке бе ле фа са де; ве ли ки отво ри као ве зе 
екс те ри је ра и ен те ри је ра; са кри ве ни кро во ви; раз ви је на од ре гу ла ци о не 
ли ни је ка све бо га ти јим са др жа ји ма у ду би ни пар це ле; си гур но је ме ђу 
нај бо љим де ли ма оп штин ског ар хи тек те у ње го вој при ват ној прак си.

»На се ља рад нич ке и еко ном ски сла би је кла се«  су Па ли лу ла, Ер до гли-
ја, Су ши ца и Ме ти но бр до и но во про јек то ва не зо не у гра ђе вин ском ре јо-
ну; пе ри фе ри је.

У три де се тим го ди на ма, гра ђе вин ски про пи си по ста ју ухо да ни. Про-
це ду ре про јек то ва ња, до зво ла и гра ђе ња су ухо да не. Ре ла тив но су јед но-
став не и ела стич не, али до вољ но чвр сте. У но вим стам бе ним зо на ма, на-
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ста лим услед бр зог ин ду стриј ског ра ста, гра ди се по утвр ђе ном ур ба ном 
ре ду. Оба вље ни ге о дет ски по сао на ге не рал ном пре ме ру да је пра ву ин же-
њер ску осно ву. То се од ра жа ва на ур ба ни лик Кра гу јев ца. 

Кор би зи је де фи ни ше по тре бу да ку ћа ис по ља ва иден ти тет вла сни ка; 
до каз по сто ја ња. Уз функ ци ју да слу жи, ку ћа има функ ци ју да зра чи, да 
афир ми ше вла сни ка и град.

Ар хи тек ту ра стам бе них ку ћа из кра гу је вач ког In ter bel lum пе ри о да 
све до чи о фор ми ра ном гра ђан ском ам би јен ту. Ин ве сти то ри су раз ли чи те 
еко ном ске мо ћи, али сви гра де по ур ба ним обра сци ма. Узо ри су из раз ви-
је них зе ма ља. До но се их обра зо ва ни про јек тан ти из во ђа чи. Па три јар хал-
не згра де ори је нал но-бал кан ског ти па се одав но не при ме њу ју. 

Скром не гра ђан ске ку ће ста рог Кра гу јев ца све до ци су ин ду стриј ске 
епо хе ве за не за Вој но-тех нич ки За вод, Али и пе ри о да ка да је Кра гу је вац 
био ва жан цен тар про све те, здрав ства, тр го ви не, за на та... Са чу ва но је и 
не ко ли ко згра да из вре ме на кад је Кра гу је вац био пре сто ни ца Кне же ви не 
Ср би је. 

Без гра ди тељ ског на сле ђа, град ни је Град.
Ова књи га те жи да гра ђан ску ар хи тек ту ру ис так не као би тан део 

иден ти те та Кра гу јев ца. Да до при не се ње ном раз у ме ва њу и очу ва њу.
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3.1. ЛЕ ГАТ ПРО ФЕ СО РА ЈО ВА НА МИР-
КО ВИ ЋА

Про фе со ри и учи те љи су сво је ку ће пре-
те жно гру пи са ли у де лу Ста ре ва ро ши. 
Гор њем кра ју из ме ђу Бол ни це и Ка ра ђор ђе-
ве ули це. 

У Ка ра ђор ђе вој су има ли ку ће про фе со-
ри За ри ја Ву ки ће вић, Пан та Ми ла но вић, 
Вла де та Рај чић. Ста но ва ли Ша љи ћи, Не-
га Ку зма но вић... У бли зи ни: Тр шић ка, Игор 
и Ол га Руд ски...

У Не ма њи ној и су сед ним ули ца ма су ку-
ће са гра ди ли ле ген дар ни кра гу је вач ки учи-
те љи. То ком де це ни ја про свет ног ра да у 
се ли ма, од уште да су по ди за ли по ро дич не 
до мо ве за по зне го ди не. Сте па. Ни ко ди је. 
По па ди ћи. Рад ми ло Ма ри чић....

Нај ве ћи број ку ћа про све та ра је ре кон-
стру и сан.

Ку ћа про фе со ра Мир ко ви ћа као за ду-
жби на, оста је обе леж је ове скром не ме ђу-
рат не гру пе гра ди те ља. 

3.2. КУ ЋА ИН ЖЕ ЊЕ РА НЕ ШИ ЋА се 
на ла зи на углу ули ца Не ма њи не и Та на ска 
Ра ји ћа. Елит на зо на пред рат ног ста но-
ва ња. Ели тан при ме рак кра гу је вач ке Мо-
дер не. Ар хи тек ту ра ин тер на ци о нал ног 
сти ла у ин тер пре та ци ји арх. Ра де та Ми-
ло са вље ви ћа. 

Ре пре зент гра ђан ских ку ћа ко је је се би 
по ди за ла тех нич ка ин те ли ген ци ја.

По чет ком 21. ве ка згра да је за пу ште на 
и по сто ји опа сност да бу де по ру ше на.

3.3. КУ ЋА ИН ЖЕ ЊЕ РА АН ДРЕ ВЕЉ-
КО ВИ ЋА.

Угао ули ца Ми ло ва на Гли ши ћа и Иве-
ши не укра шен је ар хи тек ту ром две на-
спрам не ку ће. Слич но об ли ко ва не. Са ма-
лим ку по ла ма. 

Ре дак стил ски ан самбл у пред рат ном 
Кра гу јев цу.

Ку ћа на ис точ ном углу при па да ла је ин-
же ње ру Вељ ко ви ћу. Та бла са мо но гра мом 
вла сни ка ста ја ла је на њој до кра ја 20. ве-
ка. (Удо ва Љу би ца Фи ли по вић. Ма ту рант 
1895–6.)

Го спо дин Ан дра Вељ ко вић је био на че лу 
Гра ђе вин ског оде ле ња Вој но тех нич ког за-
во да. Во дио до 1925. ве ли ке про јек те ВТЗ. 

Ако ку ћа ли чи на вла сни ка, ње гов дом по-
ка зу је лик европ ски обра зо ва ног тех нич ког 
струч ња ка Кра гу јев ца. 

3.4. КУ ЋА ПРЕД У ЗИ МА ЧА МИ ЛИ ЋА 
Ме ђу скром ним ку ћа ма на се ља Пи ва ра 

ис ти че се со лид но шћу и ве ли чи ном.
По ка зу је гра ди тељ ску ам би ци ју свог 

вла сни ка, ко ји је исто вре ме но из во ђач.
Ма на си је Ми лић је пред у зи мач у ме ђу-

рат ном Кра гу јев цу. По ди гао је свој дом 
стил ски окре нут ка Мо дер ни.

Био је по но сан сво јим де лом. Све до чи 
та бла са пу ним име ном и пре зи ме ном вла-
сни ка. И ти ту лом »КО ГРА ДИ ТЕЉ«.!

Пра ви при мер иден ти фи ка ци је вла сни-
ка са ку ћом.

3.5. КУ ЋА АПО ТЕ КА РА ЈАК ШЕВ ЦА
Про ми шље ност ор га ни за ци је ло ка ци је. 
Са лон ска кон цеп ци ја ен те ри је ра. Мај-

стор ски оства ре не дис крет не ве зе уну-
тра шњих и спољ них про сто ра.

Ле по та еклек тич ке фа са де. Ор на мент 
са мо ти ви ма се це си је.

Све еле мен ти ус пе ле ку ће ви ше сред ње 
кла се Кра гу јев ча на.

3.6. КУ ЋА ДР ДЕ СЕ МИ ЛО СА ВЉЕ-
ВИЋ-БРАН КО ВИЋ

Ур ба на ле ген да ка зу је о на стан ку јед не 
од нај леп ших ку ћа ме ђу рат ног Кра гу јев ца. 
По ро ди ца Ми ло са вље вић из Де си ми ров-
ца је од лу чи ла да сво јој ви со ко о бра зо ва ној 
ро ђа ци на пра ви вред ну згра ду  . Бо љу од 
су сед не гра ђе ви не зе мља ка тр гов ца. Исто-
вре ме но су ни кле две ква ли тет не ку ће, на-
спрам не у ули ци Вој во де Пут ни ка.

Не сум њи во да је ку ћа др. Де се Ми ло са-
вље вић ве о ма ус пе ла. За хва љу ју ћи про јек-
ту ко ји је упо ре див са бе о град ским ви ла ма. 

По ро дич ни на пор, да се обе ле жи на пре-
дак, дао је нај бо љу мо дер ни стич ку ку ћу 
пред рат ног Кра гу јев ца.
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ШКО ЛЕ И БОЛ НИ ЦЕ

Два де се тих го ди на у Кра гу јев цу се гра ди и је дан број обје ка та код ко-
јих не ма обе леж ја мо дер не ар хи тек ту ре, али ко ји по сте пе но на пу шта ју 
ака де ми стич ке еклек ти чар ске мо де ле.

Сво јом те жњом за функ ци о нал но шћу, ра ди кал но упро шће ном ор на-
мен ти ком и јед но став но шћу, ова гру па кра гу је вач ких гра ђе ви на пред ста-
вља при пре му за при хва та ње мо дер них схва та ња. У функ ци о нал ном сми-
слу, фонд ових згра да дао је нов ур ба ни ква ли тет ме ђу рат ном Кра гу јев цу.

Ре пре зен ти су: Оп шта бол ни ца (1923), Ин тер нат ВЗШ (1925), Учи тељ-
ска шко ла (1926), По љо при вред на шко ла (1927), Па ви љон вој не бол ни це 
(1929) и др.

ЗДРАВ СТВЕ НИ ОБЈЕК ТИ 

У ур ба ни стич кој струк ту ри Кра гу јев ца здрав стве ни са др жа ји су до-
би ли пу но зна ча ја. На пу ште на је де пре сив на ло ка ци ја Окру жне бол ни це 
уз ВТЗ. Те жи ште је пре ба че но на ви со ке те ре не у се вер ном под руч ју гра да. 
Та мо где на ста рим ре гу ла ци о ном пла ну пи ше :«њи ва за дру ге Зе ка ви ца«, 
»ма са Пе тра Ра до ји чи ћа« и »њи ва Не ше Пан ду ра« фор ми ра на је Оп шта 
бол ни ца. Оста вљен про стор за Град ску бол ни цу. 

На Ва ша ри шту, где је са да Еко ном ска шко ла, по диг нут је Дом на род-
ног здра вља, па ви љон ски ор га ни зо ван. 

Вој на бол ни ца је за др жа ла из ван ред ну ло ка ци ју крај Ве ли ког пар ка; 
до пу ни ла је но вим па ви љо ном.

У град ском је згру су ра се ја не вред не ку ће ле ка ра и апо те ка ра са ор ди-
на ци ја ма и апо те ка ма; Ку ће ле ка ра – при ват не ор ди на ци је; Вул кан; Ни ко-
ла је вић, Ју ри шић, Ми хај ло вић, Ми тро вић, Ма чу жић, итд. Апо те ке: Јак-
ше вац, Јо ва но вић, Пе ри шић... 
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ОП ШТА ДР ЖАВ НА БОЛ НИ ЦА (1923) са гра ђе на је на про сто ру ко ји 
је у пла ну ре гу ла ци је озна чен као Ве ли ка рас кр сни ца; из ме ђу Ста ре ва-
ро ши, Су ши це и Ва ша ри шта; на се вер ном ру бу гра ђе вин ског ре јо на, од-
ре ђе ног »Пла ном ре гу ла ци је ва ро ши Кра гу је вац« из 1891. Бол ни ца је са-
гра ђе на као при о ри те тан здрав стве ни обје кат, али и да би био на пу штен 
ста ри бол нич ки ком плекс на де сној оба ли Ле пе ни це, ра ди ши ре ња Вој но-
тех нич ког за во да. 

Сва ка ко је но ва ло ка ци ја би ла ве о ма вред на; на осун ча ном те ре ну; са 
до вољ но зе мљи шта за из град њу и бу ду ћи раз вој. И по сле 85 го ди на слу жи 
ис тој на ме ни, а ис тој ло ка ци ји пред сто ји и нов слој функ ци ја и обје ка та 
за 21. век. На жа лост, про сто ри на ис то ку, на ме ње ни за по ди за ње Град ске 
бол ни це су у дру гој по ло ви ни 20. ве ка упо тре бље ни за из град њу стам бе-
них згра да. Али бол нич ки круг је до био мо гућ но сти за раз вој ка се ве ру, на 
обе оба ле Су шич ког по то ка.

Оп шта др жав на бол ни ца је у пр вом ци клу су 1923. го ди не раз ви је на 
из град њом три спрат на ме ди цин ска објек та и еко ном ском –ку хињ ском 
згра дом. По ста вље не су у кла сич ном кр ста том по рет ку: јед на до ули це, 
две на бо ко ви ма, ку хи ња у по за ди ни; цен трал ни пар тер бол нич ког кру га 
је пар ков ски уре ђен.

Ар хи тек ту ра ове че ти ри гра ђе ви не је стро га и функ ци о нал на, без ор-
на ме на та и кла сич них стил ских до да та ка, са ко сим че тво ро вод ним кро-
во ви ма, ја сне зи да не кон струк ци је. Са мо су не што на гла ше ни за вр шни 
фа сад ни вен ци. Ри за ли ти на фа са ди за пад не згра де. 

Два при зем на па ви љо на по диг ну та иза глав не гру пе, као да вре мен ски 
и стил ски не при па да ју ис тој. По очу ва ним де ло ви ма фа са да (окви ри про-
зор ских отво ра, ула зна вра та...) и оп штем кон цеп ту под се ћа ју на бол ни цу 
у То по ли, на ста лу пре Пр вог свет ског ра та. 

Ви со ка зи да на огра да је стро го бра ни ла бол нич ки круг. Са згра дом 
стра же на ула зу, на ме та ла је по треб ну стро гу ди сци пли ну. 

То ком три де се тих по диг ну та је још јед на гра ђе ви на, стил ски дру га-
чи ја – ХИ РУ ШКО ОДЕ ЛЕ ЊЕ. Али, то је већ зре ла Мо дер на. У Бе о гра ду 
је ре а ли зо ван Хи ру шки па ви љон (1932–1936 ) у кру гу оп ште бол ни це на 
Вра ча ру. Тај про је кат ар хи тек те Бра ни сла ва Ко ји ћа до че кан је у јав но сти 
са из ве сним при мед ба ма ве за ним за по чет ну иде ју. У оства ре ном об ли ку 
је при знат као из ван ре дан ко рак за раз вој срп ског мо дер ни зма. Хи ру шки 
па ви љон у Кра гу јев цу је си гур но из исте про јек тант ске ра ди о ни це. 

Фа брич ка ам бу лан та ВТЗ-а (1927), по диг ну та у кру гу фа бри ке; ре дак 
при мер бри ге о здра вљу за по сле них у пред у зе ћи ма Ју го сла ви је.

У кру гу Вој не Бол ни це код Гор њег пар ка са гра ђен је 1929. Но ви па-
ви љон, ар хи тек тон ски са свим раз ли чит од ре пре зен та тив не ро ман тич не 
бол нич ке па ла те из 1867.
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Дом на род ног здра вља  на Ва ша ри шту; са гра ђен је из рат них ре па ра-
ци ја. Ба ра ке су фор ми ра ле круг ам бу лант них обје ка та. По ру ше не су 1960-
тих ра ди из град ње сред ње шко ле.

Са на то ри јум др Мо ше Ели ја и бол ни ца у Рав ном Га ју из гра ђе ни су 
сред стви ма соп стве ни ка. Упот пу ња ва ли су спек тар здрав стве них ка па-
ци те та.

Дом ми ло ср ђа у ули ци Све то за ра Мар ко ви ћа био је пла ни ран као Си-
ро тињ ски дом у про гра му »За уна пре ђе ње Кра гу јев ца« пред Пр ви свет ски 
рат. Ре а ли зо ван је у In ter bel lum пе ри о ду; спада у ка те го ри ју со ци јал не за-
шти те. На по чет ку 21. ве ка, згра ду ко ри сти Ме ди цин ски фа кул тет.

Уред је из гра ђен пре ко пу та Окру жног на чел ства. Две ре пре зен та тив-
не згра де да ле су трај но пе чат цен тру Кра гу јев ца. Гра ђан ска от ме ност и 
др жав на мо ну мен тал ност је пре ко њих угра ђе на у ар хи тек ту ру град ског 
је згра.

Про це на је да се у ме ђу рат ном вре ме ну у обла сти здрав ства до ста гра-
ди ло; знат но ви ше не го у прет ход них сто го ди на, а ви ше и не го у две де це-
ни је (1945–1965) по сле Дру гог свет ског ра та.

ШКОЛ СКЕ ЗГРА ДЕ

Ве ли ка Гим на зи ја је би ла вр хун ско до стиг ну ће гра ђе ња обра зов них 
згра да у Ср би ји 19. ве ка, до мет ко ји се за ду го не до сти же. 

У ме ђу рат ном пе ри о ду је у Кра гу јев цу по диг ну то не ко ли ко вред них 
школ ских згра да, на рав но, скром ни јих од Гим на зи је, али ипак са трај ним 
зна ча јем за град и др жа ву.

Вој но-за на тлиј ска шко ла 
Згра да ВЗШ-а је по диг ну та 1913. По сле Ве ли ког ра та, 1922. над гра ђен 

је спрат. За др жа на је ар хи тек ту ра Се це си је. Ин тер нат Вој но-за на тлиј ске 
шко ле из гра ђен је од 1925–1928. го ди не, на ло ка ци ји не ка да шњег Шпи-
та ља, Ар хи тек ту ра Ин тер на та при па да нео кла си ци зму; ди мен зи ја ма и 
ре пре зен та тив но шћу по ка зу је зна чај ове ин ду стриј ске обра зов не ин сти-
ту ци је.

Ка рак те ри стич но је да се објек ти за шко ло ва ње ви со ко ква ли фи ко ва-
них ин ду стриј ских рад ни ка гра де па ра лел но са ре кон струк ци јом Вој но-
тех нич ког за во да; не по сред но уз фа брич ки круг; под над зо ром из згра де 
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управ ни ка За во да; по ви со ким стан дар ди ма и европ ским узо ри ма; у пар-
ков ски об ра ђе ном ам би јен ту.

Уче ни ци-пи том ци ВТЗ-а би ли су пре те жно са се ла. Кроз че тво ро го-
ди шње вас пи та ње, шко ло ва ње и прак ти чан рад по ста ја ли су аутен тич ни 
ин ду стриј ски рад ни ци. У ран гу за пад но е вроп ских. Нај бо љи су про ду жа-
ва ли још две го ди не – до »Ви шег те чај ног ис пи та«. По ста ја ли оспо со бље-
ни за ор га ни зо ва ње про из вод ње. Де це ни ја ма су ча сно оба вља ли те по сло-
ве ши ром Ју го сла ви је. Не са мо у ВТЗ-у. 

 Кра гу је вач ки пи том ци су би ли ка дров ски по тен ци јал ин ду стри ја ли-
за ци је Кра ље ви не СХС, Кра ље ви не Ју го сла ви је и по сле рат не об но ве и из-
град ње у ФНРЈ. 

Спрат жен ске струч не шко ле над гра ђен је 1925. Стил ски се на до ве зу је 
на еклек тич ку ар хи тек ту ру при зе мља. Нов фа сад ни еле ме нат је  по ли го-
нал на кон зол на про сто ри ја са ма лом ку по лом из над глав ног ула за. Згра да 
је по диг ну та на вред ној ло ка ци ји у град ском цен тру. У дру гој по ло ви ни 
два де се тог ве ка ви ше пу та јој је ме ња на на ме на.

Учи тељ ска шко ла је у Кра гу јев цу де ло ва ла пу но сто ле ће. Ова на ци о-
нал на ин сти ту ци ја је од 1871. до 1971. го ди не ши ри ла је обра зов ни ути цај 
на не ко ли ко др жа ва. Тек у ме ђу рат ном вре ме ну (1926–1928) је до би ла обје-
кат ко ји при ли чи ње ном зна ча ју. 

Обез бе ђе на је пар це ла по вр ши не око 4,5 хек та ра, ко мот на за по ди за ње 
шко ле, ин тер на та, ста на управ ни ка, ку ће чу ва ра, ве жба ли шта, воћ ња ка ... 
Ло ка ци ја је би ла на Ва ша ри шту, из ван гра ђе вин ског ре о на. 

Основ ни кор пус је имао су те рен, при зе мље и је дан спрат. По ста вљен 
је на угао пар це ле, а глав ној фа са ди је усме ре на при ла зна пе шач ка ди ја-
го на ла. Пре ко ре пре зен та тив ног ула за, из цен трал ног хо ла се ула зи у све 
уну тра шње ко му ни ка ци је; у су те ре ну-ку хи њи и по моћ ним про сто ри ма; 
на при зе мљу – учи о ни ца ма; на спра ту – ин тер на ту; у дво ри шном трак ту – 
при зем ној са ли за ве жба ње и при ред бе. 

Са ста но ви шта ар хи тек ту ре, згра да је за ни мљи ва јер на го ве шта ва на-
пу шта ње ор на мен та.

Над град ња спра та из вр ше на је 1965. Од се дам де се тих, у њој се не шко-
лу ју учи те љи. Кра гу је вац је из гу био тај про свет ни ути цај на нај мла ђе ге-
не ра ци је ши ром Ју го сла ви је. 

По љо при вред на шко ла (1927) је гра ђе ви на ско ро пот пу но очи шће на од 
ор на мен та. 

То још ни је Мо дер на, али је ко рак ка њој. 
Осно ва на је за по тре бе шко ло ва ња ка дро ва у по љо при вре ди Шу ма-

ди је; од мах усе ље на у но ву, на мен ски са гра ђе ну згра ду. До би ла је плод но 
по љо при вред но зе мљи ште по вр ши не 86 хек та ра. По диг ну те су и вред не 
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еко ном ске згра де. Парк око школ ске згра де дао је ква ли тет школ ском ам-
би јен ту из над дру гих кра гу је вач ких шко ла.

У дру гој по ло ви ни два де се тог ве ка, ове про сто ре је ко ри стио Ин сти-
тут за стр на жи та. 

Гор ња основ на шко ла је 1927. до гра ђе на са још три учи о ни це.
Гра ђе ње школ ских обје ка та у де це ни ји по сле Пр вог свет ског ра та да ло 

је трај не ре зул та те: 
Вој но за на тлиј ска шко ла са Ин тер на том; 
Жен ска струч на шко ла; 
Учи тељ ска шко ла; 
По љо при вред на шко ла.
Кра гу је вац је њи ма обо га тио сли ку обра зов ног цен тра, у ју го сло вен-

ским раз ме ра ма.



60

4.1. ОП ШТА И ГРАД СКА БОЛ НИ ЦА
Си ту а ци о ни план је сни мљен 1928. По-

ка зу је објек те Оп ште Др жав не бол ни це 
по диг ну те 1923. 

Ге не рал ни план ре гу ла ци је гра да Кра гу-
јев ца раз ра ђу је не ко ли ко ло ка ци ја за да љи 
раз вој овог бол нич ког са др жа ја. Исти до ку-
мент пред ви ђа из град њу Град ске бол ни це 
–ис точ но од Оп ште бол ни це.

Си ту а ци ја сни мље на кра јем 20. ве ка по-
ка зу је ре а ли за ци је и од сту па ња.

4.2. БОЛ НИЧ КА АР ХИ ТЕК ТУ РА
Но ва Оп шта др жав на бол ни ца по диг ну-

та је 1923. Из две основ не по тре бе. 
Да се на пу сти круг Шпи та ља из 19. ве ка 

ра ди ши ре ња вој не ин ду стри је.
Да се из гра ди са вре мен бол нич ки ком-

плекс пре ма ме ђу рат ним ме ри ли ма.
При ме њен је па ви љон ски си стем. 

Оства ре на ху ма ност ам би јен та.
Три бо ле снич ка па ви љо на су спрат но-

сти П+1. Скром не. Без ор на ме на та.
Чи сте бол нич ке ар хи тек ту ра.

4.3. УЧИ ТЕЉ СКА ШКО ЛА 
Ту су се кроз је дан век обра зо ва ли вас пи-

та чи ге не ра ци ја срп ских осно ва ца. Сре ди-
ном тог сто ле ћа по диг ну та је 1926. згра да. 
Од го ва ра ју ћа на ци о нал ној ин сти ту ци ји.

Шко ла са ин тер на том. Ку ћа ма управ-
ни ка и до ма ра. Ве ли ким вр том.

На Ва ша ри шту. По ред Ве ли ког пар ка.
Учи тељ ска шко ла је по ста ла про стор-

ни ре пер гор њег де ла гра да.
Ви ше од то га – то по ним, име ко је је 

оста ло у Кра гу јев цу и по сле уки да ња Учи-
тељ ске шко ле.

4.4 ПО ЉО ПРИ ВРЕД НА ШКО ЛА (1927.)
Се љач ка, по љо при вред на Шу ма ди ја до-

би ла је у Кра гу јев цу раз вој ни пункт. У Пе-
тров цу је ор га ни зо ван Ра сад ник, а ка Јо ва-
нов цу – шко ла.

По љо при вред на шко ла је од мах при 
осни ва њу до би ла на мен ски ози да ну школ-
ску згра ду.

У ен гле ском сти лу. Са ма ло укра са и пу-
но уку са.

Усред ве ли ког оглед ног има ња. Са са вре-
ме ним еко ном ским згра да ма.

У соп стве ном пар ку.

4.5. СПРАТ ЖЕН СКЕ СТРУЧ НЕ ШКО ЛЕ 
Над град ња спра та је да ла нов шарм 

згра ди. По ста ла је леп еклек тич ки обје-
кат на дра го це ној ло ка ци ји.

Озбиљ на нео кла си стич ка ар хи тек ту-
ра.

На гла шен глав ни улаз. Над град њом још 
ис так нут кон зол ним еле мен том и ма лом 
ку по лом.

Вас пит на уло га ове шко ле пре се ли ла се у 
дру ге ин сти ту ци је. Шарм не гда шње школ-
ске згра де оп ста је.

4.6. ВОЈ НО ЗА НАТ СКА ШКО ЛА
Обра зо ва ње ка дро ва ВТЗ уте ме љио је 

ле ген дар ни Бел ги ја нац, Шарл Лу бри сре ди-
ном 19. ве ка. Од мах по за вр шет ку Ве ли-
ког ра та на ста ви ла је рад Вој но за нат ска 
шко ла. Об но вље на је школ ска згра да и 
над зи дан спрат.

Од га ја ње но вих ге не ра ци ја пи то ма ца 
вој не ин ду стри је је би ло у вој нич ком ду ху. 
Шу ма диј ски де ча ци су вас пи та ва ни као 
вр сни ин ду стриј ски прак ти ча ри. И ор га-
ни за то ри.

Ар хи тек ту ра шко ле као да је на ста-
вља ла ре до ве пи то ма ца.
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ДУ ХОВ НИ БЕ ЛЕ ЗИ

Пу них сто го ди на ни је по диг ну та ни јед на цр ква у гра ду Кра гу јев цу 
– од хра ма Ус пе ња Пре све те Бо го ро ди це 1880. го ди не, све до цр кве Вас кр-
се ња Го спод њег гра ђе ног на гро бљу Бо зман 1985–1990. 

У вре ме ни ма из ме ђу два свет ска ра та ни су по сто ја ли иде о ло шки раз-
ло зи што цр кве ни су гра ђе не. Мо жда је узрок ра ци о нал ност у вре ме ни ма 
об но ве по сле Ве ли ког ра та и по том свет ске еко ном ске кри зе по сле 1929. 
го ди не. Ве ро ват но је је дан од раз ло га и чи ње ни ца да Кра гу је вац ни је био 
цен тар епар хи је.

От куд он да у Ге не рал ном ре гу ла ци о ном пла ну 1936. ло ка ци ја за се-
ди ште ви со ке цр кве не хи је рар хи је? На де лу Па ли лу ле зва ном Ма ла ва га, 
пла ни ра на је но ва цр ква. Иза цр кве – озна че на је згра да Ми тро по ли је. 
Не бу ду ће епар хи је као вла ди чан ске сто ли це, већ се ди ште ми тро по ли-
та, знат но ви шег цр кве ног ве ли ко до стој ни ка. За ко ју те ри то ри ју? По ком 
про гра му? Да ли у са гла сју са пла ни ра њем »Ба но вин ских згра да« у ули ци 
Кне за Ми ло ша? У ур ба ни стич ки план је ја сно угра ђе на иде ја о све ве ћем 
ре ги о нал ном ути ца ју Кра гу јев ца у Ју го сла ви ји. 

Ге не рал ни ре гу ла ци о ни план гра да Кра гу јев ца је од ре дио и ло ка ци ју 
но ве цр кве у Ер до гли ји. Та ко ђе је пред ви ђе но ме сто за но ву Kатоличку 
цр кву. У Љу би чи ној ули ци – пре ко пу та по сто је ћег хра ма. 

Зво ник Но ве цр кве је за ду жби на Си ме Ра ду ло ви ћа, рен ти је ра. По диг-
нут је 1929. го ди не, ско ро по ла ве ка по из град њи хра ма. 

Фе ликс Ка ниц, кра јем 19. ве ка, пи ше о че ти ри им пре сив на  ка ме на 
сту ба пре о ста ла од не гда шње џа ми је код Ка ме не ћу при је. Ле же у пор ти 
но ве цр кве, че ка ју ћи да бу ду упо тре бље ни за из град њу 46 ме та ра ви со ког 
тор ња, ко ји је про јек то вао Ил кић, за ко ји је пред ви ђе но 97.000 ди на ра.

До евен ту ал ног на ла же ња тог про јек та, мо же мо са мо да прет по ста-
вља мо ка ко би се из град њом зво ни ка про ме ни ла сли ка Кра гу јев ца. Tорањ 
ви сок као со ли те ри у Про до ру. У пор ти Но ве цр кве, на знат но ви шем те-
ре ну; ду хов на вер ти ка ла до ми нант на над гра дом.
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Про је кат из ве ден 1928. је де ло ар хи тек те Мо ни де Мак те је ва. Од го ва ра 
ру ско-ви зан тиј ском сти лу при ме ње ном при из град њи хра ма. Зво ник има 
кр ста сту осно ву. На њу се осла ња па ра ле ло пи пед на ма са пр ве ета же. Из 
ње из ра ста ка рак те ри стич на ку ла за ко ше них зи до ва; олак ша на би фо ра ма 
на тре ћем ни воу и мо но фо ра ма на пр вом. Ис под за вр шног вен ца су ро ма-
нич ке ар ка ди це – мо тив по но вљен са цр кве. Че тво ро вод ни ли ме ни кров 
се осла ња на још је дан ве нац из над ква драт не ба зе са ма лим отво ри ма. 
Ула зни трем је на ка ме ним сту бо ви ма. Да ли су то они о ко ји ма је пи сао 
Ка ниц?!

Про је кат са кра ја 19. ве ка је био гран ди о зан, ве о ма скуп. Тра жио је 
ско ро тре ћи ну сред ста ва утро ше них за по ди за ње Ве ли ке гим на зи је. Про-
је кат са кра ја 1920-тих ува жио је но ве окол но сти. Но ву ра ци о нал ност.

Иако скром ни ји од Ил ки ће ве ви зи је, то рањ у пор ти хра ма Ус пе ни ја 
Пре све те Бо го ро ди це је нај зна чај ни је оства ре ње цр кве ног гра ди тељ ства 
Кра гу јев ца у ме ђу рат ним вре ме ни ма, па и до по след њих де це ни ја 20. ве ка.

Град ски крст је култ но ме сто Кра гу јев ца. Ка ниц је за бе ле жио при пр-
вом до ла ску у Кра гу је вац 1860. го ди не: » Кроз Ци ган ску ма ха лу ушли смо 
у ду гу Чар ши ју...Мо но то ни ју ње них не у глед них ку ћа са отво ре ним ду ћа-
ни ма и рад ња ма....пре се цао је са мо је дан др ве ни крст.« 

Крст је по ста вљен на рас кр сни ци где се од Чар ши је одва ја ла Љу би-
чи на ули ца. Сим бо ли зо вао је  хри шћан ски ка рак тер но ве срп ске пре сто-
ни це. Ка сни је је уме сто др ве ног, по ста вљен гво зде ни крст са осли ка ним 
Рас пе ћем. 

У ме ђу рат ном пе ри о ду, про стор Код Кр ста је об ли ко ван као сквер;
По стао је нул та тач ка Кра гу јев ца, ме сто оку пља ња, ли ти је, кор зоа, 

про те ста... По сле Дру гог свет ског ра та, Крст је не ко ли ко де це ни ја био 
скло њен; ста јао је у дво ри шту Ста ре цр кве.

Пор те су спе ци фи чан про стор окру же ња пра во слав них ме ста пра-
зно ва ња. Са бо ро ва ња.

Пор та уз цр кву Све тог Ду ха огра ђен је део Ми ло ше вог вен ца – ме сто 
одр жа ва ња на род них скуп шти на у 19. ве ку. На жа лост, део не гда шње ли-
ва де од се чен је у ме ђу рат ном пе ри о ду же ле знич ком пру гом. Ипак је вре-
дан озе ле ње ни део град ског је згра.

Пор та цр кве Ус пе ња Пре све те Бо го ро ди це је на ста ла на ме сту не гда-
шњег Мар ве ног пла ца. У глав ној град ској ули ци је ван ре дан ур ба ни мо-
тив. У ме ђу рат ном пе ри о ду је ква ли тет но огра ђе на. Ова огра да је оп ста ла 
у вре ме ни ма по сле Дру гог свет ског ра та;  до при не ла је да уре ђе ни ви со ко-
вред ни ур ба ни про стор око хра ма бу де са чу ван до кра ја 20. ве ка.

Су шич ка пор та је би ла на де сној оба ли Су шич ког по то ка, ис точ но од 
Бо ја џи ћа мли на. Ма ла по ди мен зи ја ма, без гра ђе ви на, слу жи ла је ста нов-
ни ци ма се вер них пред гра ђа. Под се ћа ла да је Су ши ца не ка да би ла се ло 
одво је но од Кра гу јев ца.
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У ско ро у свим се ли ма Шу ма ди је по сто ја ле су пор те, уз цр кве или 
са мо стал не. У не ким пор та ма су би ле со бра ши це, спе ци фич ни др ве ни 
објек ти, по не где са чу ва ни као вред ни спо ме ни ци на род ног не и мар ства, 
као  и па три јар хал ног жи во та у Ср би ји.

За пи си – све та др ве та под ко ји ма се чи та ју мо ли тве и при но се жр тве, 
у ко ја се уре зу је крст, об на вљан сва ке го ди не; на сле ђен култ ста рих па-
ган ских Ср ба. Још су по сто ја ли у ме ђу рат ном Кра гу јев цу и на ро чи то, у 
око ли ни. 

Гро бља су би ла угро же на ра стом гра да, при бли жа ва њем стам бе них 
на се ља, од но сно по тре ба ма за но вим по вр ши на ма на ра сле по пу ла ци је. У 
ме ђу рат ном вре ме ну су до но ше ни пла но ви про ши ре ња и вр ше на уре ђе-
ња. По ка за ло се –не до вољ не ин тер вен ци је за пред сто је ће до га ђа је.

 Ва ро шко гро бље је већ сре ди ном три де се тих би ло пре те сно, при ти-
сну то на се љи ма. Оту да је Ге не рал ним ре гу ла ци о ним пла ном пред ви ђе-
но да пре ра сте у парк. Но ве по вр ши не су пла ни ра не пре ма се ве ру, са обе 
стра не Су шич ког по то ка. Мо ну мен тал на осо ви на тре ба ло је да по ве же 
жи же по сто је ћег и но вог про сто ра. Дру ги свет ски рат је омео да се про-
ши ре ње из вр ши. Чак сле де ћих пе де сет го ди на, Ва ро шко гро бље је оста ло 
глав на град ска не кро по ла, у по сто је ћим гра ни ца ма из пред рат них вре ме-
на. Тек 1985. го ди не, на стао је озби љан нов ка па ци тет на Бо зма ну. Пар це-
ле ко је су би ле на ме ње не ши ре њу Ва ро шког гро бља, би ле су упо тре бље не 
за дру ге на ме не. Са чу ван је не из ве де ни про је кат ар хи тек те Ра де та Ми-
ло са вље ви ћа за спољ не ка пи је на гро бљу; али и две из ве де не ка пи је но се 
ње гов ар хи тек тон ски ма нир.

Па ли лул ско гро бље је оста ло ван гра ђе вин ског ре јо на Кра гу јев ца. 
Пла ни ра на су знат на про ши ре ња и по ди за ње цр кве-ка пе ле.

Вој нич ко гро бље у Шу ма ри ца ма ни је пла но ви ма пред ви ђе но за ши-
ре ње. Ме ђу тим, стре ља ње 21. ок то бра 1941. ор га ни зо ва но је упра во око 
ње га. Гроб ни це за 32 гру пе рас по ре ђе не су по ско ро пра вил ном кру гу по-
лу преч ни ка око 1 ки ло ме тар, са цен тром на не мач кој гроб ни ци из Пр вог 
свет ског ра та. Тај круг смр ти опре де лио је ди мен зи је ве ли ког ме мо ри јал-
ног ком плек са пла ни ра ног и ре а ли зо ва ног од сре ди не два де се тог ве ка. 
Са мо Вој нич ко гро бље је у пе ри о ду из ме ђу два ве ли ка ра та ко ри шће но и 
чу ва но. Гроб ни ца не при ја тељ ских вој ни ка па лих у Пр вом свет ском ра ту 
ни је уни шта ва на. Мер мер ни лав је остао на њој, иако је до нет са Оплен ца. 
Био је на ме њен ма у зо ле ју Ка ра ђор ђе ви ћа.

Тра го ви на Бо зма ну ука зу ју на по сто ја ње пра ста рог гро бља.

Ка пе ле на Ва ро шком гро бљу су у In ter bel lum пе ри о ду до сти гле вр ло 
со ли дан про јек тант ски и из во ђач ки ни во – ма ли ма у зо ле ји бо га тих Кра-
гу јев ча на.
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Пр ви ме ђу рат ни спо ме ни ци у гра ду на ста ли су на гро бљи ма.

– Лав у Шу ма ри ца ма – чуд на суд би на мер мер не скулп ту ре, је дан од 
два ла ва на ме ње них ма у зо ле ју на Оплен цу. Не зна се где је дру ги.

То ком Пр вог свет ског ра та пре нет је на вој нич ко гро бље у Шу ма ри ца-
ма, на гроб ни цу по ги ну лих не мач ких вој ни ка; по диг нут на ма си ван ка-
ме ни по ста мент. 

Ни је укло њен по сле осло бо ђе ња 1918. го ди не. Остао је нај мо ну мен-
тал ни ји спо ме ник па лим не при ја те љи ма; усред скром ног гро бља срп ских 
вој ни ка. 

У Дру гом свет ском ра ту, 21. ок то бра 1941. стре ља но је у Шу ма ри ца ма 
не ко ли ко хи ља да Кра гу јев ча на. Пе дант но пла ни ра ју ћи стра ти шта, Нем-
ци су опи са ли круг ки ло ме тар ског ра ди ју са,  Са не мач ком гроб ни цом у 
Шу ма ри ца ма као цен тром. Хум ке у Спо мен-пар ку све до че о кру гу смр ти 
на ста лом око мер мер ног ла ва. 

– Спо ме ник ка пе та ну Лу ки ћу. На Ва ро шком гро бљу су рат ни дру го ви 
по ди гли скром но обе леж је свом па лом са бор цу. 

Гра нит на сте на и брон за ни ба ре љеф –пор трет ка пе та на. Ме ђу над-
гроб ним спо ме ни ци ма из два ја се умет нич ком об ра дом. Мо дер ном скулп-
тор ском ин тер пре та ци јом се раз ли ку је од окру же ња, нај че шће па те тич-
ног. Ли ков ни из раз је про чи шћен; досeже јед но став ност ко ја од го ва ра на-
ме ни. 

Гроб офи ци ра срп ске вој ске је умет нич ки обе ле жен. Иако је скром них 
ди мен зи ја, сва ка ко спа да у вред но спо ме нич ко на сле ђе Кра гу јев ца. 

Гру па јав них спо ме ни ка по диг ну та је на зе ле ним град ским по вр ши-
на ма.

– Че сма »Бу бан« – зе ле на по вр ши на око ма лог је зе ра на ла зи се ис под 
Ва ро шког гро бља. Tу је од дав ни на и жи ва во да. (Бу бан је тур ска реч, ко ја  
зна чи – »уре ђен из вор«; све до чи о ста ро сти ко ри шће ња овог из во ри шта. ) 

Ле по та овог ко ма да при ро де у бли зи ни град ског цен тра по ста ја ла је 
све вред ни ја. 

Би тан ко рак ка пра вој ва ло ри за ци ји учи њен је 1922. 
Kрагујевачки ин ду стри јал ци, Па вло ви ћи Бо ја џи ћи на из во ру су из-

гра ди ли че сму. 
Че сма је ар хи тек тон ски уоб ли че на. Ком по но ва на је од че сме ног ре зер-

во а ра на до њем ни воу, а де ко ра тив не огра де и нат кри ве ног од ма ра ли шта 
на гор њем. Та ко ство ре но ме сто за стан ка крај из во ра пру жи ло је по глед 
на зе ле ни ло и во де но огле да ло. 

На гла ше на је ле по та ма лог по тен ци јал ног при род ног ре зер ва та у цен-
тру Кра гу јев ца. 
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- Спо ме ник Сло ва ци ма, 1924. по диг нут на Ста но вљан ском по љу. На 
вој нич ком стра ти шту, ме сту на ко ме су стре ља ни по бу ње ни Сло ва ци-
аустро у гар ски вој ни ци. Уве ре ни да је крај свет ског ра та и Хаб сбур шке 
мо нар хи је. 

Хум ка над њи хо вом гроб ни цом је уоб ли че на – кла сич не пар тер не 
осно ве. Огра ђе на је огра дом са ме тал ним ко пљи ма. Са гра ђе не су две зи-
да не ви три не са из ло же ним вој нич ким екс по на ти ма.

Ис пред је цен трал ни мо тив – ви шеч лан каст мер мер ни обе лиск са ис-
пи са ним име ни ма; на ње му-брон за ни орао.

Спо ме нич ки са др жа ји су об но вље ни кра јем 1960-тих. У са ста ву су 
Спо мен-пар ка »21. ок то бар«. 

Не коли ко обе леж ја на ва жним кра гу је вач ким гра ђе ви на но си сим бо-
лич ка зна че ња.

– Пор тал учи тељ ске шко ле 1924. ни је спо ме ник сам по се би; пред ста-
вља спој ар хи тек ту ре и скулп ту ре, по мо де лу исто риј ски ко ри шће ном за 
ре пре зен та тив не гра ђе ви не. 

Згра да Учи тељ ске шко ле је ве о ма зна чај на јер је из гра ђе на за ва жну 
обра зов ну ин сти ту ци ју. По сво јим во лу ме ни ма, би ла је у вре ме из град ње 
ме ђу ве ли ким објек ти ма Кра гу јев ца. Но ње на ар хи тек ту ра је ве о ма јед но-
став на, чак – пре скром на. Упро шће не пред ње фа са де укра ше не су са мо 
ин тар зи јом ор на ме на та у па ра пет ним по љи ма. 

Глав ни улаз је, ме ђу тим, бо га ти је об ра ђен. Фор ми ран је пор тал са сту-
бо ви ма и ар хи тра вом; на ње му- скулп ту ра; фи гу ре му шкар ца и же не; са 
гло бу сом и со вом као сим бо ли ма зна ња и му дро сти. 

– Ком по зи ци ја на Упра ви За во да 
Из над цен трал ног ула за Упра ве је ку по ла. На за вр шном вен цу ипод 

ње, раз ви је на је ком по зи ци ја; јав ни ча сов ник, окре нут ка град ском цен-
тру; из да ле ка са гле див рад ни ци ма ВТЗ-а и про ла зни ци ма. Од бро ја вао је 
са те ра да по ко ји ма се од ви јао жи вот ни ри там Кра гу јев ца. 

Ис под са та су ула зи ле ма се за по сле них у ве ли кој ин ду стри ји.
Зна чај ар хи тек тон ске ко мо зи ци је на гла шен је две ма људ ским фи гу ра-

ма, осло ње ним на ве нац над са том; му шка –але го ри ја ра та; фи гу ра же не-
але го ри ја Евро пе. 

Три де се тих го ди на, Кра гу је вац је обо га ћен са два ве ли ка јав на спо ме-
ни ка:

– Спо ме ник па лим Шу ма дин ци ма (1932) по диг нут је у цен тру не гда-
шње пре сто ни це. По сле кон кур са на ко ме је ода бран рад Ан ту на Аугу-
стин чи ћа. Спа да у нај бо ља до стиг ну ћа ме ђу рат не ју го сло вен ске скулп ту-
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ре; по ста је обе леж је пр вог пре сто нич ког тр га; ви син ска и ли ков на до ми-
нан та. Кроз вре ме све ви ше до би ја ка рак тер сим бо ла Шу ма ди је.

Око спо ме ни ка је ар хи тек та Р.Ми ло са вље вић из вео уре ђе ње Ма лог 
пар ка. Ре а ли за ци јом овог ан сам бла, не ка да шњи цен тар Ми ло ше вог Вен-
ца до био је од го ва ра ју ћи ни во про стор ног трет ма на.

– Краљ Алек сан дар Ује ди ни тељ је уби јен у Мар се ју1934.го ди не. 
Исте го ди не је по че ла при пре ма за по ди за ње спо ме ни ка у Кра гу јев цу; 

по диг нут је 1936. го ди не ис пред глав ног ула за у Вој но тех нич ки за вод. Већ 
та кав из бор ло ка ци је ука зу је на же љу да се ис так не уло га кра ља – вој ни-
ка, као и ње го ва уло га у ре кон струк ци ји кра гу је вач ке вој не ин ду стри је. 
За слу жу је па жњу сту ди о зност по ступ ка; ски ца; ва јар ски рад; по ста мент; 
де ла тро ји це умет ни ка; под па жњом ауто ри тар ног Од бо ра. 

Ре зул тат је вред но скулп тор ско де ло у исто риј ском је згру Кра гу јев ца. 
Ва јар Арам ба шић га је об ра дио у мо ну мен тал ним ди мен зи ја ма . 

Спо ме ник је сру шен од мах на кон Дру гог свет ског ра та. 
По чет ком 21. ве ка по диг нут је у Ста рој рад нич кој ко ло ни ји нов спо ме-

ник кра љу Алек сан дру Ка ра ђор ђе ви ћу, дру га чи јег кон цеп та и ди мен зи ја.

– Спо мен-че сма на Мар ве ном тр гу пред ста вља про је кат ар хи тек та Ра-
де та Ми ло са вље ви ћа; спа да у не ре а ли зо ва не за ми сли из ме ђу рат ног пе-
ри о да.

Умет ност ур ба них спо ме ни ка у пе ри о ду из ме ђу два свет ска ра та је бо-
га ти ја од епо хе у ко јој је оства ри ва на.

Са мо де це ни ју и по је пру жа ла ам би јент за умет ност.-  два де се тих и 
по ло ви ном три де се тих го ди на. 

Скулп тор ски, нај зна чај ни ји кра гу је вач ки спо ме ни ци из вре ме на ме-
ђу рат них су они из 1930-тих  – па лим Шу ма дин ци ма (1932) и кра љу Алек-
сан дру Ује ди ни те љу ( 1936).
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5.1. ЛАВ У ШУ МА РИ ЦА МА
Усред гро бља срп ских вој ни ка у Шу ма-

ри ца ма са хра ње на је то ком Ве ли ког ра та 
гру па не мач ких. На гроб ни цу је ста вље но 
обе леж је. Мер мер ни лав при пре ман за ма у-
зо леј Ка ра ђор ђе ви ћа на Оплен цу.

По сле ра та спо ме ник ни је укло њен.
А у ок то бру 1941. био је стај на тач ка за 

пла ни ра ње кру га смр ти. Рас по ре да ме ста 
за ве ли ко стре ља ње.

5.2. ЧЕ СМА »БУ БАН«
Из вор је у тур ско вре ме био уре ђен као 

»бу бан«. Слу жио во до снаб де ва њу. Чун ко-
ви ма од пе че не гли не во дио во ду у па лан ку.

Ин ду стри јал ци Бо ја џи ћи су по рат не 
1922. го ди не осе ти ли по тре бу да обе ле же 
јед но ле по ме сто у Кра гу јев цу. На слу ћи ва-
ли су мо гућ но сти зе ле ног про сто ра у не по-
сред ној бли зи ни град ског цен тра. 

Са ве штач ким је зе ром – из у зет ном во-
де ном по вр ши ном у Шу ма ди ји. Са из во ром 
жи ве во де.

На »бу ба ну« су по ди гли че сму. Гра ђе ви-
ном учвр сти ли ле по ту ме ста.

5.3. СКВЕР КОД КР СТА 
Крст на рас кр сни ци. По ста вљен у 19.ве-

ку као по че так хри шћан ског Кра гу јев ца.
Рас кр сни ца је би ла ме сто оку пља ња. 

Ли ти ја. Пи ја це. Ре до ва за во ду. Про те ста. 
У ме ђу рат ном вре ме ну про стор иза Кр-

ста је уре ђен као ма ли сквер. Сли чан та-
да шњем уре ђе њу бе о град ских Те ра зи ја.

Но ви пар тер је под ву као зна чај ме ста. 
Пој ма »Код Кр ста«.

Че лич ни крст је део вре ме на иза Дру гог 
свет ског ра та био укло њен. Сто јао у дво-
ри шту Ста ре цр кве.

5.4. СПО МЕ НИК СЛО ВА ЦИ МА
По бу ње ни вој ни ци аустро у гар ске вој ске 

стре ља ни су на пу стом Ста но вљан ском 
по љу. 

Спо ме ник над њи хо вом хум ком је из 
1924. Ка сни је су до гра ђе не три гра ђе ви не.

Ро ман тич ни исто ри ци зам.
Из град њом Ко ло ни је и Хи по дро ма уса-

мље ни спо ме ник се на шао у бли зи ни гра да.
По сле Дру гог свет ског ра та ушао је у за-

хват Спо мен пар ка.

5.5. ТО РАЊ СА БОР НЕ ЦР КВЕ
У ме ђу рат ном Кра гу јев цу ни су гра ђе не 

но ве цр кве. Са мо је уз цр кву Ус пе ња Пре-
све те Бо го ро ди це са гра ђен зво ник. По ла 
ве ка по по ди за њу хра ма. Као за ду жби на 
ште дљи вог рен ти је ра. 

По про јек ту ру ског ар хи тек те Мак те-
је ва. Јед ног од број них по стре во лу ци о нар-
них из бе гли ца.

Иако знат но скром ни ји од прет ход ног 
Ил ки ће вог про јек та, зво ник Но ве цр кве је 
ва жна вер ти ка ла Кра гу јев ца.

5.6. СПО МЕ НИК ПА ЛИМ ШУ МА ДИН-
ЦИ МА 1932

На Кнез Ми ло ше вом вен цу. У цен тру 
пре сто ни це.

Крст у осно ви ком по зи ци је.
Че ти ри брон за не гру пе рат ни ка. Уста-

ни ци. Бал кан ски рат ни ци. Бор ци Ве ли ког 
ра та. 

Још у хе рој ском по кре ту.
Из ме ђу њих –по бед нич ки се уз ди же 

стуб. Са Сло бо дом на вр ху. Вр хун ско де ло 
ве ли ког ва ја ра Аугу стин чи ћа. 

Нај бо љи спо ме ник ме ђу рат ног Кра гу јев-
ца по ста је сим бол Шу ма ди је.

5.7. КРАЉ АЛЕК САН ДАР УЈЕ ДИ НИ-
ТЕЉ

Спо ме ник се на ла зио ис пред Вој но тех-
нич ког за во да. 

Ве ли ка брон за на фи гу ра на ви со ком по-
ста мен ту до ми ни ра ла је при ла зи ма. 

До бро по ста вље на у од но су на па ла ту 
Упра ве у по за ди ни. И у од но су на мост као 
осо ви ну ка град ском цен тру. Про сту ди ра-
на ур ба на ком по зи ци ја.

Краљ је пред ста вљен као рат ник –ује-
ди ни тељ. На спо ме ни ку је би ла по ру ка: 
»Чу вај те Ју го сла ви ју.«

По ру шен је по сле Дру гог свет ског ра та.
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ЗО НЕ ОД МО РА

Кра гу је вац у ме ђу рат ном пе ри о ду на ста вља да се уре ђу је. Био је то још 
град оп те ре ћен не ким на сле ђе ним еле мен ти ма. Ку ку руз је ра стао уз Ма лу 
Ва гу, на Бла знав че вој по ља ни, крај гро бља и дру где. Стој че и дру ги ба-
што ва ни уз га ја ли су по вр ће тик уз град ски цен тар. По ве ли ким дво ри-
шним ба шта ма че сто је га је на пе рад и сит ни ја сто ка. Оба ле Ле пе ни це су 
би ле об ра сле....

Ме ђу тим, чи ње ни су озбиљ ни на по ри да се јав ни про сто ри опле ме не, 
нај че шће град ским зе ле ни лом. 

Ре зул та ти су вид ни – пар ко ви, скве ро ви, др во ре ди, спорт ски те ре ни. 

Ве ли ки парк је ка пи тал на ур ба ни стич ка вред ност Кра гу јев ца. 
Пре не та из ра ни јих де це ни ја, пар ков ска по вр ши на је до би ја ла пу ну 

фи зи о но ми ју у ме ђу рат ном пе ри о ду. Про ши ре ње Оп штин ског пар ка за 
но ва три хек та ра из вр ше но је 1928. (Пре ма пла ну из 1908. тај про стор из-
ме ђу Стре ли шта и Ми ла но вач ког пу та био је ре зер ви сан за »Гим на стич ки 
парк«.) Ура ђе ни су за са ди, про се че не ста зе, фор ми ра не але је.

Парк је био огра ђен и над гле дан, чу ван као ве ли ко јав но до бро. Пре ма 
ГР Пла ну би ло је пред ви ђе но ши ре ње Ве ли ког пар ка ка се ве ру. (Ту је кра-
јем 20. ве ка био ба зен и деч ји за бав ни парк).

По ди за но је зе ле ни ло и га је но цве ће. За те по тре бе у пар ку је 1926. го-
ди не са гра ђен ста кле ник (крај са да шњег За во да за за шти ту спо ме ни ка). 

Уре ђи ва не су ста зе. Цен трал на пе шач ка еспла на да до би ла је ре пре-
зен та ти ван про фил. На пре ло му је до би ла ве ли ку ро тон ду. У њој је по диг-
нут па ви љон за му зи ку. 

На се ве ро за па ду је део по вр ши не, на стао про ши ре њем, уре ђен у сти лу 
фран цу ског пар ка, са ле но тров ским еле мен ти ма хор ти кул тур ног пар те ра, 
иде ал ним за по ди за ње гран ди о зног спо ме ни ка. 

Ве ли ки парк још че ка на ве ли ки спо ме ник.
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На род ни парк 
На ред бом пред сед ни ка оп шти не кра гу је вач ке, Во ји сла ва Ка ла но ви-

ћа, фор ми ран је 1931. го ди не на оп штин ском има њу Шу ма ри це На род ни 
парк, у по вр ши ни 46,47hа; огра ђен; про се че на але ја; по диг нут би фе.

Исте го ди не, оп штин ске вла сти до де ли ле су де сет хек та ра зе мље у Шу-
ма ри ца ма кра гу је вач ком ло вач ком удру же њу »за оку пља ње, дру же ње и 
по ди за ње ди вља чи и да ту са гра де Ло вач ки дом«. Пред сед ник удру же ња 
је био Јо ван Јев ђе вић.

Из град ња Ло вач ког до ма по че ла је 3. ок то бра 1933. Осве ће ње за вр ше-
ног објек та би ло је већ 30. сеп тем бра 1934. го ди не. Мо дер на ар хи тек ту ра 
До ма до при не ла је ле по ти На род ног пар ка. На про план ку ис пред ње га, 
сла вљен је Ђур ђев ски ура нак, ор га ни зо ва ни ђач ки из ле ти и дру га оку-
пља ња Кра гу јев ча на. Ло вач ки дом је сру шен 1967. го ди не, ра ди из град ње 
хо те ла. 

На род ни парк је сре ди ном ве ка по стао део Спо мен-пар ка »21. ок то-
бар«; вој нич ко гро бље за јед но са њим.

Парк »Или на во да« и Ко шут њак су зе ле не по вр ши не на ста ле на те ре-
ни ма ис точ но од гра да, уме сто ло ви шта из вре ме на Кне же ви не; ле гат бра-
ће Ан дре је вић са две по диг ну те че сме. У ме ђу рат ном пе ри о ду на ста вље но 
је пар ков ско уре ђи ва ње, за са ди ма, ста за ма, огра ђи ва њем. 

Пи вар ски парк на стао је на ис так ну том огран ку Ме ти ног бр да, из над 
За во да. Че сма у под нож ју је ве ро ват но би ла узрок по ди за ња фа бри ке пи-
ва у 19. ве ку. Цео крај је на зван Пи ва ра. Из над по го на пи ва ре са гра ђе на је 
лет ња ба шта, под ли па ма; пла то за игру; би на за пред ста ве. Парк по вр ши-
не око 1,5 hа на ста вљао се пре ма ју гу. Ге не рал ним пла ном гра да из 1936. 
го ди не, пла ни ра но је ши ре ње Пи вар ског пар ка за још је дан хек тар те ре на 
и из град ња Ме те о ро ло шке ста ни це на нај ви шем по ло жа ју.

Ин тер ни пар ко ви су за са ђи ва ни у кру гу не ких град ских ор га ни за ци-
ја. 

Пар ков ски про стор из ме ђу Упра ве ВТЗ-а, ста на управ ни ка и Вој но-
за на тлиј ске шко ле уре ђен је по прин ци пи ма фран цу ског пар ка. Из ван ре-
дан је при мер опле ме ња ва ња ве ли ког фа брич ког ком плек са. 

У цен тру кру га Оп ште бол ни це, за са ђен је и уре ђен ква драт ни сквер; 
из ме ђу кол ских са о бра ћај ни ца – ми ран и ре пре зен та ти ван ку так, са ди-
ја го нал ним пе шач ким ста за ма и цен трал ном рун де лом. Ту је ка сни је по-
диг нут спо ме ник док то ру Ми ха и лу Или ћу.

У Вој ној бол ни ци, из ме ђу ста рог и но вог па ви љо на, је пар ков ски уре-
ђе на по вр ши на, са да за пу ште на.

У По љо при вред ној шко ли је фор ми ран парк око цен трал них обје ка та.
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Скве ро ви 
Ма ње зе ле не по вр ши не уре ђи ва не су ши ром гра ђе вин ског ре јо на Кра-

гу јев ца. Не ке су има ле ре пре зен та ти ван ни во. 
Ма ли парк је по диг нут у цен тру Ми ло ше вог вен ца. До фор ми ра ња 

Ве ли ког пар ка био је глав ни град ски парк. Три де се тих го ди на, у ње му је 
от кри вен спо ме ник па лим Шу ма дин ци ма, па је од го ва ра ју ћа па жња по-
све ће на и пар ков ском окру же њу. Са чу ван је про је кат ар хи тек те Ра де та 
Ми ло са вље ви ћа. Из гле да да је до при нео и ар хи тект Ко ва љев ски, ра де ћи 
про је кат Оп штин ског до ма на су сед ној ло ка ци ји. Си стем ста за је за пра во 
и усме рен пре ма тр гу ис пред ста ре оп шти не и мо ста ка За во ди ма. Сквер 
је огра ђен. Око спо ме ни ка је фор ми ра на цен трал на ро тон да са од го ва ра-
ју ћим хор ти кул тур ним ре ше њем. Жи же пе шач ких то ко ва су на гла ше не 
и пру жа ју ме ста за сто ја и од мо ра. Ма ли парк је ква ли тет но про јек то ван, 
трај но угра ђен у исто риј ски цен тар Кра гу јев ца; мо дер но уре ђен и са из-
ван ред ним спо ме ни ком као град ским сим бо лом.

Сквер »Код Кр ста« је ма лих ди мен зи ја, али је из ве ден на из у зет ној 
ло ка ци ји – на ме сту укр шта ња Љу би чи не ули це и Чар ши је. Крст је нул-
та тач ка ко ор ди на ци о ног си сте ма Кра гу јев ца. Уз Крст је уре ђен сквер по 
фран цу ском узо ру; си гур но – по угле ду на уре ђе ње бе о град ских Те ра зи ја 
по чет ком ве ка. 

Сквер ис пред Окру жног на чел ства је део ве ро ват но нај бо ље ком по-
зи ци је у цен тру Кра гу јев ца. Нео ре не сан сна па ла та Су да до би ла је од го ва-
ра ју ћи при лаз, функ ци о нал ни и ви зу ел ни пред про стор. Сквер пред згра-
дом Окру жног су да уре ђен је 1927. го ди не. Об лик осно ве скве ра од го ва ра 
европ ским кла сич ним пар ков ским мо ти ви ма. Ге не рал ним ре гу ла ци о ним 
пла ном 1936. го ди не сквер је про јек то ван не по сред но ис пред па ла те. При 
ре а ли за ци ји је из ме штен та ко да их раз два ја ули ца Ка ра ђор ђе ва, ко јом је 
ме ђу на род ним пу тем те као са о бра ћај од Ка ме не ћу при је пре ма То по ли. У 
сре ди шту ком по зи ци је оста вље но је ме сто за спо ме ник. По ста вљен је тек 
1992. го ди не. Исто ри ја је са че ка ла да ту ста не брон за ни вој во да Пут ник; 
ис пред па ла те из ко је је оти шао.

У цен тру Ста ре рад нич ке ко ло ни је уре ђе на је пар ков ска по вр ши на, у 
ду ху не мач ке ур ба не тра ди ци је, ор то го нал не осно ве, цвет ног пар те ра, са 
па ви љо ном за му зи ку; ме стом за спо ме ник (где је 2005. по ста вље на фи гу-
ра кра ља Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа). Сквер је жи жа дру штве ног жи во та 
Ко ло ни је.

И у Но вој ко ло ни ји је ре а ли зо ван ома њи сквер; кру жни за вр шни мо-
тив ули це Ко сов ске; зе ле на оаза у врт ном на се љу; са ре зер ви са ном ло ка-
ци јом за јав ни обје кат ко ја ни је ис ко ри шће на.

Нео би чан је мо тив на стан ка скве ра код Ка ме не ћу при је. Пра зан про-
стор на де сној оба ли Ле пе ни це је оста так мар ве ног тр га ис пред ула ска у 
не ка да шње кра гу је вач ко утвр ђе ње. Тај те рен је озе ле њен. Огра ђен ур ба-
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ном огра дом истог ти па као око Ма лог пар ка. У 21. ве ку је пре ком по но ван 
при из град њи дру гог мо ста и по ди за њу спо ме ни ка Јо ва ну Ри сти ћу. 

Ма ње зе ле не по вр ши не уре ђи ва не су и у Ер до гли ји, ис пред Бол ни це, 
код же ле знич ке ста ни це. 

Др во ре ди су до пу ња ва ли и по ве зи ва ли пар ко ве и скве ро ве, ху ма ни зу-
ју ћи ва жне ули це. Пре о вла ђи ва ле су ли пе, а гра ђе вин ски ре јон је обе ле-
жен ви со ким др во ре дом ја бла но ва.

 
Спорт ски те ре ни су пред Ве ли ки рат би ли углав ном у за чет ку; хи по-

дром Ми хај ло вац и Стре ли ште; оба на Ва ша ри шту. Од го ва ра ли су схва та-
њу спор та у Ср би ји де вет на е стог ве ка. 

 По угле ду на раз ви је не зе мље, у ме ђу рат ном пе ри о ду фор ми ра ни 
су спорт ски објек ти у Кра гу јев цу за мо дер не по тре бе фи зич ке кул ту ре. 
Ве ћи на је оста ла у функ ци ји.

Стре ли ште је оста ло у функ ци ји за ко ју је по диг ну то у 19. ве ку. Ге не-
рал ним ре гу ла ци о ним пла ном гра да Кра гу јев ца из 1936. го ди не, на ме сту 
стре ли шта пла ни ра на је бо та нич ка ба шта. (Иде ја о из ме шта њу ре а ли зо-
ва на је де це ни ја ма ка сни је. Са гра ђе но је но во стре ли ште из ме ђу Ва ша ри-
шта и Су ши це, али је и оно уга ше но.) Ка фа на са те ра сом До ма стре ла ца 
функ ци о ни са ла је до 1960-тих, а по том адап ти ра на у дво ра ну бок сер ског 
клу ба, уз пот пу ну про ме ну ори ги нал ног из гле да с кра ја 19. ве ка.

Игра ли ште »ФК Шу ма ди ја« је уоб ли ча ва но на ло ка ци ји из над Ве ли-
ког пар ка. Пла ни ра ни »Гим на стич ки парк« дуж стре ли шта био је те сан за 
но ви спорт. Фуд бал ски те рен је на стао из над, осло њен о гор њо-ми ла но-
вач ки друм .

Ста ди он ди мен зи ја 160 m са 110 m огра ђен је ви со ком та ра бом. Глав ни 
улаз је био из Ве ли ког пар ка. Јед на пар ков ска ста за во ди ла је на ви ја че ка 
ка пи ји игра ли шта из ра зи то на гла ше ном ви со ким др ве ним ку ла ма. (Да-
нас огра да и ка пи ја не по сто је. На по ло жај ула за ука зу је при ступ на пар-
ков ска ста за). На ви ја чи су од те ре на одво је ни ни ском др ве ном огра дом. 
На ис то ку је би ло ста ја ње; На за па ду – нат кри ве на три би на ( из го ре ла 
1949) и скром на згра да са свла чи о ни ца ма. Био је то ста ди он ори ги нал не 
др ве не ар хи тек ту ре. 

Ге не рал ним ре гу ла ци о ним пла ном гра да Кра гу јев ца пла ни ра но је ши-
ре ње пар ка и пре ко овог те ре на, а из град ња ста ди о на не што из над. Град-
ски ста ди он је из гра ђен сре ди ном 20. ве ка, упра во на ГР Пла ном пред ви-
ђе ној ло ка ци ји. На де лу пред рат ног игра ли шта »Шу ма ди је« је по моћ ни 
фуд бал ски те рен. 

Исто риј ска Чи ка-Да чи на ло ка ци ја оста је фуд бал ски цен тар Кра гу јев-
ца.
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Хи по дром је са гра ђен 1930. на Ста но вљан ском по љу.
На пу ште но је Тр ка ли ште на Ми хај лов цу у Ва ша ри шту. Тај про стор је 

био не до во љан за мо де ран хи по дром. Из град њом Учи тељ ске шко ле, До ма 
на род ног здра вља и об да ни шта »Кне ги ња Зор ка« Ва ша ри ште пре ра ста у 
блок цен трал них на ме на. 

Но ви хи по дром је план ски по ста вљен на по вољ ним те ре ни ма за пад не 
пе ри фе ри је; иза Рад нич ке ко ло ни је, Ауто ко ман де и Вој ног ег зер ци ри шта. 
Ту је раз ви је на ста за олим пиј ских ка рак те ри сти ка. Са гра ђе на је удоб на 
три би на и су диј ски то рањ. У две ма ма њим згра да ма обез бе ђе на су ме ста 
за кра ља и зва нич ни ке. 

Игра ли ште спорт ског дру штва »Рад нич ки«
Кад је игра ли ште »Шу ма ди је« по ста ло пре оп те ре ће но, »Рад нич ки« је 

из гра дио соп стве но игра ли ште у бли зи ни же ле знич ке ста ни це. Тра ја ло је 
до ра та, а по том се »Рад нич ки« вра тио на те ре не из над Ве ли ког пар ка. На 
ње го вој пред рат ној ло ка ци ји је ин ду стри ја »21. ок то бар«.

Ба зен и те ни ски те ре ни код »за вод ста ни це«
Код па ли лул ског ула за у ВТЗ, на уза ном зе мљи шту из ме ђу пру ге и ре-

ке, фор ми ран је ма ли али ели тан спорт ски ком плекс. 
Ју жно од ули це Не на до ви ће ве био је пли вач ки ба зен, бе то ни ран, ди-

мен зи ја 25х12м; без ре цир ку ла ци је во де; са тро то а ри ма за сун ча ње, тор-
њем за ско ко ве, др ве ним спрат ним ка би на ма, ма лим те ре ном за спорт, 
као ме сто оку пља ња кра гу је вач ке омла ди не. Тра јао је до 1960-тих.

Се вер но од ули це би ли су те ре ни за те нис. Из ме ђу два свет ска ра та 
ту је упра жња ван бе ли спорт. По сле 1945. го ди не, те ни ско игра ли ште је 
за пу ште но да би ка сни је би ло усту пље но за управ не ба ра ке гра ђе вин ског 
пред у зе ћа –гра ди те ља но ве фа бри ке ауто мо би ла. 

Спорт ске дво ра не су но ва ква ли та тив на по ја ва гра ђе ња Кра гу јев ца 
1920-тих го ди на.

Уз згра ду Учи тељ ске шко ле, 1924. го ди не по диг ну та је са ла за спорт и 
раз не при ред бе. Сле де ћих не ко ли ко де це ни ја би ла је нај бо ље по кри ве но 
ве жба ли ште у гра ду. Ше зде се тих го ди на је пре а дап ти ра на у фа кул тет ски 
ам фи те а тар.

Исте го ди не је до не та од лу ка о из град њи Со кол ског до ма. Ње го ва 
ар хи тек ту ра но си ја сне фран цу ске ути ца је. Со кол ски по крет је, по ред 
спорт ских, га јио и кул тур не сек ци је. Вре ме ном је Со кол ски дом пре ра-
стао у по зо ри шну згра ду. Од Дру гог свет ског ра та је два пу та адап ти ра на. 
Кња жев ско-срп ски те а тар је у њој по чет ком 21. сто ле ћа. По сто ји иде ја да, 
по из град њи но вог по зо ри шта, Со кол ски дом уђе у Ве ли ку гим на зи ју.  
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У Ста рој Ко ло ни ји  је згра да Со ко ла не – сим бол Ко ло ни је. Ско ро по ла 
ве ка са ла у при зе мљу је би ла жи жа ма сов не фи зич ке кул ту ре у Кра гу јев цу. 
По из град њи мо дер не спорт ске ха ле, уз основ ну шко лу, Со ко ла на до би ја 
пре те жно кул тур не са др жа је; ле ген дар ни део оног др ве ног рад нич ког на-
се ља из 1920-тих, ко је је не ста ло.

Зо не од мо ра су се уоб ли чи ле у ме ђу рат ном Кра гу јев цу на пот пу но ур-
бан на чин.

6.1. ВЕ ЛИ КИ ПАРК
За сно ван кра јем 19. ве ка. На Ва ша ри-

шту, крај дру ма за Гор њи Ми ла но вац. По-
стао Ве ли ки или Гор њи парк. Нај ва жни ји 
у Кра гу јев цу. По ло жа јем. Ди мен зи ја ма. Са-
др жа ји ма.

Уна пре ђи ван и про ши ри ван у In ter bel-
lum пе ри о ду.

До да та је те ри то ри ја по вр ши не 3 хек-
та ра. Пре ма за па ду – из ме ђу Стре ли шта 
и пу та.

Уре ђе на са еле мен ти ма фран цу ског пар-
ка. Про се че не ста зе. За са ђе но зе ле ни ло. 
По диг ну ти ста кле ни ци.

Огра ђен и чу ван као ве ли ко ур ба но до бро 
Кра гу јев ца.

6.2. МА ЛИ ПАРК 
На стао на Кнез Ми ло ше вом вен цу. Пр-

ви трг Ср би је се пре тво рио у зе ле ну по вр-
ши ну-цен трал ни парк ста рог Кра гу јев ца.

Три де се тих го ди на са ра стом гра да Ве-
ли ки парк је пре у зео ве ли ки део цен трал-
них пар ков ских функ ци ја. Али Ма ли парк 
је до био нов ква ли тет.

По ди за ње Спо ме ни ка па лим Шу ма дин-
ци ма под ву кло је зна чај Вен ца.

Убр зо је уре ђен пар тер Ма лог пар ка. 
Огра де. Ста зе. Ро тон де. 

По про јек ту Ра де та Ми ло са вље ви ћа.
Ма ли парк је по стао дра гуљ град ског 

цен тра Кра гу јев ца.

6.3. НА РОД НИ ПАРК
Шу ма ри це су чест то по ним у Шу ма ди-

ји. У кра гу је вач ким Шу ма ри ца ма је од дру-
ге по ло ви не 19. ве ка вој нич ко гро бље.

На род ни парк од 1931. Оми ље но из ле ти-
ште. Ђур ђев ски уран ци Кра гу јев ча на. Ло-
вач ки дом. Крст шет них ста за са кру гом 
у сре ди ни.

Је згро Спо мен пар ка фор ми ра ног по сле 
Дру гог свет ског ра та.

6.4. ПАРК »ИЛИ НА ВО ДА« И КО ШУТ-
ЊАК

Кња же во ло ви ште у пре сто нич ким вре-
ме ни ма.

Ле гат по ро ди це Ан дре је вић на раз ме ђи 
19. и 20. ве ка.

Ве ли ка град ска зе ле на по вр ши на на  
де сној оба ли Ле пе ни це. Опле ме ње на са две 
че сме из 19. ве ка

Из ле ти ште у ме ђу рат ном вре ме ну.
Део је по сте пе но пре ра стао у кул ти ви-

сан парк.

6.5. ИГРА ЛИ ШТЕ ФК ШУ МА ДИ ЈА
Ви со ка та ра ба је одво ји ла ко мад Ва ша-

ри шта. Глав ни при лаз је из Ве ли ког пар ка. 
Пе шач ки

Ка пи ја са др ве ним ку ла ма. За мак нај-
ста ри јег фуд бал ског клу ба.

Нат кри ве на три би на на за па ду. (Из го-
ре ла у до ба Ин фор мби роа.) Ри мејк »Три-
би не Ко ла срп ских ја ха ча« ко је се ви де на 
Ва ша ри шту из два де се тих го ди на.
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Свла чи о ни це. Трав нат те рен. Џом-
баст.

Ста ја ње на ис то ку. На зе мља ној рам пи. 
Ни ска др ве на огра да крај аутли ни је. 

Игра ли ште »Шу ма ди је« –пра ви ме ђу-
рат ни ста ди он. На Чи ка Да чи ној ло ка ци-
ји из 1903.

6.6. ХИ ПО ДРОМ
Тр ка ли ште на Ми хај лов цу је би ло ма ло 

за но ве ко њич ке стан дар де. По из град њи 
Учи тељ ске шко ле, по ста ло је ве жба ли-
ште ве ли ког сле та Со ко ла 1927. 

Са дру ге стра не, из град њом Рад нич ке 
ко ло ни је, град се при бли жио Ста но вљан-
ском по љу. Нов хи по дром је по диг нут из-
ме ђу др ве ног на се ља и Че хо сло вач ког спо-
ме ни ка.

Иде а лан те рен. Про пи сна ста за. Нат-
кри ве на три би на за гле да о це. Су диј ски 
то рањ.

Па ви љон за Кра ља. Пра те ћи објек ти.
Све ор ган ски по ве за но са гра дом. Пре ко 

Ко ло ни је на чи ју се ур ба ни стич ку и ар хи-
тек тон ску струк ту ру успе шно на ста-
вља. 

6.7. БА ЗЕН И ТЕ НИ СКИ ТЕ РЕ НИ КОД 
ЗА ВОД СТА НИ ЦЕ. 

По јас зе мљи шта из ме ђу же ле знич ке 
пру ге и Ле пе ни це по де љен је ули цом Не на-
до ви ће вом. Па ли лул ским ула зом у ВТЗ.

На уз вод ној пар це ли по диг нут је пли-
вач ки ба зен. Бе то ни ран. Суб стан дард них 
ди мен зи ја. Тор њем-ска ка о ни цом. Са др ве-
ним гар де ро ба ма.

Пр ви кра гу је вач ки отво ре ни ба зен. По-
сле ку па ли шта у пар ним мли но ви ма.

На низ вод ном де лу пар це ле – те ни ски 
те ре ни.

Бе ли спорт је сти гао у ме ђу рат ни Кра-
гу је вац.

6.8. СО КОЛ СКИ ДОМ 
По диг нут у гра ди тељ ском по ле ту 1928. 

го ди не. По крај згра де Ве ли ке гим на зи је. 
Ма ла гра ђе ви на има на гла ше ну ула зну 

пар ти ју. Укра ше ну са два боч на пи ло на. 
Оста вља ути сак од ре ђе не фран цу ске 

пре фи ње но сти.

У са ста ву Со ко ла је у ме ђу рат ном пе-
ри о ду де ло ва ла и по зо ри шна сек ци ја. Кра-
гу је вач ки Кња жев ско срп ски те а тар је 
за сно ван још 1835. Про фе си о на ли за ци јом 
сек ци је Со ко ла усе љен је по сле Дру гог свет-
ског ра та у Со кол ски дом. 

Скром на згра да је по ста ла ку ћа нај ста-
ри јег те а тра Ср би је.

6.9. СА ЛА УЧИ ТЕЉ СКЕ ШКО ЛЕ је ква-
ли те тан спорт ски обје кат из In ter bel lum 
пе ри о да. Пр ви из гра ђен у са ста ву школ ске 
згра де. 

Бу ду ћи учи те љи су оспо со бља ва ни за 
фи зич ко вас пи та ње. Као и дру ге две со кол-
ске са ле у Кра гу јев цу, по ред ве жба ња слу-
жи ла је и за кул тур не ак тив но сти.

Те функ ци је је за др жа ла не ко ли ко де це-
ни ја. По том је над гра ђе на и по ста ла део 
ви со ко школ ског про гра ма. 

Ар хи тек ту ра не гда шње са ле на зи ре се 
са мо у при зем ној ета жи.
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РАД НИЧ КЕ КО ЛО НИ ЈЕ

 У In ter bel lum пе ри о ду, по угле ду на раз ви је не ин ду стриј ске зе мље, Вој-
но-тех нич ки за вод је план ски и ор га ни зо ва но ре ша вао пи та ње ста но ва ња 
сво јих рад ни ка.. Др жав не ин ве сти ци је у вој ну ин ду стри ју, по ред про из-
вод них ка па ци те та, ула га не су и у сме штај за по сле них. 

За две де це ни је са гра ђе не су у Кра гу јев цу две рад нич ке ко ло ни је. 

СТА РА РАД НИЧ КА КО ЛО НИ ЈА 

По чет ком 20. ве ка пре ста је до ми на ци ја не мач ког ути ца ја на гра ђе ње у 
Ср би ји и по сте пе но пре о вла ђу је ори јен та ци ја ка фран цу ским обра сци ма. 
По сле пр вог свет ског ра та, тај смер се по ја ча ва.

Ипак, не мач ки ути цај ни је са свим пре ки нут. Из рат них ре па ра ци ја по-
диг ну та је у Кра гу јев цу Рад нич ка ко ло ни ја.

Из ван ре дан ур ба ни стич ки по тез у Кра гу јев цу у тре ћој де це ни ји 20. 
ве ка оства рен је не по сред ним ути ца ји ма из Не мач ке, др жа ве ко ја је би ла 
рат ни про тив ник.

Европ ска те ма тих го ди на је сте тра же ње мо де ла ста но ва ња за рад нич-
ко ста нов ни штво ко је је бур но на ра ста ло у ин ду стриј ским гра до ви ма.

Не мач ка прак са до ве ла је до мо де ла Si e dlung-a. Био је то кру пан по-
ду хват из град ње не мач ких со ци јал них на се ља. У осно ви му је уто пи ја 
ра ци о на ли зма Те жња Si e dlung-а је да са што ма ње до бро ор га ни зо ва ног 
про сто ра, за до во љи мак си ма лан број не збри ну тих. Ра ци о на ли зам по бе-
ђу је прет ход ни ро ман ти зам. Сво ђе ње је увек стро го. Уну тар-бло ков ски 
про стор ма лих дво ри шта по ста је це ло вит. Бу бре ње јав них по вр ши на во-
ди рас пр ска ва њу бло ка. Од »ал ке« (вен ца згра да са ли цем пре ма гра ду и 
на лич јем пре ма дво ри шту) на ста је »че шаљ« (блок згра да у за јед нич ком 
про сто ру, бо ком пре ма ули ци, а ли цем јед на пре ма дру гој) . Стра да при-
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ват ност. Град ски про стор је оси ро ма шен ти по ло ги јом згра да; али, тај тип 
град ње је до ми ни рао Не мач ком два де се тих го ди на.

Дру ги кон грес CI AM-а ко ји је Ернст Мај са звао 1929 го ди не, одр жан је 
усред три јум фа ма сов не стам бе не из град ње у Франк фур ту. Ње го ва те ма је 
би ла Exi sten zmi ni mum од но сно – стан ми ни мал не ве ли чи не и це не.

Рад нич ка Ко ло ни ја у Кра гу јев цу (1925–1928) са гра ђе на је на истим 
прин ци пи ма.

Исто вре ме но, Рад нич ка ко ло ни ја је нај ве ће стам бе но на се ље план ски 
из гра ђе но у Кра гу јев цу у пр вој по ло ви ни два де се тог ве ка. Гра ђе на је на 
мо дер ним ур ба ни стич ким по сту ла ти ма то га до ба ко ри сте ћи ис ку ства пр-
вих европ ских врт них гра до ва и на ро чи то не мач ке те о ри је Si e dlung-a. По 
то ме Ста ра рад нич ка ко ло ни ја спа да у озбиљ на оства ре ња мла де европ ске 
ур ба ни стич ке те о ри је.

План ски из гра ђе но рад нич ко на се ље, у др жа ви ко ја је та да има ла сте-
пен ур ба ни за ци је тек око 15%, по ка зу је уло гу Кра гу јев ца у ин ду стри ја ли-
за ци ји зе мље. 

Нај мо дер ни ји ур ба ни стич ки по тез у Кра гу јев цу 1920-тих го ди на учи-
њен је ре а ли за ци јом Рад нич ке ко ло ни је.

За по тре бе Вој но-тех нич ког за во да гра ђе но је ви ше од сто згра да у 
ко ји ма је на ста ње но пре ко 500 по ро ди ца – око 2.000 ста нов ни ка. Ни шта 
слич но ни је ре а ли зо ва но у ме ђу рат ној Ју го сла ви ји на пла ну овог ви да ста-
но ва ња. 

При ме њен је стро ги ор то го нал ни мо дел улич не мре же са ра ци о нал-
ним пра во у га о ним град ским бло ко ви ма. Кроз сре ди ну бло ка про ла зи ла 
је сер ви сна ули ца; функ ци о на ли зам у са о бра ћај ном ре ше њу; раз два ја ње 
са о бра ћај них то ко ва; на ја ва ур ба ни зма ко ји ће би ти ко ди фи ко ван Атин-
ском по ве љом.

Ули це су би ле уре ђе не и озе ле ње не; са тро то а ри ма; сло бод ни про сто-
ри из ме ђу згра да – кон тро ли са но за са ђи ва ни  и одр жа ва ни.

Ве ли чи на план ске из град ње Рад нич ке ко ло ни је ме ри се и ње ним ди-
мен зи ја ма упо ре ђе ним са по сто је ћим ста њем гра да. Ко ло ни ја ни је мо гла 
да ста не у про гла ше ни гра ђе вин ски ре јон, те га је уве ћа ла за око 10%. Кра-
гу је вац је по чет ком 1920-тих го ди на имао не што пре ко 2.500 ста но ва, а 
са мо у Ко ло ни ји је ре шен сме штај за 450–500 по ро ди ца. Јед ним план ским 
за хва том по ве ћан је стам бе ни фонд гра да за ско ро 20 %.

Био је то ка пи та лан ути цај др жа ве и Вој но-тех нич ког За во да на раз вој 
Кра гу јев ца.

Ма ло је рад нич ких на се ља у он да шњој Евро пи ко ја би се мо гла упо ре-
ди ти са Рад нич ком ко ло ни јом у Кра гу јев цу. Ре а ли зо ва на је за по тре бе ве-
ли ке фа бри ке; исто вре ме но са ин ве сти ра њем у про из вод не по го не. Ко лек-
тив ним сред стви ма ре шен је про блем ста но ва ња ве ли ког де ла рад нич ке 
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по пу ла ци је. Про је кат је имао европ ску те о риј ску под ло гу и кон се квент но 
је им пле мен ти ран. 

На се ље је пла ни ра но и из гра ђе но са две ар хи тек тон ске це ли не, на је-
дин стве ној ур ба ној ма три ци; бло ко ви ма у ор то го нал ној са о бра ћај ној ше-
ми; кру тим зо нин гом; при зем ним стам бе ним згра да ма. Спра том су под-
ву че ни еле мен ти цен тра.

Ре он ска ули ца (да на шњи Бу ле вар кра љи це Ма ри је) де ли ла је Ко ло ни ју 
на др ве ни и зи да ни део.

Др ве не тип ске згра де, 89 ку ћа са 332 ста на, по диг ну те су на про сто ру 
од 23 хек та ра, сред стви ма до би је ним на име не мач ких ре па ра ци ја. Др ве не 
ба ра ке ра ди ла је фир ма HENCH из око ли не Дре зде на. Оту да је и ди рек тан 
не мач ки ути цај на ор га ни за ци ју про сто ра.

Др ве не ба ра ке ис пу ња ва ју се ве ро за пад ну це ли ну; пет на ест бло ко ва: 
три на ест стам бе них и два са цен трал ним са др жа ји ма. Ста но ви су скром-
не по вр ши не; прин цип Exi sten zmi ni mum; три ти па ду жи не ба ра ка; из ме ђу 
њих – вр то ви. По моћ ни са др жа ји гру пи са ни су уз сер ви сни при лаз по сре-
ди ни бло ка. (Оста ве за огрев; са ни тар ни чвор; бу нар.) Је ди но у овом на се-
љу су по диг ну та под зем на скло ни шта од бом бар до ва ња, по јед но у бло ку.

У сре ди шту је по диг нут цен тар на се ља. Са гра ђе ни су и шко ла, со кол-
ски дом, упра ва, ам бу лан та, про дав ни це, по жар ни дом и дру ги за јед нич ки 
са др жа ји. Њи хо ва др ве на ар хи тек ту ра је би ла спе ци фич на, бо га ти ја не го 
код стам бе них ба ра ка, са те жњом да ре пре зен ту је на се ље. Да ла је пе чат 
ур ба ни те ту и фор ми ра ла је дин ствен ам би јент у Кра гу јев цу.

У цен тру на се ља био је парк са па ви љо ном за му зи ку, скулп ту ром, и 
шет ним ста за ма; ки оск.

Из сред ста ва Вој но тех нич ког за во да, на по вр ши ни од 8,2 хек та ра из-
гра ђе но је 18 ку ћа са 72 ста на. Оне чи не дру гу ар хи тек тон ску це ли ну ур ба-
ни стич ког ан сам бла Ко ло ни је; три бло ка згра да.

Ста ра рад нич ка Ко ло ни ја се раз ли ко ва ла од дру гих кра гу је вач ких на-
се ља ме ђу рат ног пе ри о да: 

фа брич ким вла сни штвом, 
кор по ра тив ним од но сом вој не ин ду стри је и ње них рад ни ка, 
ве ли чи ном за хва та,
гра ди тељ ским кон цеп том,
ор га ни за ци јом про сто ра, 
ар хи тек ту ром, 
на чи ном га здо ва ња и ко ри шће ња,
кру том ур ба ном ди сци пли ном, 
ка пи јом, 
скло ни шти ма, 
огра да ма,
др во ре ди ма ли па, 
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ква ли те том жи вот не сре ди не,
ху ма но шћу ор га ни за ци је про сто ра.
Прин цип Exi sten zmi ni mum спро ве ден је у згра да ма; али, сло бод ни 

про сто ри ни су сво ђе ни на ни ске стан дар де. Вр то ви из ме ђу ба ра ка обез бе-
ђи ва ли су зе ле ни ло, хи ги је ну и осун ча ност. Укуп на бру то гу сти на на се ље-
но сти у Ста рој рад нич кој ко ло ни ји би ла је око 70 ста нов ни ка по хек та ру. 
Ма ње не го у ве ћи ни на се ља он да шњег Кра гу јев ца. Ра ци о нал ност је би ла у 
ти пи за ци ји и ур ба ној ди сци пли ни.

Мо жда је та двој ност по сле ди ца ути ца ја проф. Ни ко ле Жит ке ви ћа, 
глав ног су пер ви зо ра у ин ве сти ци ја ма об но ве Вој но тех нич ког за во да. Ви-
со ко о бра зо ва ни ру ски еми грант је по зна вао мо дер ну не мач ку те о ри ју а 
при ме нио ју је у ху ма ни јој ин тер пре та ци ји.

Кроз дуг пе ри од екс пло а та ци је на се ље је има ло ви сок ква ли тет ста но-
ва ња, да би у дру гој по ло ви ни ве ка по че ло да гу би сво је основ не ка рак те-
ри сти ке.

По сто је при ме ри, као Wo o den Kapyla у Хел син ки ју, да је рад нич ка ко-
ло ни ја из ме ђу рат ног пе ри о да са чу ва на. Ре но ви ра ње и мо дер ни за ци ја зах-
те ва ле су ви со ка ула га ња. Ипак се ишло на та кву со лу ци ју, из уве ре ња да 
су др ве не ко ло ни је вред но кул тур но на сле ђе, спо ме ник со ци јал не фа зе 
ин ду стри ја ли за ци је, спе ци фи чан ам би јент. 

У Кра гу јев цу је др ве ни део Ста ре рад нич ке ко ло ни је по чет ком 21. ве ка 
за ме њен мо дер ним ви ше спрат ни ца ма. Иде ја је да се са мо блок са цен трал-
ним са др жа ји ма трај но са чу ва, ре но ви ра њем Со ко ла не и још пар згра да, 
као и  уре ђе њем скве ра. 

По ди за ње спо ме ни ка кра љу Алек сан дру је ко рак у том прав цу.
Део Ко ло ни је са зи да ним згра да ма из 1920-тих  се мо дер ни зу је. Сред-

стви ма и по је ди нач ним ак тив но сти ма но вих вла сни ка. Екс пе ри мент ре-
мо де ло ва ња ко лек тив ног ста но ва ња у ин ди ви ду ал но је у то ку.

Др ве ни део Ко ло ни је је ре во лу ци о нар но про гре си стич ки план ски ре-
кон стру и сан. Зи да ни ан самбл се ме ња по сте пе но и у ве ли кој ме ри по је ди-
нач ним по ступ ци ма. Са мо Ко лон ска ка пи ја и цен трал ни блок оста ју де ло-
ви од ве ли ког по ду хва та.

НО ВА КО ЛО НИ ЈА 

У три де се тим го ди на ма, ар хи тект Ми ха и ло Ра до ва но вић до но сио у 
Кра гу је вац иде је ур ба ни зма. Ње гов став је: 

»Ур ба ни зам је на у ка и умет ност ко ји об у хва та све у куп ну сту ди ју усло-
ва оп стан ка, ево лу ци је и жи вот них ма ни фе ста ци ја сва ког људ ског на се ља, 
а има за циљ да што мо гу ће бо ље по пра ви са да шње ста ње ур ба ног ор га ни-
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зма ко ји тре ти ра, и да ори јен ти ше ње го ву ево лу ци ју ка ствар ном про спе-
ри те ту и леп шој бу дућ но сти.« (Увод у ур ба ни зам; 1933. го ди не) 

Свој те о риј ски кре до ар хи тект Ра до ва но вић је кон се квент но спро во-
дио у прак си Кра гу јев ца. Ге не рал ни план је кон ци пи рао уз пу но по што ва-
ње пре ма ство ре ном ста њу, тру де ћи се да га на ста ви, по пра вља и уна пре-
ди.

У це ли ни ин кор по ри ра ре гу ла ци о не еле мен те »Пла на ре гу ла ци је ва-
ро ши Кра гу је вац » из 1891 го ди не; из ри чит је у за др жа ва њу рас по ре да, 
уре ђе ња и зна ча ја град ског цен тра, уз ком пле ти ра ње ак ту ел ним са др жа-
ји ма.

Им пре сив на је лу цид ност са ко јом је прог но зи ран де мо граф ски раст 
чак до 1981. го ди не. Вре ме је по твр ди ло пре ци зност ду го роч но прог но зи-
ра не по пу ла ци је од 75.000 ста нов ни ка. Још ви ше за ди вљу је из бор сто пе 
ра ста пре ко ко је је из вр шен про ра чун.

Про ши ре ње гра ђе вин ског ре јо на пла ни ра но је по ступ ним ши ре њем 
ужег ре о на на те ри то ри ју ши рег ре о на по од лу ка ма Оп шти не. Пре ма гу-
сти ни из гра ђе но сти од ре ђе не су гра ђе вин ске зо не (вр сте на се ља):

а) гу сто на се ље, са ози да ним це лим фрон то ви ма
б) сред ње на се ље са згра да ма с јед не стра не сло бод ним а са дру ге до 

су се да
в) рет ко на се ље, са згра да ма са обе стра не сло бод ним.
Но ва стам бе на на се ља кон ци пи ра на су пре ма те о ри ји врт них гра до ва. 

До ра та је ре а ли зо ва на са мо Но ва ко ло ни ја.
Но ва ко ло ни ја је са гра ђе на од 1936. до 1938. го ди не. За рад ни ке ВТЗ-а 

по диг ну то је 250 ку ћа. От пла ћи ва ли су их ду го роч но, јер је ин ве сти тор 
био Пен зи о ни фонд рад ни ка ВТЗ-а. Био је то озби љан ко рак у ре ша ва њу 
стам бе них про бле ма Кра гу јев ца. 

Кон цепт на се ља по ста вљен је »Ге не рал ном ски цом« (1931) ар хи тек та 
М. Ра до ва но ви ћа, а раз ра ђен »Ге не рал ним ре гу ла ци о ним пла ном гра да 
Кра гу јев ца« по ко ме је из вр ше но и ге о дет ско обе ле жа ва ње на те ре ну.

По вр ши на Но ве ко ло ни је је око 18 hа. На зе мљи шту при бли жних ди-
мен зи ја 400 х 450м фор ми ра но је 14 стам бе них бло ко ва. Пет на е сти, сре ди-
шњи – био је сквер. 

Улич на мре жа је ме ким ли ни ја ма при ла го ђе на то по гра фи ји. Из у зе так 
је глав на при ступ на ули ца, на ста вак Ко сов ске ули це ко ја по ве зу је Ко ло ни-
ју са за во ди ма и град ским цен тром. Бо га ти је про фи ли са на од оста лих ко-
лон ских са о бра ћај ни ца , има ранг ше та ли шта, са скве ром као за вр шним 
мо ти вом.

Стам бе не згра де су ор га ни зо ва но из во ђе не. Гра ђе на су три ве ли чин-
ска ти па ку ће, пре ма схва та њу да по еко ном ском ста ту су по сто је три гру пе 
ста нов ни ка; бе зор на мен тал не; јед но став не, али ква ли тет но ура ђе не.

Сем два зи да на ки о ска, јав них обје ка та у Ко ло ни ји ни је би ло. Са мо је 
на скве ру ре зер ви са на ло ка ци ја без од ре ђе не на ме не.
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У це ли ни, Но ва ко ло ни ја је нај ква ли тет ни је кра гу је вач ко на се ље по-
диг ну то пред Дру ги свет ски рат; од ра жа ва схва та ња кра гу је вач ких ур ба-
ни ста о ур ба ни зму као син те зи есте ти ке, еко но ми је и хи ги је не. при ме њу-
је прин ци пе врт них гра до ва; без не мач ких ути ца ја ко ји су за сту па ни код 
Ста ре рад нич ке ко ло ни је де се так го ди на ра ни је.

7.1. ПЛАН
Европ ски мо де ли ра ста ин ду стриј ских 

гра до ва – рад нич ка на се ља.
Врт ни гра до ви – ен гле ска те о ри ја. Si e-

dlung- не мач ка прак са сре ди ном 1920-тих.
Рад нич ка ко ло ни ја је про дукт тог ин-

тер на ци о нал ног ис ку ства. Ак ту ел но при-
ме ње ног. При рат ним ре па ра ци ја ма уве зе-
не су не са мо не мач ке др ве не ба ра ке већ и 
про стор ни мо дел рад нич ког на се ља.

7.2. УЛАЗ У КО ЛО НИ ЈУ
Ка пи ја –сим бол из дво је но сти.
Пра ва ли ни ја ули це. Стро га ре гу ла ци ја. 

По стро је ност згра да.
Но ва ур ба на сли ка у Кра гу јев цу. На се ље 

ко лек ти ви те та и стро ге гра ђан ске ди сци-
пли не.

Од го ва ра ду ху Вој но тех нич ког за во да.

7.3. ЦЕН ТАР КО ЛО НИ ЈЕ
Парк. Му зич ки па ви љон. Фон та на.
Дру штве ни цен тар. Са ла Со ко ла. Ка-

фа на. Ар хи тек ту ра др ве та. Цен трал ни 
мо тив На гла шен ви со ком пи ра ми дом. Те-
ра са. Ар ка де.

Ва тро га сни дом са тор њем.
Основ на шко ла.
Шет не ста зе и ру жич ња ци.
Ам би јент ви со ког ква ли те та рад нич-

ког на се ља.

7.4. УПРА ВА РАД НИЧ КЕ КО ЛО НИ ЈЕ
Ро ман тич на др ве на спрат на згра да.
Си ме трич на. Са ис так ну тим уга о ним 

пи ло ни ма. Над ко ји ма су по ли го нал не пи-
ра ми де кро во ва. Оштро за ши ље не. Да ју 
ка рак те ри стич ну си лу е ту. Озна ча ва ју 
ва жност. управ не згра де. Луч но за све де ни 
отво ри цен трал не фа сад не ком по зи ци је. 

На спра ту – упра ва. У при зе мљу – де ли-
ка тес.

У бли зи ни Упра ве –стан управ ни ка. Је-
ди на ин ди ви ду ал на ку ћа у ко лек тив ној 
Ко ло ни ји. Ман сард на.

Из два ја се из ам би јен та нео че ки ва ном 
ар хи тек ту ром. Пи то мом ме ђу стро гим 
ба ра ка ма. 

7.5. НО ВА КО ЛО НИ ЈА
Па но ра ма са вре ме ног Кра гу јев ца ука зу је 

да се на Ме ти ном бр ду фор ми ра ло на се ље 
по себ не ур ба не фор ме.

Кра јем три де се тих из гра ђе на је Но-
ва ко ло ни ја. Кре ди ти ма пен зи о ног фон да 
рад ни ка ВТЗ. По пла ну »вр тар ске ко ло ни-
је« про фе со ра Ра до ва но ви ћа и ре гу ла ци ји 
ар хи тек те Ми ло са вље ви ћа.

Око ма лог скве ра – ули це бла гих кру-
жних ли ни ја. Сва ка по ро ди ца има ку ћу. 
Сва ка ку ћа – зе ле ни ло у вр ту. Сва ка про-
сто ри ја – сун це и ва здух.

Ре а ли зо ван ди ја грам сер Ебен зе ра Ха у-
ар да о врт ном гра ду. 

7.6. НО ВО КО ЛОН СКИ МО ТИВ



101



102



103



104



105

НЕО КЛА СИ ЦИ ЗАМ

Ја сна при пад ност од ре ђе ном ар хи тек тон ском сти лу има сво ју су прот-
ност у еклек ти ци зму.

Пре ма про фе со ру Ни ко ли До бро ви ћу: »еклек ти ча ри су они ко ји од 
већ оства ре них де ла и сти ло ва усва ја ју оно што нај ви ше од го ва ра њи хо-
вом уку су и кул тур ном схва та њу« .

У прак си – то је мик со ва ње еле ме на та ви ше раз ли чи тих сти ло ва.
Еклек ти ка из ме ђу рат ног вре ме на има ди рект ну ве зу са са вре ме ним 

схва та њем ки ча као »сти ла за до вољ них«; а и са пост мо дер ним екс пе ри-
мен ти ма...

Не сме се из гу би ти из ви да ду го трај ност еклек ти чар ске прак се; има 
је кроз це лу исто ри ју, на раз не на чи не, што је до каз да од го ва ра уку су на-
ру чи ла ца. Не тру ди се да но си но ве ре во лу ци о нар не иде је. Ме ђу тим, има 
про ду же но тра ја ње, не са мо у 20. већ и у 21. ве ку. Но ви еклек ти ци зам на-
ста вља да се при ме њу је као ком пи ла ци ја ви ше сти ло ва. У за ви сно сти од 
ка па ци те та про јек тан та до сти же ма ње-ви ше ре зул тат ко ји се до па да кли-
јен ти ма; кон су ме ри зам; по тре ба да се по твр ди иден ти тет ин ве сти то ра; не 
мо же се на ла ко ра зу мљив на чин из ра зи ти бе зор на мен тал ном ар хи тек ту-
ром. Де кор је за то нај че шће при јем чи ји ви ји на ру чи о ци ма; чи тљив пу бли-
ци ко јој се упу ћу је по ру ка ин ве сти то ра да по сто ји и да је успе шан.

У го ди на ма из ме ђу два свет ска ра та, еклек ти ци зам се у Кра гу јев цу ис-
по ља ва у ви ше мо ди фи ка ци ја.

Ро ман тич ни исто ри ци зам се по ја вљу је као пре о вла ђу ју ћи код јед ног 
бро ја обје ка та: 

– офи цир ски ста но ви на Ми ло ше вом вен цу де ко ри са ни су еле мен ти-
ма срп ско ви зан тиј ског по ре кла;

– згра да у глав ној ули ци (у ко јој је де це ни ја ма би ла култ на књи жа ра 
»Све тлост«) је ис под кров ног вен ца укра ше на ро ма нич ким сле пим ар ка-
ди ца ма;
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– гор њи бе тон ски мост има си лу е ту про из и шлу из ар ми ра но-бе тон-
ске кон струк ци је. Та при мар на есте ти ка је до би ла се кун дар ну де ко ра ци ју, 
ве за ну за вој ни ком плекс, зна чај не да ту ме, по бед нич ке вен це...

Ре пре зен та тив ност је по ру ка ко ју ша љу објек ти Вој но-тех нич ког за-
во да ори јен ти са ни ка гра ду; Упра ва; стан управ ни ка; над град ња Вој но-за-
на тлиј ске шко ле; ин тер нат.

Ме ша ви ном ви ше сти ло ва пот пи су ју се згра де на елит ним ло ка ци ја ма 
у Глав ној ули ци; Пе ко; Го лић; Па вло вић; Јак ше вац; Вул кан...

Згра де у ул. Ма са ри ко вој (27. мар та) та ко ђе при па да ју еклек тич кој 
прак си, као и над град ња Жен ске струч не шко ле.

Но ва пи ја ца је по себ но де ло ар хи тек те Ко ва љев ског; стил ска ме ша-
ви на; мо дер не кров не кон струк ци је; кла си ци стич ки пор та ли; са скулп ту-
рал ном во луј ском гла вом као сим бо лом иден ти те та згра де; са свим раз ли-
чит еклек ти ци зам од ти пич ног ру ко пи са овог ар хи тек те.

Ан дре је ви ћа за ду жби на (1942) је еклек тич ки при мер ком би но ва ња 
Мо дер не и Ју генд сти ла. Го то во да не ма слич ног по ку ша ја у ар хи тек ту-
ри Кра гу јев ца. До го ди ло се да фон да ци ја ру ског ђа ка, ар хи тек те Ан дре је 
Ан дре је ви ћа, по диг не не ко ли ко де це ни ја по сле смр ти до на то ра згра ду са 
про гер ман ским ор на мен том. 

У пр вој по рат ној де це ни ји, чи ни ло се да не за др жи во пре о вла ђу је 
мо дер на ар хи тек ту ра ин тер на ци о нал ног прав ца. По бор ни ци Мо дер не 
оства ру ју зна чај не про јек те ши ром све та; пи шу те о риј ске рас пра ве; ор га-
ни зу ју »Ин тер на ци о нал ни кон грес мо дер не ар хи тек ту ре« (CI AM). 

Тих го ди на, Не мач ка је ме ђу зе мља ма са пу ним раз во јем Мо дер не. 
Ме ђу тим, са раз во јем фа ши зма три де се тих го ди на, Мо дер на се по ти-

ску је. Ернст Мај и Вал тер Гро пи ус од сту па ју. Не мач ко гра ди тељ ство се 
вра ћа кла си ци зму. Ар хи тект Ал берт Шпер је на че лу; тра жи нов не мач ки 
ар хи тек тон ски из раз; ба зи ра га на кла сич ним сти ло ви ма.

У Со вјет ској Ру си ји та ко ђе до ла зи до на пу шта ња Мо дер не. Тра жи се 
соц ре а ли стич ки из раз.

У Фран цу ској пре о вла ђу је мо дер на ар хи тек ту ра, али се још прак ти ку-
ју и еклек тич ки сти ло ви.

Би ло је вре ме не тр пе љи вих.
Та ква ин тер на ци о нал на стил ска ди хо то ми ја од ра зи ла се и у Кра гу јев-

цу из ме ђу два свет ска ра та.
Ре кон струк ци ја Вој но-тех нич ког за во да се осла ња на фран ко фил ску 

еклек ти ку; Мо дер на про ди ре. Али – упо ре до са њом, гра ди се и је дан број 
обје ка та на ба зи нео кла си ци зма.

Нео кла си ци зам се у Кра гу јев цу ја вља кра јем 1920-тих го ди на. То ни-
је ди рек тан не мач ки ути цај, бар не у по чет ној фа зи. На про тив, је дан од 
пр вих не кла си ци стич ких про је ка та до шао је од ар хи тек та шко ло ва ног у 
Фран цу ској.



107

Окру жна бан ка 
Бра ни слав Ко јић, ка сни ји про фе сор Уни вер зи те та и ака де мик, је 

фран цу ски ђак. Пре осни ва ња Гру пе ар хи те ка та мо дер ног прав ца, про бао 
је раз ли чи те сти ло ве. Из град њом Окру жне бан ке, оства рио је у Кра гу-
јев цу 1928. го ди не сво ју нај бо љу кла си ци стич ку фа са ду, мо жда и јед но од 
нај бо љих по стиг ну ћа у ње го вој бо га тој и ду гој прак си.  

Згра да је на зва на »Ко ји ће ва бан ка«, по пред сед ни ку бан ке Дра гу ти ну 
Ко ји ћу – про јек тан то вом бли ском ро ђа ку; и да нас је је дан од укра са глав-
не кра гу је вач ке ули це.

Ка рак те ри стич но је да је у по сле рат ном вре ме ну ви ше пу та ме ња ла 
на ме ну: Ми ли ци ја, Ко ми тет, Елек тро ди сти бу ци ја... Па по но во – бан ка. 

Ре пре зен та тив ност згра де је при вла чи ла моћ не ин сти ту ци је Кра гу јев-
ца, пре ко осам де це ни ја.

Ин тер нат ВЗШ
По диг ну та је 1925–27. ве ли ка згра да на гра ни ци ВТЗ-а пре ма гра ду.
Ин тер нат Вој но за на тлиј ске шко ле. Исто вре ме но са но вим про из вод-

ним ха ла ма. По ка зу ју ћи бри гу о ка дро ви ма – но си о ци ма про из вод ње. Тај 
од нос се на гла ша ва ве ли чи ном објек та, со лид но шћу град ње и ре пре зен-
та тив но шћу ар хи тек тон ске об ра де.

Па ла та за пи том це Вој но тех нич ког за во да.
Нео кла си ци стич ки стил од го ва ра том ран гу.
Пи том ци су ча сно но си ли ин ду стриј ску про из вод њу Кра гу јев ца. И 

пред у зе ћа ши ром Ју го сла ви је. Тај вид обра зо ва ња је не стао у дру гој по-
ло ви ни 20. ве ка. Згра да њи хо вог Ин тер на та је оста ла. Трај но упи са на у 
ур ба ну сли ку Кра гу јев ца.

Као ве ли ки гра ди тељ ски по тез из ме ђу рат них го ди на. Као вре дан 
пред став ник еклек тич ког кла си ци зма. 

Све ви ше – и као спо ме ник Пи том ци ма.

Уред
Па ла та Уре да за оси гу ра ње рад ни ка по диг ну та је 1931. на ве о ма ис-

так ну тој ло ка ци ји. Оштар угао ко ји чи не ули це Ка ра ђор ђе ва и Ду ша но-
ва кла сич но је са вла дан про јек то ва њем че о не фа са де пре ма тр гу ис пред 
Окру жног на чел ства. Исто вре ме но је оства рен ви зу ел ни кон такт са том 
до ми ни ра ју ћом па ла том Су да. Кљу чан за ур ба ни тет. Спрат ност обе згра-
де је иста. Је дин ство ан сам бла под ву че но је на гла ша ва њем со кле и об ра-
дом  ја ких кров них ве на ца. 

Али, док је Окру жно на чел ство у сти лу нео ре не сан са, Уред је об ли ко-
ван са до ми на ци јом јон ских сту бо ва као ли ков ним сим бо лом. У раз ли чи-
то сти је оства ре на ускла ђе ност две па ла те.

Стил ска из дво је ност из окру же ња. Гра ђан ска от ме ност. Со лид ност 
ар хи тек ту ре.
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Све је то до ве ло до про ме не на ме не Уре да по чет ком 21. ве ка. Пре тва-
ра ња на мен ски са гра ђе ног објек та здрав ства у Апе ла ци о ни суд. 

Ти ме је по твр ђен ути сак о сим бо лич кој вред но сти нео кла си ци стич ке 
згра де. Ње на ре пре зен та тив ност је по бе ди ла основ ну функ ци ју за ко ју је 
би ла са гра ђе на. 

Згра да др Ни ко ла је ви ћа је у дру гој по ло ви ни два де се тог ве ка пре тво ре-
на у Дом омла ди не. Због сво је ле по те. Кул ту ре ен те ри је ра. Ве ли ког вр та.

При па да ти пу пред рат них ви ла гра ђан ске ви ше сред ње кла се. 
Уну тра шњи про сто ри су ор га ни зо ва ни око ре пре зен та тив ног хо ла. 

Кроз при зе мље и спрат. Са ка рак те ри стич ним др ве ним сте пе ни штем. 
Фа са де су мај стор ски ком по но ва не. Сти ла Be a ux Art. Об ра ђе не ве-

штач ким ка ме ном. Са две вр сте отво ра. Пи ла стри ма у фор ми јон ских сту-
бо ва. Нео до љи во сли чи ку ћи Иг на ци ја Фла ша ра ко ју је у Бе о гра ду гра дио 
ар хи тект Ми лу тин Бо ри са вље вић. Ро ђе ни Кра гу јев ча нин. Фран цу ски 
пост ди пло мац. Про фе сор есте ти ке. 

Да ли је ку ћа др Ни ко ла је ви ћа ње го во де ло? Или по сре дан ути цај? 
У сва ком слу ча ју ку ћа Ни ко ла је ви ћа је у нај у жем кру гу ви со ко е стет-

ски вред не пред рат не ар хи тек ту ре Кра гу јев ца.

Ку ћа Ру дол фа Шве бе ла, у ули ци Ка ра ђор ђе вој, има од ре ђе ну про јек-
тант ску чи сто ту и из во ђач ку со лид ност. 

Скром них је ди мен зи ја; при зем на; на ре гу ла ци о ној ли ни ји; тро дел не 
фа са де; са три иден тич на про зо ра; об ра ђе на ве штач ким ка ме ном; бе зор-
на мен тал на- осим ини ци ја ла вла сни ка. Са мо ка рак те ри стич ном ати ком и 
ла жном ба лу стра дом по ка зу је ори јен та ци ју вла сни ка ка нео кла си ци зму.

Во ска ре ва ку ћа 
Ис под не ка да шње Бр ки ће ве шко ле (са да »Шах клу ба«) је згра да ко ја 

при па да сти лу три де се тих; јед но спрат ни ца , по ма ло из у зет на у глав ној 
ули ци;по еклек ти ци сти ла. спа ја њу еле ме на та Мо дер не и ......Рет кост је у 
Кра гу јев цу је по ве штач ком ка ме ну фа са де, дво бој ном.

 
Ка пе ле ма Ва ро шком гро бљу по ди за не у In ter bel lum вре ме ну су знат-

но бо га ти је не го оне пре Пр вог свет ског ра та. Два де се так ка пе ла се гра де 
као ма ли ма у зо ле ји бо га ти јих Кра гу јев ча на; ква ли тет но из ве де не; про јек-
тант ски пре ци зне. По пра ви лу спа ја ју нео кла си ци зам са не што срп ско-
ви зан тиј ских еле ме на та. Не до вољ но су ва ло ри зо ва на по ја ва у гра ди тељ-
ском на сле ђу Кра гу јев ца.

Не из ве ден је По љо при вред ни дом на Сточ ној пи ја ци, у ули ци Ду ша-
но вој, про је кат ар хи тек та Ра де та Ми ло са вље ви ћа, на стао је 1938. го ди не. 
По ка зу је де ви ја ци је од Мо дер не ка кла си ци зму и соц ре а ли зму. У не ким 
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еле мен ти ма, ова два прав ца има ју за јед нич ке ка рак те ри сти ке: си ме три ју, 
кру тост и те жњу ка мо ну мен тал но сти. 

Све ово са др жа но је у про јек ту ма лог објек та По љо при вред ног До ма. 
Ен гле ски ђак, ар хи тект Ми ло са вље вић у пред ве чер је Дру гог свет ског ра та 
цр та та кав обје кат.

Ток ме ђу рат не нео кла си стич ке ар хи тек ту ре у Кра гу јев цу за вр ша ва се 
1940. го ди не, нај бо љим до стиг ну ћем овог стил ског прав ца, згра дом На-
род не бан ке. 

Ар хи тек та Бог дан На сто ро вић, ка сни је – про фе сор на Ар хи тек тон-
ском фа кул те ту Бе о град ског уни вер зи те та, про јек то вао је јед ну од нај леп-
ших па ла та Кра гу јев ца (као што је ње гов отац, ве ли ки Ни ко ла Не сто ро-
вић, про јек том Окру жног на чел ства дао пе чат гра ду); на ло ка ци ји пре ко-
пу та Са бор не цр кве, ме сту ле ген дар не »Тал па ре«. 

Из гле да да је про је кат на стао сре ди ном три де се тих. Ар хи тект Бог дан 
Не сто ро вић је про јек то вао ви ше фи ли ја ла На род не бан ке, у ви ше гра до-
ва, под ја сним ути ца јем та да ак ту ел не не мач ке ар хи тек ту ре; ре до ви јон-
ских сту бо ва; пре по зна тљив ар хи тек тон ски реч ник Рај ха; мај стор ски ин-
тер пре ти ран нов кла си стич ки стил; со лид ност; фа са де у пи ко ва ном ве-
штач ком ка ме ну; Јон ски сту бо ви ви си не два спра та; ја ки за вр шни вен ци 
са не што ба лу стра да; бал ко ни; бе зор на мен тал не фа са де; на гла ше ни пор-
та ли; сна га; мо ну мен тал ност; ре пре зен та тив ност. Па ла та На род не бан ке 
упи са на је трај но у сли ку Кра гу јев ца. 

Нео кла си ци зам је био стил ам би ци о зних. На жа лост, не ма мно го нео-
кла си стич ких обје ка та у на сле ђу Кра гу јев ца. 

Скром ност се овим сти лом ни је мо гла из ра зи ти. Мо жда –сми ре ност. 
У еклек тич ком сти лу оства ре ни су у Internellum вре ме ну вр ло со лид-

ни објек ти. Чи ни се да је тај нео кла си ци зам био на тра гу оног ми са о ног 
то ка ко ји је по сле по ла ве ка раз ви ја ла Пост мо дер на. 

Ове згра де има ју не сум њи ву вред ност. 
Из др жа ле су про бе вре ме на. Про ме на у дру штву. Оста ле ре пре зен та-

тив не. При влач не за бо гат сво и моћ.
А до па да ле су се ге не ра ци ја ма Кра гу јев ча на.

8.1. НО ВА ПИ ЈА ЦА
На стао као сред ње ве ков ни трг, ве ко-

ви ма ме сто тр го ва ња – Кра гу је вац је тек 
у ме ђу рат ном пе ри о ду са гра дио пи јач ну 
згра ду. Про јек тант је Ге ор ги је Ко ва љев-
ски. Ха ла ве ли ких ди мен зи ја. Ба зи ли ка. 
Нео кла си ци стич ке фа са де. Ко пи је јон-

ских сту бо ва. Тим па но ни над пор та ли ма. 
По лу ро тон де као за вр шни мо ти ви кро-
ва. Али – мо дер на че лич на кон струк ци ја 
кров них но са ча. Ве ли ки за ста кље ни отво-
ри. Ме тал ни окви ри. Је дан од нај бо љих пи-
јач них обје ка та у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји.
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8.2. ОКРУ ЖНА (Ко ји ће ва)БАН КА 
Фран цу ски нео кла си ци зам je трај-

но убе ле жен у цен тар Кра гу јев ца. Згра да 
Окру жне бан ке је из гра ђе на 1929. го ди не. 

Ред шест јон ских сту бо ва. Ар хи трав 
из над. Па јак ве нац и кров на ати ка. Кла-
сич ни еле мен ти. При зе мље и спрат по ка-
зу ју по пет отво ра. По пра ви ли ма про пор-
ци ја.

Не кла сич ни су бал ко ни и укра си на па-
ра пе ти ма. Фронт пре ма глав ној ули ци је 
оме ђен су сед ним згра да ма. У том уза ном 
окви ру раз ви је на је фа са да је дин стве на у 
Кра гу јев цу. Ваљ да – нај бо ље кла си стич ко 
оства ре ње ака де ми ка Ко ји ћа.

8.3. ИН ТЕР НАТ ВЗШ
По ди мен зи ја ма нај ве ћа кла си стич ка 

гра ђе ви на у Кра гу јев цу. Већ та ко ука зу је на 
па жњу ко ју је Вој но тех нич ки за вод усме-
ра вао на обра зо ва ње сво јих пи то ма ца.

Па ла та за ин тер нат Вој но за нат ске 
шко ле. На ре гу ла ци ји Ко сов ске ули це. Су-
те рен, при зе мље и спрат. Фа са да ду га пре-
ко 100 ме та ра. 

Про је кат по по зна тим европ ским обра-
сци ма за ре пре зен та тив не згра де. Про у-
чен. Без из не на ђе ња и без гре ша ка.

Згра да Ин тер на та ВЗШ је скуп и ду го ве-
чан спо ме ник ме ђу рат ног раз во ја кра гу је-
вач ке и ју го сло вен ске вој не ин ду стри је.

8.4. УРЕД ЗА ОСИ ГУ РА ЊЕ РАД НИ КА
У пр вој де це ни ји два де сет пр вог ве ка од-

лу че но је да се Апе ла ци о ни суд сме сти у 
згра ду Уре да. Про тив ни ци про ме не на ме не 
же ле да је за др же као дра го це ну ар хи тек-
ту ру здрав стве ног објек та.

Бор ба за Уред по ка зу је вред ност па ла те 
из ме ђу рат ног пе ри о да. Пред ста ву о ње ној 
ре пре зен та тив но сти. 

Сја јан нео кла си стич ки обје кат у су сед-
ству култ ног нео ре не сан сног Окру жног на-
чел ства. Део ан сам бла јав них згра да пла-
ни ра них Ге не рал ним ре гу ла ци о ним пла ном 
Кра гу јев ца из 1936. го ди не.

8.5. ЗГРА ДА ДР НИ КО ЛА ЈЕ ВИ ЋА
Фран цу ска кла си ци стич ка есте ти ка је 

да ла ме ђу рат ној ар хи тек ту ри Кра гу јев ца 
тек не ко ли ко гра ђе ви на. Бо га тих. Ску пих. 

И ле пих.
Мо же се твр ди ти да згра да др Ни ко ла-

је ви ћа спа да у нај у жи из бор ле пих. Не са-
мо у Кра гу јев цу. Ку ће овог обра сца (мо жда и 
истог ауто ра) укра ша ва ју Бе о град и Ниш. 

Не за чу ђу је да је ле по та згра де др Ни ко-
ла је ви ћа од ре ди ла ње ну на ме ну по сле Дру-
гог свет ског ра та. Клуб кул тур них рад ни-
ка. Па ОМЛА ДИН СКИ ДОМ.

8.6. КА ПЕ ЛЕ НА ВА РО ШКОМ ГРО БЉУ
По сле Ве ли ког ра та на Ва ро шком гро бљу 

је по диг ну то пар де се ти на ква ли тет них 
ка пе ла. Нај ве ћи фонд у исто ри ји гра да. Са 
ула га њем зна чај них сред ста ва и же ља за 
трај ним обе ле жа ва њем.

Стил ових ма лих ма у зо ле ја је по пра ви-
лу нео кла си ци зам. Ма те ри јал об ра де фа-
са да – ве штач ки ка мен. Ка рак те ри сти-
чан за ме ђу рат но вре ме.

Ка пе ла по ро ди це Алек се Об ра до ви ћа, 
ле ген дар ног пред сед ни ка оп шти не кра гу је-
вач ке, је део тог ан сам бла.

8.7. ПА ЛА ТА НА РОД НЕ БАН КЕ
Нeмaчка ва ри јан та нео кла си ци зма.
Ар хи тект Бог дан Не сто ро вић је оства-

рио мо ну мен тал но де ло у цен тру Кра гу јев-
ца.

По ди мен зи ја ма – но ву ме ру. По сти лу 
– ја сан ак це нат пред рат ног вре ме на. По 
из во ђач ком стан дар ду– лук су зну гра ђе ви-
ну. По ква ли те ту ар хи тек тон ског ре ше-
ња – је дан од вр хо ва срп ске прак се у сво јој 
ка те го ри ји.

Па ла та На род не бан ке је тра јан ре пер у 
гра ђе њу Кра гу јев ца.

8.8. ЛО КА ЦИ ЈА 
На род на бан ка је ода бра ла до ми нант-

ну ло ка ци ју. На ме сту ле ген дар не ка фа не 
»Тал па ре« . По ред не ка да шње Упра ве фон-
до ва.

У су сед ству фи них обје ка та »Бал ка на« 
и Ко му нал не бан ке. Пре ко пу та Са бор не 
цр кве. Са по гле дом ка Ве ли кој гим на зи ји.

Рас кр сни ца ули ца Кра ља Алек сан дра и 
Бран ка Ра ди че ви ћа – сва ка ко нај ва жни ја у 
цен тру Кра гу јев ца.

Ма ла пар це ла за сло жен про грам. И 
вред на за па ла ту.
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ПО ЈА ВА МО ДЕР НЕ АР ХИ ТЕК ТУ РЕ ИН ТЕР НА ЦИ О НАЛ НОГ 
СТИ ЛА У КРА ГУ ЈЕВ ЦУ

Пе ри од из ме ђу два свет ска ра та до нео је мно ге про ме не у европ ској 
исто ри ји. Ака де мик Ан дреј Ми тро вић је те две де це ни је де фи ни сао као 
»вре ме не тр пе љи вих«. При мер је раз вој пр ве зе мље со ци ја ли зма у СССР-у 
и истовременo, кон ституисањe не ко ли ко фа ши стич ких ре жи ма; уз по-
сто ја ње ста рих де мо крат ских др жа ва. По сле кр ва вог Пр вог свет ског ра та, 
европ ска ци ви ли за ци ја је ишла пу те ви ма но вих су прот но сти ко је су до ве-
ле до још су ро ви јег Дру гог свет ског ра та. 

У ар хи тек ту ри и ур ба ни зму, као де лу те ци ви ли за ци је, ме ђу рат но до-
ба је у зна ку та ко зва ног мо дер ног ин тер на ци о нал ног сти ла. 

Нај зна чај ни ји но си лац но вог сти ла је Ле Кор би зи је. Ње го ва ар хи тек-
тон ска де ла у пр вој по сле рат ној де це ни ји по ка зу ју по бед нич ки ток Мо-
дер не. Мо же се оце ни ти да је до кра ја 1920-тих »из вр шио ар хи тек тон ску 
ре во лу ци ју« и да се ота да окре ће ур ба ни зму као основ ној пре о ку па ци ји. 
Ње го ве ски це за ге не рал не пла но ве Рио де Же не и ра, Мон те ви деа и Сао 
Па о ла (1929) и Ал жи ра (1930) до но се је дан нов, из ра зи то ре во лу ци о на ран, 
про гре си стич ки при ступ. Ле Кор би зи је пред ла же бри са ње по сто је ћих 
ур ба них струк ту ра и гра ђе ње пот пу но но вих на ис тој ло ка ци ји. Grad-ex 
no vo. Раз ми шљао је о гра до ви ма-ви ја дук ти ма, огром ним ма кро струк тур-
ним објек ти ма уме сто ни за ма лих по ро дич них згра да. Де фи ни сао је Uni te 
d’ha bi ta tion као ма ши ну за ста но ва ње – пре ко о ке ан ски брод. Ка сни је ево-
лу и ра ка ур ба ни стич ком кон цеп ту ко ји на зи ва »Оза ре ни град«. »Атин ска 
по ве ља« (1933) је де це ни ја ма би ла основ ни ко декс мо дер ног ур ба ни зма, 
а »Три чо ве ко ва ам би јен та« (1941) за о кру жу ју те о ри ју зо нин га. Град ска 
струк ту ра се раз два ја на зо не ра да, зо не ста но ва ња и зо не ре кре а ци је. Са-
о бра ћај се се гре ги ра на пе шач ки и кол ски и во ди се одво је ним то ко ви ма....

Кор би зи је је раз вио из ван ред но ве ли ку де лат ност што га свр ста ва у 
пр ви ред по бор ни ка Мо дер не. Овај пра вац у це лом све ту при до би ја след-
бе ни ке. По ста је пре о вла ђу ју ћи ин тер на ци о нал ни по крет, 
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Отво ре на су мно га пи та ња и пред ло же на број на ре ше ња. Ка сни је, у 
дру гој по ло ви ни ве ка, уви де ло се да мно ге од мо дер ни стич ких по став ки 
ни је по твр дио жи вот. Ни су све мо дер но при хва та ли љу ди,  вре ме, ни при-
ро да. Али, у две ме ђу рат не де це ни је, Мо дер на је по бед нич ки мар ши ра ла.

У СССР-у је по сле »Ок то бар ске ре во лу ци је« до шло до про цва та аван-
гард них пра ва ца. Од 1920. до 1934. го ди не у пу ном су за ма ху но ви про јек-
ти у ур ба ни зму и ар хи тек ту ри. Те жи се но вом мо де лу ур ба ни зма кроз те-
о ри ју и прак су де зур ба ни за ци је. Сми шља се »Ку ћа – ко му на«. Раз ви ја ју се 
кон цеп ти ли не ар ног гра да, ми кро ре јо на, рад нич ких ста но ва. Ре во лу ци о-
нар ни по лет че сто је пре то чен у пре те ра ни ра ди ка ли зам. У ште дљи во сти 
се по не кад иде до ап сурд них ре ше ња. Со вјет ска ар хи тек ту ра и ур ба ни зам 
су ак тив но при сут ни у мо дер ним свет ским ис тра жи ва њи ма. 

Око 1934/ 5. го ди не до ла зи до кри ти ке, гу ше ња аван гард них пра ва ца 
и фор му ли са ња »со ци ја ли стич ког ре а ли зма«. Соц ре а ли зам ( 1934–1956 ) у 
ар хи тек ту ри се ис по ља вао кроз над мо ну мен тал ност, ре пре зен та тив ност, 
као и кроз иде ју: »на ци о нал но по фор ми – кла сно по са др жа ју«. У ур ба-
ни зму је те за: »ве ли ка фа бри ка – ве ли ки град ». До ла зи до кон цен тра ци је 
мо ћи, про из вод них сред ста ва и гра ђе ви на.

Слич но се до го ди ло и у Не мач кој. По сле Пр вог свет ског ра та, раз ви ја 
се Мо дер на. Јед но од жа ри шта ин тер на ци о нал ног сти ла по ста је Ба у ха ус на 
че лу са Вал те ром Гро пи у сом. Гра де се из ван ред ни мо дер ни стич ки објек-
ти. Ернст Мај у Франк фур ту раз ви ја ур ба ни стич ки кон цепт Si e dlung-а.

У на шој зе мљи, мо дер на ар хи тек ту ра се ја вља кра јем два де се тих го-
ди на са осни ва њем »Гру пе ар хи те ка та мо дер ног прав ца« (1928) .Чи ни ли 
су је ар хи тек ти Зло ко вић, Ба бић, Ду бо вић, бра ћа Кр стић, Ко јић и Бра шо-
ван. Пр во је из ло жба ма и кон кур си ма во ђе на бор ба за афир ма ци ју, а од 
1932–34. го ди не по чи ње прак тич на при ме на но вог сти ла.

Од 1930. го ди не у Кра гу јев цу се ја вља мо дер на ар хи тек ту ра ин тер на-
ци о нал ног прав ца. На ста вља ју да жи ве и еклек тич ки сти ло ви. Као спе-
ци фи чан вид еклек ти ци зма прак ти ку је се нео кла си ци зам, по сту пак ко ји 
мо жда но си ко ре не бу ду ће Пост мо дер не; чи ни се да је до шао пре ко не мач-
ких ути ца ја.

По ја ва бе зор на мен тал не ар хи тек ту ре у Кра гу јев цу, као и ши ром све-
та, ко ре не има у гра ђе њу ин ду стриј ских обје ка та, ко ји су по ди за ни на 
прак ти чан и јед но ста ван на чин, уз при ме ну мо дер них ин же њер ских до-
стиг ну ћа. Са тог ста но ви шта тек пред сто ји ис пи ти ва ње исто ри је гра ђе ња 
Вој но тех нич ког За во да, нај ве ћег ин ду стриј ског пред у зе ћа у зе мљи, а са 
раз ви је ним ин тер на ци о нал ним кон так ти ма. (Као да је згра да Елек трич-
не цен тра ле ВТЗ-а нај бли жа Мо дер ни. Мо жда због из во ђа ча-сло ве нач ке 
ком па ни је из Љу бља не). Али, са чу ван је ори ги на лан об лик ку ле мли на 
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Па вло вић Бо ја џић (1929), као ја сна на ја ва Мо дер не у Кра гу јев цу.
Не сум њи ве те ко ви не кра гу је вач ке ме ђу рат не Мо дер не у обла сти ар-

хи тек ту ре је су:
1) млин Па вло вић Бо ја џић (1929),
2) згра да Р. А.С. (1931),
3) Дом По жар не дру жи не (1933),
4) Ло вач ки дом у Шу ма ри ца ма(1934),
5) основ на шко ла »Краљ Пе тар« (1934),
6) деч је об да ни ште »Кне ги ња Зор ка«(1936),
7) хи рур шки па ви љон Оп ште бол ни це(1936),
8) оп штин ске при вред не згра де (1938),
9) По љо при вред ни дом (не из ве ден про је кат, 1938),
10) За на тлиј ски дом (1939),
као и ви ше по ро дич них стам бе них згра да.

Бо ја џи ћа млин је ин ду стриј ско пред у зе ће на ста ло у 19. ве ку. Нов ка па-
ци тет је по диг нут 1929; пра ва ку ла; за ду го – нај ви ша згра да у Кра гу јев цу, 
де це ни ја ма, све до из град ње стам бе них со ли те ра око 1965. го ди не; им пре-
си ван па ра ле ло пи пед; при бли жних ди мен зи ја осно ве 10 са 25 ме та ра; ви-
си не пре ко два де сет ме та ра. 

Основ на ма са је про из и шла из функ ци ја мли на. Ни је раз би ја на про-
ме на ма ди мен зи ја. Не ма ор на ме на та. На фа са да ма се ја вља са мо пла сти ка 
про из и шла из мо ду лар ног рас по ре да сту бо ва. Згра да се за вр ша ва са две 
хо ри зон тал не гре де на вр ху. Са мо су два сред ња мо ду ла не што из над те 
хо ри зон та ле. Ства ра ју ме сто за ис ти ца ње фир ме. На вр ху сва ког сту ба –
лоп та као украс. Све фа са де су рав но прав но об ра ђе не. Сви про зо ри су 
јед на ки. Ра ван кров – је дан од пр вих у гра ду.

Гра ђе ви на је по диг ну та мо дер ним ин же њер ским по ступ ком. Ре зул тат 
је ар хи тек тон ско де ло не сум њи ве вред но сти у ка те го ри ји ин ду стриј ских 
згра да. Мо же се озна чи ти као по че так мо дер не ар хи тек ту ре у Кра гу јев-
цу; по све му нај бо љи мо де ран ин ду стриј ски обје кат гра ди тељ ског на сле ђа 
Кра гу јев ца из ме ђу рат ног вре ме на.

Згра да РАС пре ма до ку мен та ци ји За во да за за шти ту спо ме ни ка, »сво-
јом мир ном и хлад ном фа са дом оста вља им пре си ван ути сак«. Ова им пре-
си ја про из и ла зи из раз ли ке но вог мо дер ни стич ког по ступ ка, на су прот 
су сед ним еклек тич ким гра ђе ви на ма. 

На ја ва Мо дер не у ам би јен ту Ма са ри ко ве ули це би ла је 1931. из не на ђе-
ње. Бор ба за при ме ну ин тер на ци о нал ног сти ла још се во ди ла у Бе о гра ду. 
Фа са да стам бе но-по слов не згра де је бе зор на мен тал на. По де ла спра то ва је 
мо дер на, са из ра же ним хо ри зон та ла ма. Уга о ни мо тив је на гла шен; бал ко-
ни ма, сте пе на стом ати ком и јар бо лом. Бал ко ни су по лу кру жне, ар ми ра-
но бе тон ске пло че. Огра ђе ни са мо јед но став ним че лич ним це ви ма. Стан-
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дар ди зо ва ни су отво ри на спра то ви ма. Ве ли ки из ло зи у при зе мљу. 
Иако но си еле мен те мо дер ног сти ла, згра да Р. А.С. ни је са свим осло бо-

ђе на тра ди ци је. (Кос кров. Два ла жна лу ка на ати ци) . Ипак, ова гра ђе ви-
на је ула зак кра гу је вач ке гра ђан ске ар хи тек ту ре у Мо дер ну.

Дом По жар не дру жи не (гра ђен од 17. сеп тем бра 1933. до 8. ју ла 1934) 
про јек то ва ли су углед ни бе о град ски ар хи тек ти, Ге ор ги је Ко ва љев ски и 
Ми ха и ло Ра до ва но вић. Из гле да да је ар хи тект оп шти не кра гу је вач ке Ра-
де Ми ло са вље вић био укљу чен у над зор. Већ ова кон цен тра ци ја вр сних 
струч ња ка на ја вљу је ва жност објек та. 

За ду жби на го спо ђе Је ле не Ра дој ко вић по диг ну та је у са мом град ском 
цен тру. Те сна ло ка ци ја је пот пу но ис ко ри шће на. Раз ви је на је згра да од 
при зе мља и спра та; са ви со ком осма трач ком ку лом – до ми нан том он да-
шње па но ра ме гра да. Функ ци о нал на ор га ни за ци ја је чи ста. Пре ма ули-
ци Ка ра ђор ђе вој, та да тран зит ној са о бра ћај ни ци, ор га ни зо ва ни су де пои. 
На спра ту је са ла за ску по ве – ду го нај ве ћа у Кра гу јев цу. Функ ци о нал на 
струк ту ра је до след но ис по ље на кроз об ли ко ва ње објек та. 

Про је кат До ма По жар не дру жи не је пот пу но на ли ни ји мо дер ног ин-
тер на ци о нал ног сти ла. Спа да у нај бо ље гра ди тељ ско на сле ђе ме ђу рат ног 
пе ри о да Кра гу јев ца.

Из во ђа чи су би ли кра гу је вач ки пред у зи ма чи, Ва са Ни ко лић и Жи во-
јин На у мо вић. Дом је ко штао око 600.000 ди на ра. По ло ви ну је обез бе ди ла 
го спо ђа Је ле на Ра дој ко вић.

Не зна мо да ли је глав ни струч њак ре гу ла ци је Кра гу јев ца 19. ве ка,  
ин же њер Лу ка Ив ко вић био на по ла га њу ка ме на те мељ ца, као је дан од 
осни ва ча По жар не дру жи не. Имао је мно го го ди на, а умро је 18. ма ја 1934. 
Но, по ја вљу је се дру ги гра ди тељ, ар хи тект Ра де Ми ло са вље вић, пр ви оп-
штин ски ар хи тект у ме ђу рат ном пе ри о ду гра ђе ња Кра гу јев ца. 

Ло вач ки до ма je са гра ђен 1934. го ди не, у Шу ма ри ца ма, ко је су три го-
ди не ра ни је до би ле ста тус На род ног пар ка; не ве ли ка згра да чи стих ку би-
стич ких фор ми, мо жда стил ски нај пот пу ни ји мо дер ни стич ки обје кат у 
ме ђу рат ној ар хи тек ту ри Кра гу јев ца; два основ на во лу ме на: при зем ни са 
ре сто ран ском са лом, спрат ни са ку хи њом у при зе мљу и клуп ским про-
сто ри ја ма на спра ту; рав ни кро во ви – је ди ни у Кра гу јев цу; те ра се – на те-
ре ну и на кро во ви ма! Ар хи тек тон ски је зик сту бо ва, хо ри зон тал них пло ча 
и сер кла жа; отво ри про пор ци о ни са ни и уме шно рас по ре ђе ни. 

Тај скро ман, али чи сто из гра ђен обје кат мо гао је да трај но оста не у 
Спо мен- пар ку. По ру шен је при из град њи хо те ла. Про гре си стич ки ур ба-
ни зам и про јек тант ски по сту пак по сле рат них пла не ра ни су тр пе ли спој 
ста рог и но вог, по сто је ћег и но во про јек то ва ног. След бе ни ци ју го сло вен-
ске мо дер не ар хи тек ту ре по сле Дру гог свет ског ра та ни су сма тра ли вред-
ним је дан од пр вих ре зул та та кра гу је вач ке Мо дер не.
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Основ на шко ла »Краљ Пе тар« је про је кат оп штин ског ар хи тек те Ра-
де та Ми ло са вље ви ћа (1934). Мо де ран школ ски обје кат по диг нут је на пе-
ри фе ри ји гра да. 

Иза бра на ло ка ци ја се на ла зи ла у зо ни про ши ре ња гра ђе вин ског ре јо-
на пре ма но вом Ге не рал ном пла ну ре гу ла ци је, чи ја је из ра да би ла у то ку. 
На се ља су се тек при бли жа ва ла но вој шко ли; али, ме сто је ви си ном до ми-
ни ра ло де лом гра да на де сној оба ли Ле пе ни це. 

»Бе ла шко ла« је по ста ла је дан од ур ба них ре пе ра Кра гу јев ца. По ди гла 
је ур ба ни стич ке и ар хи тек тон ске вред но сти град ског ми љеа.

Са чу ва ни су ори ги нал ни пла но ви. Већ пер спек тив на ски ца по ка зу је 
ја сну ку би стич ку ком по зи ци ју. Ве ри кал на ко му ни ка ци ја сте пе ни шта из-
ра ста у уга о ни мо тив. Два трак та са учи о ни ца ма се ту су че ља ва ју. Осно-
ве при зе мља и спра та по ка зу ју функ ци о нал ност –до след но спро ве де ну у 
фа са да ма. Пла сти ка бе лих ку бич них ма са из вр сно од сли ка ва мо дер ност 
шко ле.

Да ни шта дру го ни је ура дио у Кра гу јев цу (а ура дио је мно го), ар хи тект 
Ра де Ми ло са вље вић би са мо овим де лом ушао у ред нај зна чај ни јих кра гу-
је вач ких гра ди те ља. 

Про је кат »Бе ле шко ле« је трај на вред ност ар хи тек ту ре Кра гу јев ца. 
Мо же да бу де ре пре зент ме ђу рат не ју го сло вен ске Мо дер не, а по себ но – 
школ ских згра да.

Деч је об да ни ште »Кне ги ња Зор ка« (1936) је пр ва на мен ски из гра ђе на 
град ска деч ја уста но ва (она у кру гу ВТЗ-а је за тво ре ног ти па), ло ци ра на на 
Ва ша ри шту; скро ман обје кат из про јек тант ског опу са ар хи тек те Ра де та 
Ми ло са вље ви ћа.

Хи рур шки па ви љон Оп ште бол ни це (1936)
Сре ди ном 1930-тих го ди на у Оп штој бол ни ци Бе о гра да гра ди се Хи-

ру шки па ви љон. Про је кат ар хи тек те Бра ни сла ва Ко ји ћа иза звао је по ле-
ми ке. Оспо ра ван, али на кра ју и оце њен као вре дан ко рак мо дер не ар хи-
тек ту ре у Ју го сла ви ји. 

Не ка ко исто вре ме но, по ди же се у Оп штој бол ни ци у Кра гу јев цу нов 
Хи ру шки па ви љон. Кон цепт и ка рак те ри сти ке не оста вља ју сум њу да је 
про јек тант исти. 

Хи ру шки па ви љон спа да у вред не мо дер ни стич ке про јек те здрав ства 
Ју го сла ви је у ме ђу рат ном пе ри о ду. Сва ка ко је нај бо љи бол нич ки обје кат 
Кра гу јев ца по диг нут пре Дру гог свет ског ра та. 

Иако ни је про гла шен спо ме ни ком кул ту ре, си гур но тре ба да бу де 
трај но са чу ван и у мо дер ном кли нич ком цен тру 21. ве ка.
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Од 1930. го ди не у Кра гу јев цу се гра ди у ду ху ин тер на ци о нал не ар хи-
тек ту ре мо дер ног прав ца. Ре зул та ти тог на чи на гра ђе ња има ју вред ност 
као по је ди нач не гра ђе ви не, али и као трај ни део ур ба ног ми љеа гра да. 

Кул тур но је до стиг ну ће кра гу је вач ких гра ди те ља да су се у то ко ве Мо-
дер не укљу чи ли прак тич но исто вре ме но са бе о град ским и оста лим ју го-
сло вен ским ар хи тек ти ма. 

На рав но, до ме ти у Кра гу јев цу од го ва ра ју ни воу струч них и ма те ри-
јал них мо гућ но сти сре ди не. Са да на шњег ста но ви шта мо же се оце ни ти 
да:

– Бо ја џи ћа млин, си лос и не ки објек ти ВТЗ-а сва ка ко спа да ју у со ли-
дан европ ски ранг мо дер них ин ду стриј ских гра ђе ви на;

– Кра ља Пе тра шко ла, Дом По жар не дру жи не, Хи ру шки па ви љон и 
За нат ски дом су озбиљ ни град ски објек ти ко јих се не би по сти део ни је дан 
ју го сло вен ски град;

– Ло вач ки дом у Шу ма ри ца ма је био ма ла гра ђе ви на чи стих мо дер ни-
стич ких ка рак те ри сти ка;

– још де се так ма њих мо дер ни стич ких згра да спа да ју у вред но гра ди-
тељ ско на сле ђе из ме ђу рат ног вре ме на;

– про је кат По љо при вред ног до ма по ка зу је да су кра гу је вач ки ар хи-
тек ти пра ти ли, не са мо раз вој ну ли ни ју Мо дер не, већ и ње не де ви ја ци је.

Мо дер на ар хи тек ту ра ин тер на ци о нал ног сти ла прак ти ко ва на је у 
Кра гу јев цу у че твр тој де це ни ји про шлог ве ка. 

Дру ги свет ски рат је пре ки нуо овај стил ски ток; по том – пет на е стак 
го ди на соц ре а ли зма. Мо дер на ар хи тек ту ра ин тер на ци о нал ног сти ла се 
по но во вра ти ла по чет ком ше зде се тих. 
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9.1. МЛИН ПА ВЛО ВИЋ-БО ЈА ЏИЋ
По ја ва мо дер не ар хи тек ту ре ин тер на-

ци о нал ног сти ла у Кра гу јев цу је на ја вље на 
ин ду стриј ским објек том. Кра јем два де се-
тих по диг ну та је ку ла Бо ја џи ћа мли на.

Нај ви ша гра ђе ви на та да шњег Кра гу јев-
ца по ка зи ва ла је смер мо дер не ар хи тек ту-
ре. Ја сни је од дру гих кра гу је вач ких обје ка-
та. 

По ро ди ца ин ду стри ја ла ца Па вло вић-
Бо ја џић је 1929. го ди не би ла на европ ском 
пу ту ин ду стриј ске Мо дер не.

9.2. ЗГРА ДА Р. А.С.
На елит ној ло ка ци ји је нај ста ри ја мо-

дер ни стич ка згра да ме ђу рат ног Кра гу јев-
ца. У Ма са ри ко вој ули ци. 

Згра да та да шње Оп шти не је ис пред – 
на Кнез Ми ло ше вом вен цу. Че ка да бу де 
за ме ње на Оп штин ским До мом по ака дем-
ском про јек ту Ге ор ги ја Ко ва љев ског.

У по за ди ни су ку по ле Глав не ули це.
Ам би јент у ко ме згра да из 1931. де лу је 

ре во лу ци о нар но. Мо дер но.
У вре ме кад се у Бе о гра ду гру па ар хи те-

ка та бо ри за гра ђе ње у но вом ин тер на ци-
о нал ном сти лу.

9.3. ЛО ВАЧ КИ ДОМ
Цен трал ни обје кат На род ног пар ка. 

Ме сто оку пља ња.
Гра ђе ви на ма лих ди мен зи ја али ус пе лог 

ар хи тек тон ског из ра за. Чи ста Мо дер на.
По ру шен је по сле два де се так го ди на. Без 

ва ља ног раз ло га. При из град њи но вог хо те-
ла. Про јек ту из ше зде се тих је сме тао мо-
дер ни стич ки Ло вач ки дом. 

Као да у Шу ма ри ца ма ни је би ло до вољ но 
про сто ра.

9.4. ХИ РУР ШКИ ПА ВИ ЉОН ОП ШТЕ 
ДР ЖАВ НЕ БОЛ НИ ЦЕ

Из ван гру пе бол нич ких згра да из 1923. 
по диг нут је 1936. нов па ви љон. На ме њен 
хи рур шком оде ле њу.

Сво јим ар хи тек тон ским кон цеп том 
при па да Мо дер ни. Ап со лут но ли чи на хи-
рур шки па ви љон Оп ште бол ни це у Бе о-
гра ду ко ји је де ло ар хи тек те Бра ни сла ва 
Ко ји ћа.

Хи рур шки па ви љон је по сво јим ка рак-
те ри сти ка ма вред на те ко ви на здрав-
стве не ар хи тек ту ре Кра гу јев ца.
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АР ХИ ТЕКТ РА ДЕ МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ

Би о граф ски по да ци o ауто ру број них пла но ва са ка рак те ри стич ним 
пот пи сом Ар хит. Рад. В. Ми ло са вље вић ни су при ку пље ни и сре ђе ни. 
Иако ње гов кра гу је вач ки опус не сум њи во за слу жу је пам ће ње и при зна-
ње. Овај текст са мо у на зна ка ма ства ра основ за из вла че ње из за бо ра ва 
глав ног ар хи тек те ме ђу рат ног Кра гу јев ца.

У Спо ме ни ци му шке гим на зи је за пи сан је 1933. као члан Удру же ња 
бив ших на став ни ка и уче ни ка. Кра гу јев ча нин.

Пр ви оп штин ски ар хи тект за по слен у Кра гу јев цу. Пре ма по зна тим ра-
до ви ма ту је био 1931. Зад њи еви ден ти ра ни кра гу је вач ки про јек ти су му из 
1939. Три де се те су кра гу је вач ко вре ме ар хи тек те Ра де та Ми ло са вље ви ћа. 

Ге о ме тар Ми ле Ми хај ло вић Тал па рац је не ка да ра дио у Гра ђе вин ском 
оде ле њу. Са ше фом инг. Ле о ни дом За ло гом. Са оп штин ским ар хи тек том 
Ми ло са вље ви ћем. Ка сни је је при чао да по сле ра та ар хи тек та Јо ван ка Јев-
та но вић, нов про јек тант ГУП-а, ни је хте ла да по гле да по сто је ћи Ге не рал-
ни ре гу ла ци о ни план. 

»Као да је шу гав...« – био је огор чен не ка да шњи са рад ник Ра де та Ми-
ло са вље ви ћа. 

Гра ђе вин ско оде ле ње би ло је у згра ди на пи ја ци. Ка сни је сру ше ној. 
Две кан це ла ри је. Шеф: Ле о нид За ло га, ру ски еми грант, гра ђе вин ски 
инже њер. До Дру гог свет ског ра та.(Ис пи ти вао га Стра хи ња Ја њић) Од но-
се у оде ле њу ка рак те ри са ли су ре спект и по што ва ње.

О пред рат ном оп штин ском ар хи тек ти го во рио је са ве ли ким по што-
ва њем. 

»Био је ве ли ки го спо дин и ве ли ки струч њак. Шко ло вао се у Ен гле-
ској...« –на по ми њао је от ме ни ге о ме тар Тал па рац (1984). »Од се лио се у Бе-
о град. Та мо се дру жи са Јак шев цем и Обре но ви ћем...«

Али, ми ни смо зна ли да ис ко ри сти мо мо гућ ност да са зна мо пу но ви-
ше. Би ло је вре ме про гре си зма – исто ри ја нас ни је ин те ре со ва ла...

Ар хи тект Ра де Ми ло са вље вић је био жив кра јем 1960-тих ка да је ње-
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го ва су пру га по се ти ла кра гу је вач ки За вод за ур ба ни зам. Кад га је по ме ну-
ла као на шег прет ход ни ка, ми ни смо ни зна ли за ње га. 

От куд тај пре кид пам ће ња? Про ме не дру штве ног уре ђе ња до не ле су 
про гре си стич ки при ступ. А Ми ло са вље вић је при па дао кул ту ра ли стич-
ком кру гу око про фе со ра Ми ха и ла Ра до ва но ви ћа. Дис кон ти ну и тет у ур-
ба ни зму Кра гу јев ца гу рао је де це ни ја ма у за бо рав пред рат ног оп штин-
ског ар хи тек ту

Ур ба ни зам је у Interbellum пери о ду схва тан као про јек то ва ње гра да. 
Ме то де из ра де уре ђај не осно ве гра до ва про пи са не су Гра ђе вин ским за ко-
ном 1931.

Упра во те 1931. го ди не, арх. Ра до сав Ми ло са вље вић је име но ван у Са-
ве то дав ни од бор за ски цу Ге не рал ног ре гу ла ци о ног пла на Кра гу јев ца. 
Tако је био у не по сред ном кон так ту са ар хи тек том Ми ха и лом Ра до ва но-
ви ћем. Чла ном »Гру пе ар хи те ка та мо дер ног прав ца« и углед ним срп ски 
ур ба ни стом. Јед ним од пр вих срп ских ар хи те ка та ко ји је пре те жно усме-
рен на пла ни ра ње гра до ва. 

Из гле да да је и Ра де Ми ло са вље вић по шао истим пу тем. До сре ди-
не 1930-тих био је по све ћен пла ни ра њу Кра гу јев ца. Као члан Са ве то дав-
ног од бо ра, ак тив но је пра тио про фе со ра Ра до ва но ви ћа на из ра ди Идеј не 
ски це ге не рал ног пла на. Пр вој при прем ној фа зи пре ма но вом Гра ђе вин-
ском за ко ну из 1931. 

Кроз Ски цу је фор ми ран кон цепт ду го роч ног про стор ног раз во ја 
Кра гу јев ца. Уве де на су зна ња ко је је аутор сти цао на сту ди ја ма ур ба ни зма 
у Па ри зу. 

Пре ко »вр тар ских ко ло ни ја« пла си ран је мо дел врт них гра до ва. Раз-
ра ђи ван за по тре бе ин ду стриј ских гра до ва Евро пе. 

Уве ден је зо нинг – по де ла на зо не ста но ва ња, ра да и ре кре а ци је. Кор-
би зи је ов ски прин цип ин тер на ци о нал но при хва ћен »Атин ском по ве љом« 
1933.

Идеј на ски ца је за вр ше на и усво је на кра јем 1931.
У дру гој фа зи при пре ман је Ге не рал ни ре гу ла ци о ни план гра да. Но си-

лац из ра де је био ар хи тект Ми ло са вље вић. Про фе сор Ми ха и ло Ра до ва но-
вић је пре ма уго во ру са оп шти ном, имао са ве то дав ну уло гу кон сул тан та. 

Ар хи тект Ра де Ми ло са вље вић је из ра дио Ге не рал ни ре гу ла ци о ни 
план гра да Кра гу јев ца »пре ма одо бре ној ски ци«. План је раз ра дио у раз-
ме ри 1: 5 000.

Град ско по гла вар ство усва ја план 1935. а ми ни стар Ко жул га пот пи су-
је 1936. Пред ла гач је био увек оп штин ски ар хи тект Рад. В. Ми ло са вље вић. 

По ла де це ни је је но сио из ра ду и усва ја ње Ге не рал ног пла на.
»Ге не рал ни ре гу ла ци о ни план ГРА ДА КРА ГУ ЈЕВ ЦА« из 1936. го ди-

не је нај зна чај ни ји ур ба ни стич ки рад ар хи тек та Ра де та Ми ло са вље ви ћа. 
Њи ме се свр стао у узак круг Кра гу јев ча на ко ји су во ди ли пла ни ра ње свог 
гра да на ге не рал ном ни воу. (У 19. ве ку то је ра дио ин же њер Лу ка Ив ко-
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вић, а у 20. сто ле ћу – ар хи тект В. Три фу но вић.)
У ка те го ри ји ур ба ни зма, про је кат пар те ра око спо ме ни ка па лим Шу-

ма дин ци ма има вред но ме сто ме ђу де ли ма Ра де та Ми ло са вље ви ћа. Њи ме 
је про стор Ми ло ше вог вен ца до био европ ски ли ков ни ак це нат. Нов ур ба-
ни слој на пр вом тр гу Ср би је.

Па ра лел но са ур ба ни стич ким по сло ви ма, оп штин ски ар хи тект је 
имао и дру га за ду же ња. Јед но од тих под се ћа на Ра де то вог прет ход ни ка 
Лу ку Ив ко ви ћа ан га жо ва ног на осни ва њу По жар не дру жи не. По ла ве ка 
ра ни је.

Дом По жар не дру жи не (гра ђен од 17. септембра 1933. до 8. ју ла 1934) – 
про јек то ва ли су углед ни бе о град ски ар хи тек ти Ђор ђе Ко ва љев ски и Ми-
ха и ло Ра до ва но вић. Из гле да да је Ра де Ми ло са вље вић био укљу чен у над-
зор. Убр зо је иза бран у Упра ву ва тро га сне че те. А по чет ком 1936 иза бран 
је за за по вед ни ка.

Про јек тант ска де лат ност оп штин ског ар хи тек те у дру гој по ло ви ни 
три де се тих се ин тен зи ви ра. Ге не рал ни план је био ура ђен, па се те жи ште 
по ме ри ло пре ма про јек ти ма гра ду по треб них згра да. По зна ти су нам не-
ки про јек ти за јав не на ме не од ауто ра Ра де та Ми ло са вље ви ћа као ар хи-
тек та оп шти не кра гу је вач ке. У ар хи ву ур ба ни стич ке слу жбе са чу ва ни су:

1. »Ге не рал ни ре гу ла ци о ни план ГРА ДА КРА ГУ ЈЕВ ЦА« из 1936. Пре 
пот пи са пред сед ни ка град ске оп шти не АЛЕК СЕ ОБ РА ДО ВИ ЋА сто ји 
пот пис : Ви део шеф гра ђе вин ског оде ље ња ИНГ. Л. ЗА ЛО ГА. А по том : 
Из ра дио пре ма одо бре ној ски ци АР ХИТ. РАД. В. МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ.

2. Про је кат згра де за ре сто ран на има њу бра ће Ан дре је вић у Кра гу јев-
цу 1935. (не из ве ден)

3. План ки о ска за про да ју цве ћа у ули ци Све то за ра Мар ко ви ћа угао 
Змај Јо ви не 1935.

4. Про је кат за из ра ду учи тељ ских ста но ва код на род не шко ле Краља 
Пе тра 2 у Кра гу јев цу 1935.

5. Си ту а ци о ни план скве ра око спо ме ни ка »Па лим Шу ма дин ци ма« 
1935.

6. Улич ни ки оск, па ви љон у пар ку, огла сни стуб
7. План за из ра ду др ве них про дав ни ца-ба ра ка у Кра гу јев цу 1936.
8. План за згра ду деч јег об да ни шта дру штва »Кне ги ње Зор ке« из 1936.
9. Про је кат За нат ског до ма 1937. 
10. Про је кат згра де за ва гу у Па ли лул ском квар ту 1937. (не из ве ден)
11. Про је кат за згра ду основ не шко ле у ули ци Со кол ској 1938.
12. План за тип ски ан ти ту бер ку ло зни дис пан зер у Кра гу јев цу (не из-

ве ден)
13. План згра де за мр твач ни це на Ва ро шком гро бљу 1938. (не из ве ден)
14. Про је кат По љо при вред ног до ма у Кра гу јев цу 1938. (не из ве ден)
15. Про је кат ну жни ка за кла ни цу у Кра гу јев цу 26. августа 1939.
16. Про је кат спољ не ка пи је на гро бљу (не из ве ден)
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17. Про је кат Спо мен че сме на мар ве ном тр гу (не из ве ден)

Је дан број про је ка та за гра ђан ске ку ће при па да опу су при ват не прак-
се ар хи тек те Ра де та Ми ло са вље ви ћа. Пре по зна ју се по ка рак те ри стич ном 
ар хи тек тон ском ма ни ру. Ту се мо гу свр ста ти ку ће: др. Де се Ми ло са вље-
вић, инж. Не ши ћа, Ру же Ни ко лић, др Ма чу жи ћа... 

Мо же се оце ни ти да је за око пет го ди на од 1935. до 1939. ар хи тект Ра де 
Ми ло са вље вић ура дио пре ко 20 про је ка та и пла но ва. 

Ме ђу из ве де ним објек ти ма кључ ни су:
– На род на шко ла Кра ља Пе тра дру гог
– За нат ски дом
– Ло вач ки дом
– Деч је об да ни ште »Кне ги ња Зор ка«
– Сквер око спо ме ни ка »Па лим Шу ма дин ци ма«.
За раз ли ку од кул ту ра ли стич ког ур ба ни зма, као про јек тант ар хи тект 

Ра де Ми ло са вље вић је про гре сист.
Про та го ни ста Мо дер не ар хи тек ту ре у Кра гу јев цу.
Са нај ве ћим бро јем из ве де них мо дер ни стич ких обје ка та.
Бе о град ски про јек тан ти Ко јић и Мих. Ра до ва но вић су при пад ни ци 

Гру пе ар хи те ка та мо дер ног прав ца ко ји су гра ди ли за Кра гу је вац. Бог дан 
Не сто ро вић, бел гиј ски про јек тан ти и ру ски еми гран ти ни су прак ти ко ва-
ли Мо дер ну у кра гу је вач ком ме ђу рат ном вре ме ну.

Ар хи тект Ра до сав. Ми ло са вље вић је жи вео у Кра гу јев цу. А ра дио у 
ду ху Мо дер не ар хи тек ту ре ин тер на ци о нал ног сти ла. Из гра дио не ко ли ко 
обје ка та ка рак те ри стич них за Кра гу је вац.

То ни је твр да кор би зи јев ска Мо дер на. Убла же на је не ким ло кал ним 
усло ви ма. Ма лом сна гом ин ве сти то ра. Рас по ло жи вим из во ђа чи ма и ма-
те ри ја ли ма.

Мо жда и ен гле ским ути ца ји ма.
Са гле да ва ње ме ста ар хи тек те Ми ло са вље ви ћа у гра ђе њу ме ђу рат ног 

Кра гу јев ца пред сто ји.
За са да се мо же кон ста то ва ти да су на под руч ју ур ба ни зма ве ро ват но 

нај зна чај ни је уло ге про фе со ра Ни ко ле Жит ко ви ћа (као су пер ви зо ра Вој-
но тех нич ког за во да и Ста ре рад нич ке ко ло ни је) и ар хи тек те Ми ха и ла 
Ра до ва но ви ћа (ауто ра Ски це ге не рал ног пла на и пла на Но ве ко ло ни је). 
Ова два ства ра о ца уне ла су у Кра гу је вац ак ту ел не европ ске гра ди тељ ске 
то ко ве. Se a dlung. Врт на на се ља. А, Ра до ва но вић -и Мо дер ну ар хи тек ту ру 
ин тер на ци о нал ног сти ла.

У обла сти про јек то ва ња, не ке од нај бо љих кра гу је вач ких згра да су 
про јек то ва ли бе о град ски ар хи тек ти. На род ну и Ко ји ће ву бан ку. Уред. Ку-
ћу Ни ко ла је ви ћа...

Је ди но је ар хи тект Ра де Ми ло са вље вић гра дио у Кра гу јев цу у кон ти-
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ну и те ту. Из ра дио Ге не рал ни план ре гу ла ци је. Про јек то вао нај ве ћи број 
мо дер них обје ка та. Не ке од тих гра ђе ви на су трај на вред ност Кра гу јев ца. 
За нат ски дом. Кра ља Пе тра шко ла. Ку ћа др. Де се Ми ло са вље вић....

Сво јим де лом пр ви оп штин ски ар хи тект је за у зео не за о би ла зно ви сок 
ранг у исто ри ји гра ђе ња Кра гу јев ца. 

10.1 КРА ЉА ПЕ ТРА ШКО ЛА 1934.
Бе ла основ на шко ла. На бр ду. До ми нан-

та ис точ ног де ла Кра гу јев ца.
Чи сте, пу ри стич ке ар хи тек ту ре.
Ку бич ним ма са ма ја сно из ра жа ва раз-

ме штај основ них функ ци ја.
Бес ком про ми сно је мо дер ни стич ко де ло 

оп штин ског ар хи тек те Ра де та Ми ло са-
вље ви ћа. Мо жда – ње гов нај бо љи про је кат.

10.2. ДЕЧ ЈЕ ОБ ДА НИ ШТЕ »КНЕ ГИ ЊА 
ЗОР КА«

Ма ли обје кат са гра ђен на Ва ша ри шту 
до До ма на род ног здра вља. 

Бри гу о де ци су у ме ђу рат ном Кра гу јев цу 
во ди ле мај ке. Рет ко ко ја је би ла за по сле на. 
У Вој но тех нич ком за во ду је по диг ну то ин-
тер но деч је об да ни ште.

Ху ма ни тар но дру штво »Кне ги ња Зор-
ка« је из гра ди ло пр во об да ни те у гра ду. 
При род но – у рад нич ком на се љу.

Оп штин ски ар хи тект је ура дио про је-
кат.

10.3. ОП ШТИН СКЕ ПРИ ВРЕД НЕ ЗГРА-
ДЕ

Kao оп штин ски ар хи тект Ра де Ми ло-
са вље вић ни је ра дио са мо елит не по сло-
ве. Ге не рал ни план ре гу ла ци је. Ма ли парк. 
Шко ле....

Про јек то вао је раз не гра ђе ви не. Пре ма 
јав ним по тре ба ма. Ки о ске. Огра де и ка-
пи је. Згра де при вре ме ног ка рак те ра... Код 
свих је пре по зна тљив ње гов стил. Не ки су 
че сто ко пи ра ни.

Оп штин ске при вред не згра де су од 
скром ног ма те ри ја ла. Јеф ти не гра ђе ви не 
са ми ни му мом ула га ња. По ка за ло се да се 
ко ри сте де це ни ја ма. 

И има ју мо дер не ка рак те ри сти ке.

10.4. ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИ ДОМ
Не из ве ден про је кат из 1938. 
По ка зу је план ску ори јен та ци ју да се 

Мар ве ни трг за др жи на по сто је ћој ло ка-
ци ји. Раз вој Кра гу јев ца је већ по сле де сет 
го ди на до вео до из град ње Об ла сног на род-
ног од бо ра –по чет ка но вог цен трал ног тр-
га. Ре ги о нал ног фо ку са Цен трал не Ср би је.

Ар хи тек ту ра По љо при вред ног до ма 
је та ко ђе де ман то ва на. Би ла је на оном 
кри лу Мо дер не ко је је у Не мач кој и СССР-у 
фор си ра ла кру тост фор ме из ван са др жа-
ја.

Про је кат је део ста ња у Кра гу јев цу пред 
ра том ко ји се при бли жа вао.

10.5. ЗА НАТ СКИ ДОМ
Ве ро ват но по след њи про је кат арх. Рад. 

Ми ло са вље ви ћа у Кра гу јев цу. Пред рат и 
од ла зак у Бе о град. 

Ку ћа кра гу је вач ких за на тли ја из гра ђе на 
је 1939. Све до чи о сна зи ове еко ном ске гру-
па ци је.

У при зе мљу је дво ра на. На спра ту – кан-
це ла ри је.

На уској и не пра вил ној пар це ли ар хи-
тект је раз вио сло жен про грам. Глав на фа-
са да де лу је си ме трич но. Као да по пу шта 
пред ути ца ји ма де ви ја ци ја Мо дер не пред 
Дру ги свет ски рат.

Вред на те ко ви на кра гу је вач ке мо дер не 
ар хи тек ту ре ме ђу рат ног вре ме на.

10.6. ЧЕ СМА НА МАР ВЕ НОМ ТР ГУ 
Не из ве ден про је кат арх. Рад. Ми ло са-

вље ви ћа. Ван ње го вог мо дер ни стич ког ма-
ни ра. Иако је де ло из 1939. го ди не. 

Спо мен че сма. Са ур ном на вр ху.
Тра ди ци о нал на. На кла сич ним узо ри ма.
Кра гу је вац, на жа лост ни је из гра дио та-

кве ме мо ри јал не гра ђе ви не.
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СА О БРА ЋАЈ

По сле Пр вог свет ског ра та, ме ња се про стор но – фи зич ка струк ту ра 
гра да. 

Гра ђе вин ски за кон из 1931. г. на ла гао је да ре гу ла ци о ни план од ре ђу је 
прав це и по треб но зе мљи ште за све ви до ве са о бра ћа ја. 

Већ у »Ски ци Ге не рал ног ре гу ла ци о ног пла на гра да Кра гу јев ца« 1931. 
го ди не. ар хи тект Ми ха и ло Ра до ва но вић је по ву као сна жне са о бра ћај не 
по те зе, по том раз ра ђе не у пла ну Кра гу јев ца 1936. го ди не.

Три ви да са о бра ћа ја су по себ но уна пре ђе на:
А – у пут ној мре жи Кра гу је вац до би ја ранг при о ри тет ног чво ри шта. 

Ма ги страл ни пут Бе о град-То по ла – Кра гу је вац се упра во у Кра гу јев цу 
ра чва на два прав ца ме ђу на род ног зна ча ја. То су Ја дран ски пут ко ји од 
Кра гу јев ца иде пре ма Кра ље ву и Со лун ски пут ко ји во ди ка Ја го ди ни и 
до ли ни Ве ли ке Мо ра ве.

Б – Аеро дро мом на Ди вљем по љу ва зду шни са о бра ћај се усме ра ва 
пре ма Кра гу јев цу, по пр ви пут у исто ри ји. Не ко ли ко де це ни ја имао је вој-
не и спорт ске функ ци је. Би ла је то ур ба на опре ма над ре ги о нал ног зна ча ја 
ко ју је Кра гу је вац ка сни је не до зво љи во из гу био.

Же ле зни ца је кроз Кра гу је вац про шла као Ја дран ска пру га. Та кав по-
ло жај у же ле знич кој мре жи Кра гу је вац и Шу ма ди ја ви ше ни ка да ни су 
има ли.

В – Бле ров за јам Аме ри ке Ср би ји из 1922. опре де лио је 75 ми ли о на 
до ла ра за же ле зни це. Скуп шти на од лу чу је: »Ја дран ска пру га тре ба да иде 
на Ко тор, али да про ђе сре ди ном Шу ма ди је на тра су Кра гу је вац-Кра ље во-
Ра шка -Ми тро ви ца, ко ја би би ла исто вре ме но и ду пли ко ло сек за Ско пље 
и Со лун.«

Кра гу је вац се осло нио на ма ги страл ну са о бра ћај ну ин фра струк ту ру. 
По ве зао са ме ђу на род ним то ко ви ма.
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ПУТ НИ СА О БРА ЋАЈ

Кроз град у по чет ку сви пу те ви про ла зе по сто је ћим ра ди јал ним прав-
ци ма. 

Нај ва жни ји сти же од Бе о гра да сре ди ном Шу ма ди је. Пре ко То по ле до-
ла зе истом тра сом Ја дран ски и Со лун ски пут. Ули ца ма Вој во де Пут ни ка и 
Ка ра ђор ђе вом те ку ка Ка ме ној ћу при ји. У цен тру гра да се раз два ја ју. Со-
лун ски пут ни пра вац пре ла зи ре ку и на ста вља ка Ја го ди ни, ста ром тра-
сом. Гор њи бе тон ски мост при хва та нов тран зит Со лун ског пу та и усме-
ра ва га по ред Вој но тех нич ког за во да. Во ди Ко сов ском ули цом ка но вом 
ја го дин ском пу ту кроз Са ба нач ку кли су ру. Ја дран ски пут оста је на ле вој 
оба ли Ле пе ни це и иде ста рим прав цем пре ма Кра ље ву.

Ге не рал ним ре гу ла ци о ним пла ном про јек то ва не су и пр сте на сте са о-
бра ћај ни це ко је спа ја ју Бе о град ски друм са Ја дран ским пу тем (ка Кра ље-
ву) и Со лун ским пу тем (ка Ја го ди ни). Ја сна је план ска на ме ра, кон цеп ци ја 
да на сле ђе ни ску чен ра ди јал ни мо дел улич не мре же Кра гу јев ца пре ра сте 
у рас те ре ће ни ји ра ди јал но–пр сте на сти об лик.

Дру ги свет ски рат је из град њу тих са о бра ћај ни ца од ло жио до сре ди не 
1960-тих. 

Ме ђу њи ма је по себ но зна ча јан део пр сте на ко ји је од Бе о град ског дру-
ма у на став ку ул. Ра до ја До ма но ви ћа од Ве ли ког пар ка тра си ран пре ко 
Ер до гли је, Ко ло ни је и Па ли лу ле ка Кра ље ву. Пла ни ран је 1931. као део Ја-
дран ског пу та. Ре а ли зо ван је тек 1991. го ди не, по сле пу них 60 го ди на чу-
ва ња ре зер ви са ног зе мљи шта, пре у зи ма ју ћи уло гу град ске ма ги стра ле и 
тран зит не са о бра ћај ни це.

Из град ња др жав ног пу та Бе о град-Кра гу је вац је од ка пи тал ног зна-
ча ја за град и Шу ма ди ју. Пр ви мо де ран ас фалт ни ко ло воз спо јио је пр ву 
пре сто ни цу Кне же ви не са глав ним гра дом Ју го сла ви је. Кра гу је вач ка ин-
ду стри ја је, по ред же ле зни це, до би ла и ква ли тет ну пут ну ве зу са све том. 
При вре да Шу ма ди је је по ста ла до ступ ни ја и кон ку рент ни ја.

У про це су пла ни ра ња и ре а ли за ци је пу те ва уче ству ју кра гу је вач ки 
ин же ње ри. Во јин Бра ту ље вић. Ри стић. Бо шко Ми ли во је вић, итд.

Др жав на пут на по ли ти ка у ме ђу рат ном пе ри о ду усме ри ла је ма ги-
страл не прав це; де лом на пу шта Ца ри град ски друм и део Ве ли ко мо рав ске 
до ли не. Во ђе ње пу те ва се од ви ја кроз Шу ма ди ју као цен трал ну на ци о нал-
ну област. 

При ме њу је се фран цу ски прин цип ге не рал ног тра си ра ња, по ве зи ва-
њем нај ве ћих ур ба них цен та ра. Кра гу је вац ни је мо гао би ти за о би ђен. До-
био је ранг при о ри тет ног чво ри шта ме ђу на род них и др жав них пу те ва.

Ба но вин ски и ло кал ни пу те ви, ко ји се су сти чу у Кра гу јев цу, гра де се 
и да ље са ма ка дам ским ко ло во зом. Се о ски пу те ви и ули це оста ју не у ре-
ђе ни. Не у шо ре ност шу ма диј ског се ла не до зво ља ва ла ко уре ђе ње пу те ва 
ни ата ра.
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Нај ва жни је ули це у гра ду до би ја ју са вре мен ко ло воз; коц ку и при зме. 
Оста ле ули це-ма ка дам. Тро то а ри у ва жни јим ули ца ма се из ра ђу ју од пло-
ча бо рач ког ка ме на.

Пе шач ки то ко ви се олак ша ва ју из град њом два објек та. 
Пе шач ки мост на Ми ло ше вом вен цу по диг нут је 1927. го ди не; ле па бе-

тон ска кон струк ци ја на ло ка ци ји не ка да шње др ве не двор ске ћу при је.
Па са ре ла у ул. Са рај ли ји ној са на ме ном да обез бе ди пре лаз пре ко пру-

ге; Кон стру и са на че ли ком; са хра сто вим га зи шти ма.
У In ter bel lum пе ри о ду гра де се три пут на мо ста на Ле пе ни ци, ме ња ју ћи 

ур ба ну сли ку Кра гу јев ца.
Два мо ста су исто вет не кон струк ци је; са гра ђе на су 1922. го ди не. При-

па да ју пр вом еша ло ну ар ми ра но бе тон ских мо сто ва у Ср би ји. Са ле пим 
лу ко ви ма о ко је је за те га ма обе шен ко ло во зни строј; И две пе шач ке ста зе; 
са де ко ра тив ном огра дом.

До њи бе тон ски мост је по диг нут на ло ка ци ји не гда шње Ка ме не ћу-
при је. Не ма ор на ме на та на кон струк ци ји; са мо ме тал но сун це као украс 
на че о ном пор та лу.

Гор њи бе тон ски мост је ис пред Упра ве ВТЗ-а. Бо га то је укра шен ро-
ман тич ним и исто риј ским мо ти ви ма.

Тре ћи бе тон ски пут ни мост је на ула зу у За вод из ули це Не на до ви ће-
ве.

АЕРО ДРОМ 

Кра гу је вац је у ме ђу рат ном пе ри о ду имао аеро дром, из гра ђен на Су-
шич ком по љу. Слу жио је рат ном и спорт ском ва зду хо плов ству.

Имао је трав на ту по лет но-слет ну по вр ши ну, ду гу око по ла ки ло ме-
тра, ши ро ку не ко ли ко сто ти на ме та ра, као и др ве ни хан гар и ма лу згра ду 
упра ве. 

Аеро дром је био из ван гра ђе вин ског ре о на Кра гу јев ца. На Ди вљем по-
љу је пре то га ве жба ла вој ска. Ту се на ла зи ла и ме та за ар ти ље риј ско стре-
ли ште у Или ној во ди, уда ље но не ко ли ко ки ло ме та ра.

Рат но ва зду хо плов ство је упо тре би ло кра гу је вач ки аеро дром на по-
чет ку Дру гог свет ског ра та. Еска дри ле су 6. апри ла 1941. по ле та ле у од бра-
ну Бе о гра да.

У по сле рат ном пе ри о ду, функ ци о ни сао је као спорт ски обје кат. Одр-
жа ва ни су аеро ми тин зи, оба ра ни ре кор ди у па до бран ству.

Аеро дром је за мро ше зде се тих го ди на. 
Но ви по ку ша ји гра да да се по диг не на дру гој ло ка ци ји ни су да ли ре-

зул та те, већ по ла ве ка.
Над ре ги о нал ни зна чај кра гу је вач ког аеро дро ма у пред рат ној Ју го сла-

ви ји ни је об но вљен. Не ма ни обе леж ја ко је би све до чи ло. 
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Оста ло је са мо име но вом стам бе ном на се љу – »Аеро дром.«

ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЦА

Же ле знич ка по ли ти ка Кра ље ви не Ју го сла ви је би ла је усме ре на на убр-
зан раз вој мре же пру га. 

Под руч је Шу ма ди је је, пре ма Уред би о из град њи же ле зни ца и За ко ну 
о спољ ном др жав ном зај му из 1929, тре ба ло да по ста не под руч је кроз ко је 
про ла зи ве ћи број про јек то ва них тра са, прав цем за пад-ис ток : Осе чи на 
– Ва ље во – Ла за ре вац – То по ла -Сме де рев ска Па лан ка; сме ром се вер-југ: 
Бе о град – Ла за ре вац – То по ла – Кра гу је вац. 

То су пру ге ко је тре ба да до пу ња ва ју по сто је ћу мре жу ре а ли зо ва ну у 
прет ход ној де це ни ји. Де о ни ца Ја дран ске же ле зни це од Кра гу јев ца до Кра-
ље ва из гра ђе на је у пе ри о ду од 1927. до 1929. го ди не, а до Ми тро ви це – по-
чет ком 1930-тих го ди на. Кра гу је вац ни је ви ше био че о на ста ни ца на ко ју 
је био усме рен про мет ве ли ког де ла Ср би је.

Же ле зни ца је око 40 го ди на има ла Кра гу је вац као че о ну ста ни цу. Пр-
ва срп ска пру га Бе о град-Ниш све ча но је отво ре на 23. ав гу ста 1884. Пру га 
Кра гу је вац – Ла по во је би ла на ред на. Ње на из град ња от по че ла је 14. ав гу-
ста 1885. Отво ре на је за пут нич ки са о бра ћај 1. ја ну а ра 1887 а 3. мар та 1887. 
за роб ни са о бра ћај. То су кључ ни да ту ми у гра ђе њу Кра гу јев ца.

Пре Пр вог свет ског ра та ис тра си ра на је Ја дран ска пру га : Бе о град-
Мла де но вац-То по ла-Кра гу је вац-Кра ље во-Ми тро ви ца-Ко ла шин-Под го-
ри ца-Ко тор. Тај про цес је тра јао де це ни ја ма:

– 1890. је до нет зах тев вла де да се тра си ра пру га ко ло се ка 0,76м Кра гу-
је вац-Кра ље во-Ужи це; 

– 1893. до не то је ре ше ње Скуп шти не;
– 1897. При вред ни про грам вла де Вла да на Ђор ђе ви ћа; за ко ном утвр-

ђе на под бр. 6 пру га Кра гу је вац-Гу бе ре вац-Кра ље во; 
– ука зом 24. апри ла 1898. кон це си јом усту пље на ен гле ском кон зор ци-

ју му »Кал троп-Мар кус« ши ри не 0,76м. Ушла је у уго вор о зај му у Же не ви 
1906.

– 24. ма ја 1912. за по че ло је тра си ра ње Кра ље во-Ра шка, об у ста вље но у 
сеп тем бру;

– ма ја 1912. Вла да је усту пи ла тра си ра ње Фран цу ском Дру штву за Ин-
ду стриј ска пред у зе ћа и Јав не ра до ве из Па ри за; 

– мар та 1913. Дру штво је под не ло пла но ве, пред мер и пред ра чун;
– за ко ном 26. мар та 1913. одо бре но 29 ми ли о на ди на ра за пру гу Кра гу-

је вац – Кра ље во -Ра шка нор мал ног ко ло се ка;
– за ко ном из апри ла 1913. го ди не обез бе ђе но је ње но гра ђе ње, али су 

ра то ви од ло жи ли ре а ли за ци ју. У In ter bel lum пе ри о ду на ста вље на је из-
град ња.
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–Кра јем 1925. по че ло је обе ле жа ва ње пру ге у три сек ци је. Шеф сек ци је 
Кра гу је вац-Кра ље во био је Д. Ди ми три је вић; 

– Фи нан сиј ским за ко ном за 1928–1929. утвр ђе на је тра са Ја дран ске 
пру ге ко ја ће се гра ди ти из Бле ро вог зај ма.

– Ту нел Вуч ко ви ца ду жи не 2.065м гра ђен је од 25. окт oбра 1925. до 5. 
ју ла 1929.

– Де о ни цу Кра гу је вац-Вуч ко ви ца ду жи не 12км гра ди ло је пред у зе ће 
гг. Ан ти ћа и Ко сти ћа од 25. ју на 1925. до 4. децeмбра 1928. Гво зде ни мост 
отво ра 45м гра ди ло је пред у зе ће »Сар тид« из Сме де ре ва. 

– Пру га Кра гу је вац-Кра ље во пре да та је јав ном са о бра ћа ју 22. де цем-
бра 1929. го ди не. 

Мо же се са мо прет по ста вља ти шта би до вр ша ва ње из град ње Ја дран-
ске пру ге по за ко ну из 1928. зна чи ло за раз вој сре ди шта Ср би је.

По ред про ме не са о бра ћај ног по ло жа ја у зе мљи, Кра гу је вац је из град-
њом де ла Ја дран ске пру ге био пре се чен дуж Ле пе ни це.

Трај но је пре се чен и про стор пре сто нич ког цен тра Ми ло ше вог вен ца. 
Из град ња круп не же ле знич ке ин фра струк ту ре је си гур но мо гла би ти из-
вр ше на са по вољ ни јим од но сом пре ма ур ба ном је згру Кра гу јев ца.

При из ра ди Ге не рал ног ре гу ла ци о ног пла на гра да Кра гу јев ца три де-
се тих го ди на је раз ма тра но и пи та ње же ле зни це. Оце њу ју ћи да не по вољ на 
по сто је ћа тра са Ја дран ске пру ге кроз град не ће мо ћи да бу де из ме ште на у 
на ред них пе де сет го ди на, пла ни ра на је из град ња де ни ве ли са них укр шта-
ња. Три су ре а ли зо ва на по сле Дру гог свет ског ра та. 

Про стор Глав не же ле знич ке ста ни це до пу њен је ре пре зен та тив ним 
тр гом и ца ри нар ни цом, не ре а ли зо ва ним у 20. ве ку.

Фор ми ра на је ста ни ца »За вод« , ра ди на ра слог бро ја рад ни ка кра гу-
је вач ке вој не ин ду стри је. Днев не ми гра ци је рад ни ка оп слу жи ва ли су ло-
кал ни во зо ви Ла по во –Кра гу је вац – Кра ље во. Овај ур ба ни са о бра ћај ни 
си стем ни је оп стао до кра ја 20. ве ка.

Тра си ра ње Ја дран ске пру ге да ва ло је Кра гу јев цу из ван ред но ме сто у 
же ле знич кој мре жи Ср би је, Ју го сла ви је и Бал ка на. Ве за Сред ње Евро пе 
пре ко Бе о гра да до лу ка на Ја дра ну оста ла је то ком це лог 20 ве ка же ле зни-
ца ин тер на ци о нал ног зна ча ја. Из град њом пру ге Бе о град – Бар ре а ли зо ва-
на је тек 1976. 

Из гра ђе на је но ва тра са пре ко За пад не Ср би је. Иако је у ме ђу рат ном 
вре ме ну би ла из гра ђе на де о ни ца од Бе о гра да до Ко сов ске Ми тро ви це. 
Кра гу је вац је остао ван не по сред не зо не гра ви та ци је Ја дран ске же ле зни-
це. Ни је се на шао у по зи ци ји пла ни ра ној из ме ђу два ве ли ка ра та, а и у 
ве ли кој ме ри ре а ли зо ва ној.

При из ра ди Про стор ног пла на Ре пу бли ке Ср би је, Ди рек ци ја за ур ба-
ни зам и из град њу Кра гу јев ца ин си сти ра ла је на пла ни ра њу пру ге Ра шка 
–Ро жа је–Бе ра не, тра сом пла ни ра ном пред Дру ги свет ски рат. Циљ је био 
– обез бе ди ти бо љу са о бра ћај ну по ве за ност цен трал не Ср би је са Ја дра ном. 
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Вре ме ће по ка за ти оправ да ност те ве зе. 
На ше је уве ре ње да ће Кра гу је вац два де сет пр вог ве ка по но во би ти на 

Ја дран ској же ле зни ци. 

11.1. ЈА ДРАН СКА ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЦА 
Пру га Бе о град-Бар је тек 1979. ре а ли зо-

ва на као оства ре ње ви зи је о по ве зи ва њу 
Ср би је са Ја дра ном. Оства ре на је по тра си 
пре ко За пад не Ср би је.

То ком 19. ве ка ис пи ти ва на је са свим 
дру га ва ри јан та. У пе ри о ду из ме ђу два 
свет ска ра та оза ко ње на је тра са Бе о град-
То по ла-Кра гу је вац-Кра ље во-Ко сов ска Ми-
тро ви ца–Ко ла шин-Ко тор. 

Де о ни ца до Ми тро ви це је ре а ли зо ва на. 
По сле Дру гог свет ског ра та на пу ште на 
је тра са кроз Шу ма ди ју и Гор њи Ибар. Са 
свим по сле ди ца ма за Кра гу је вац.

11.2. ПА СА РЕ ЛА ПРЕ КО ПРУ ГЕ
Же ле зни ца је пре се кла пе шач ке то ко ве. 

Ка ко је при из ра ди Ге не рал ног ре гу ла ци о ног 
пла на са гле да но да пру га не ће би ти из ме-
шта на то ком на ред них де це ни ја пре по ру-
че но је де ни ве ли са но укр шта ње.

Па са ре ла у Пи ва ри је на тој ли ни ји.
Јед но став на па са ре ла. Гво зде не кон-

струк ци је. Хра сто вих га зи шта. 
Слу жи ду го роч но. Мо жда је и узор за 

слич ну па са ре лу у Пи ва ри по диг ну ту у дру-
гој по ло ви ни два де се тог ве ка.

11.3. ГВО ЗДЕ НИ МОСТ НА ЛЕ ПЕ НИ-
ЦИ

Моћ не че лич не ре шет ке су пре мо сти-
ле Ле пе ни цу на тра си Ја дран ске же ле зни-
це. Де о ни ца же ле знич ке пру ге Кра гу је вац 
–Кра ље во је гра ђе на то ком 1920-тих го ди-
на. Гво зде ни мост од го ва ра ин ду стриј ском 
ам би јен ту Вој но тех нич ког за во да. 

Оста је као део ме ђу рат ног на по ра за 
укљу чи ва ње Кра гу јев ца у ин тер на ци о нал-
не са о бра ћај не то ко ве.

11.4. МЕ ЂУ НА РОД НИ ПУТ
У In ter bel lum пе ри о ду кроз Кра гу је вац је 

про шао ме ђу на род ни пут. По ур ба ној ле-

ген ди: Лон дон-Бом бај. По Ге не рал ном пла-
ну ре гу ла ци је: де о ни ца со лун ских и ја дран-
ских пу те ва. Кра гу је вац је био чво ри ште 
ин тер на ци о нал них пут них то ко ва. Де о-
ни ца: Бе о град-То по ла-Кра гу је вац асвал ти-
ра на је пре Дру гог свет ског ра та. Пр ви са-
вре ме ни ко ло воз у сре ди шту Ср би је.

11.5. АЕРО ДРОМ НА ДИ ВЉЕМ ПО ЉУ
Уцр тан у Ге не рал ни ре гу ла ци о ни план. 

На се ве ру од гра да. Су шич ко по ље је по-
ста ло трав на та пи ста. По диг нут др ве ни 
хан гар за ави о не и ма ла зи да на згра да. До-
вољ но за аеро дром. Три де се тих су са ње га 
по ле те ли ави о ни и је дри ли це. Кра гу је вац је 
до био ва зду хо плов ну функ ци ју. Са чу вао је 
то ком са мо три на ред не де це ни је. 

11.6. ДВА БЕ ТОН СКА МО СТА
Ме ђу пр вим град ским гра ђе ви на ма по сле 

Ве ли ког ра та. Два мо ста пре ко Ле пе ни-
це пла ни ра на Про гра мом »За уна пре ђе ње 
Кра гу јев ца« 1910. го ди не. Ре а ли зо ва ни су 
1922. 

Бли зан ци. По про јек ту. По вре ме ну из-
град ње. Раз ли ку ју се са мо у де та љи ма. Нај-
ви ше по укра си ма. Гор њи бе тон ски мост 
је бо га то ор на мен ти сан, а До њи но си са-
мо ли ме ни сим бол сун ца. По кон струк ци ји 
озна ча ва ју да тум уво ђе ња ар ми ра ног бе-
то на у мо сто град њу Ср би је. Ва жан су до-
при нос уна пре ђе њу са о бра ћа ја Кра гу јев ца.

11.7. ПЕ ШАЧ КИ МОСТ 1927. 
На по зи ци ји не гда шње др ве не ћу при је 

из ме ђу Ко на ка и Цр кве ни као је пе шач-
ки мост. Укра шен са уку сом. Пот пи сан 
го ди ном из град ње. На гла шен стил ским 
сту бо ви ма за ра све ту на обе оба ле. Са 
раз ви је ним по де стом и сте пе ни штем на 
ис точ ном кра ју. Ле па ар ми ра но бе тон ска 
кон струк ци ја да ла је нов ур ба ни мо тив на 
Ми ло ше вом вен цу.
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ВО ДЕ И ЕНЕР ГИ ЈЕ

Гро шнич ки во до вод (1931–1937/8) је нај зна чај ни ја ко му нал на ин ве сти-
ци ја у ме ђу рат ном пе ри о ду, као нео п ход на ета па бор бе за во ду во ђе не у 
Кра гу јев цу то ком 20. ве ка.

Прет ход ни Трм ба ски во до вод је био 1904. ме ђу  пр вим ко му нал ним 
си сте ми ма у Ср би ји. Ме ђу тим, већ у вре ме пу шта ња у рад ни је мо гао ни 
из бли за да за до во љи по тре бе. Остао је у функ ци ји чак до 1952. го ди не, 
иако је у ме ђу вре ме ну по диг нут Гро шнич ки си стем.

Ин же њер Вла ди мир Ми тро вић је у де цем бру 1927. го ди не пред ло жио 
Су ду оп шти не Кра гу је вац из град њу во до ја же на Гро шнич кој ре ци.

Пре ма ре зул та ти ма ге о ло шког про у ча ва ња Ми ла на Лу ко ви ћа, про фе-
со ра Тех нич ког фа кул те та из Бе о гра да.

У пр вој по ло ви ни 1928. при пре мљен је уго вор о за јед нич ком фи нан-
си ра њу из град ње из ме ђу оп шти не и Ар ти ље риј ско-тех нич ког за во да.

Из ра да про јек та по ве ре на је Ми ла ну Не ши ћу, про фе со ру Уни вер зи-
те та. 

Гро шнич ки во до вод је про јек то ван за по тре бе ин ду стри је (2.900 м³ на 
дан, од но сно 1.054.000 м³ го ди шње) и гра да са 50.000 ста нов ни ка (100 л/ст. 
на дан, или 1.830.750 м³ го ди шње).

Не ки по ка за те љи о про јек то ва ном си сте му су:
– бру то за пре ми на аку му ла ци је 2.130.000 m3

– ко ри сна за пре ми на аку му ла ци је 1.600.000 m3.
– ду жи на це во во да (преч ни ка 350 мм) до ре зер во а ра Ћа ва 7.400 m.
– за пре ми на ре зер во а ра на Ћа ви 3.400 m3

Си стем је про јек то ван да за до во љи по тро шњу од 3. 364.750 m3 го ди-
шње, од но сно 91,5 л/с или про сеч но днев но 8.000 m3.

Из град ња Гро шнич ког си сте ма је по че ла 31. ја ну а ра 1931. го ди не. Пр ви 
пут су у на шој зе мљи ов де при ме ње не са вре ме не ме то де гра ђе ња. У не ким 
го ди на ма ра ди ло је на из град њи и пре ко 3.000 рад ни ка. Ра до ви су за вр ше-
ни 29. но вем бра 1937. го ди не. 
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Луч на бе тон ска бра на је пр ва тог ти па са гра ђе на у др жа ви. Ду га је 180 
m. а ви со ка пре ко 40 m. При мер је ле по те у ју го сло вен ској ин же њер ској 
ар хи тек ту ри.

Иза бра не је на ста ло Гро шнич ко је зе ро, нај ста ри је ве штач ко је зе ро по-
диг ну то у Ср би ји ра ди во до снаб де ва ња, Ду го 1.750 м и има по вр ши ну од 
22 hа. Пу ни ло се то ком зи ме 1937/38. го ди не. 

Ква ли тет во де је био обез бе ђен из град њом по стро је ња за пре чи шћа-
ва ње, фил три ра њем и озо ни ра њем. 

Мон ти ра на је и ма ла хи дро цен тра ла за по тре бе по стро је ња. 
Из гра ђе на је но ва во до вод на мре жа у гра ду. 
По ста вље но је 86 улич них че са ма. До зво ље но je при кљу чи ва ње згра да 

и уста но ва. Во да је по че ла да се ко ри сти од 1. апри ла 1938. го ди не. Укуп ни 
тро шко ви из град ње Гро шнич ког во до во да из но си ли су 54.581.243 ди на-
ра. Сред ства је обез бе дио Вој но-тех нич ки за вод, иако је пр ва фи нан сиј ска 
кон струк ци ја би ла да оп шти на Кра гу је вац уче ству је са по ло ви ном ин ве-
сти ци је.

»Ве за ли смо наш ма ли ча мац за ве ли ки др жав ни брод« – ре као је пред-
сед ник оп шти не.

Из град ња Гро шнич ког во до вод ног си сте ма би ла је ве ли ки скок ко му-
нал ног стан дар да Кра гу јев ца; вр хун ска тех нич ка ре ше ња; аку му ла ци ја; 
бра на; озо ни ра ње; тур би на; кон цепт во до снаб де ва ња ве ли ке ин ду стри је и 
сред њег гра да; ка па ци тет ни скок у од но су на Трм ба ски во до вод. 

Ме ђу тим, град је био све зах тев ни ји.
Мо де ран Гро шнич ки во до вод ни си стем је убр зо по стао не до во љан. 

Над гра ђи ва ња су оба вља на већ сре ди ном 20. ве ка.
За ауто-ин ду стри ју и ве ли ком град је био по тре бан нов ка па ци тет. 

Гра ђе ни су Мо рав ски и Гру жан ски си стем во до снаб де ва ња. 
Кра гу је вац је у два де се том ве ку из гра дио чак че ти ри во до во да; ве ли-

ки град на ма лој Ле пе ни ци.
Бор ба за во ду се мо ра ла до би ти.
Гро шнич ки во до вод је и по сле из град ње на ред них во до си сте ма остао 

трај но до бро Кра гу јев ца. 

УРЕ ЂЕ ЊЕ ВО ДО ТО КО ВА 

За по тре бе вој не ин ду стри је већ је 1889. на Ле пе ни ци са гра ђе на ма ла 
во до ја жа са бра ном. На истом ме сту је 1927. го ди не по диг ну та но ва бра на, 
уз вод но од же ле знич ког мо ста, у окви ру ин ве сти ци ја Вој но тех нич ког за-
во да, ра ди снаб де ва ња тех нич ком во дом.

Тих го ди на је не ста ло вој но ку па ли ште на ушћу Ждра љи це. А као не-
у ре ђе но, ко ри шће но је чак и 50-тих го ди на.

Ре гу ли са ње реч ног ко ри та Ле пе ни це ни је до спе ло до ре а ли за ци је у 19. 
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ве ку. (По ми ње се Ми ло шев кеј од бал ва на у цен тру пре сто ни це). Ин тен-
зив но је раз ма тра но у пр вим го ди на ма 20. сто ле ћа. Ра до ви су за по че ти 
1914. Ра дом аустриј ских за ро бље ни ка про ко па на је де о ни ца ду жи не је дан 
ки ло ме тар, по ред Вој но тех нич ког за во да.

По сле Ве ли ког ра та, по пла ва Кра гу јев ца 1926. го ди не на те ра ла је да 
се ра ди на ре гу ла ци ји. Вој но-тех нич ки за вод је ор га ни зо вао из град њу бе-
тон ског ке ја код Гор њег бе тон ског мо ста ( 1926–1930).

Оп шти на је у ме ђу рат ним го ди на ма ре гу ли са ла не ке де о ни це на Ле-
пе ни ци, углав ном – код Кла ни це и из град њом де ла бе тон ског ке ја (1933) 
низ вод но од де о ни це ко ју је ре а ли зо вао ВТЗ.

ЕЛЕК ТРИЧ НА ЕНЕР ГИ ЈА

Елек три фи ка ци ја гра да Кра гу јев ца је у ме ђу рат ном пе ри о ду до сти гла 
нов ни во.

Исто риј ски по че так био је 1884. го ди не, у Ча ур ни ци Вој но-тех нич ког 
за во да – пр ва елек трич на ра све та у Ср би ји, укљу че на у при су ству кра ља.

Елек трич на цен тра ла ВТЗ гра ђе на је 1925-27. До 1928. го ди не, град је 
за елек трич но осве тље ње ва ро ши до би јао стру ју од ВТЗ-а, јед но смер ну, од 
22 до 23 ча са.

Оста ла је не ре а ли зо ва на град ска цен тра ла – 1922. го ди не на ру че на на 
ра чун рат не ште те за 5.000.000 ди на ра.

Тек 1927. оп шти на кра гу је вач ка из да је по вла сти цу ак ци о нар ском дру-
штву »Је ли ца« из Чач ка за снаб де ва ње Кра гу јев ца са бу ду ће хи дро е лек-
тра не. Сна ге око 2.000 квч. Уда ље не 60 кm, уз услов да од мах по диг не у 
Кра гу јев цу ка ло рич ну цен тра лу од 270 квч.

Град ска ка ло рич на цен тра ла је би ла код Ка ме не ћу при је, на ме сту не-
гда шње џа ми је. По че ла је са ра дом 1. ја ну а ра 1928 . Сле де ће го ди не, Дру-
штво је до да ло још је дан ди зел мо тор од 150 квч.

Рас по ред и про да ју стру је вр ши оп шти на. Град ско осве тље ње је ван 
бу џе та оп шти не и по кри ва се при хо ди ма од прет плат ни ка.

Ак ци о нар ско дру штво »Је ли ца« пла ни ра три да ле ко во да са Ов чар-Ка-
бла ра до Кра гу јев ца и два тран сфор ма то ра, што Кра гу јев цу са те хи дро-
цен тра ле обез бе ђу је око 4.500.000 квч го ди шње. Јед на тра фо ста ни ца је по-
диг ну та у Па ли лул ском по то ку, а дру га – на Су ши ци.

»Ти ме оп шти на пру жа мо гућ ност и ве ли ким ин ду стри ја ма да отво ре 
сво ја пред у зе ћа јер рас по ла же ве ли ком ре зер вом не ис ко ри шће не стру је.«- 
пи ше шеф Гра ђе вин ског оде ље ња ин же њер Ле о нид. За ло га 1931. у члан ку 
»Елек три фи ка ци ја гра да Кра гу јев ца«.

У In ter bel lum пе ри о ду ме ња се во до при вред на и енер гет ска ин фра-
струк ту ра Кра гу јев ца.

Во до снаб де ва ње је при о ри тет – услов оп стан ка. Ре ша ва се из град њом 
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Гро шнич ког во до во да, сло же ног и ску пог си сте ма, са вре ме ног, у европ-
ским ме ри ли ма.

Ре гу ла ци ја во до то ко ва од ви ја ла се не до вољ но – са мо ма ње де о ни це на 
Ле пе ни ци. Не до ста так фи нан сиј ских сред ста ва од ло жио је ове ра до ве у 
дру гу по ло ви ну ве ка.

Елек три фи ка ци ја Кра гу јев ца до не ла је вред не ре зул та те: ка ло рич не 
цен тра ле у За во ду и у гра ду, ре ги о нал ни при кљу чак на »Је ли цу«. 

Раз вој овог енер гет ског си сте ма по стао је пред ност Кра гу јев ца. До нео 
је кон ку рент ност.

Дру ги свет ски рат је бр зо ефек ту и ра ње кра гу је вач ких до стиг ну ћа у 
во до снаб де ва њу и енер ге ти ци. Бар на ред не две де це ни је.
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12.1. ВО ДО ЈА ЖА
Гро шнич ки во до вод ни си стем је нај бо-

љи ко му нал ни обје кат ме ђу рат ног Кра гу-
јев ца. Нај са вре ме ни ји у Ју го сла ви ји.

Ме ђу при ме ње ним ин же њер ским ре ше-
њи ма из град ња бра не је кључ на.

Во до ја жа.
При мер ус пе ле срп ске хи дро ин же њер ске 

град ње. Ма лу ре ку за ја зи ла и пре тво ри ла 
у пр во ве штач ко је зе ро. Ре зер во ар ква ли-
тет не во де за ста нов ни штво ин ду стри ју 
Кра гу јев ца.

При том уне ла ле по ту ин же њер ске ар-
хи тек ту ре.

12.2. ЧЕ СМА
То ком In ter bel lum пе ри о да, све до 1938. 

Кра гу је вац се на па јао из Трм ба ског во до во-
да.

Јед на од ста рих че са ма је би ла ис пред 
Гим на зи је. 

12.3. РЕ ГУ ЛА ЦИ ЈА ЛЕ ПЕ НИ ЦЕ
Ре гу ла ци ја во до то ко ва је ра ђе на па ра-

лел но са ре кон струк ци јом кра гу је вач ке 
вој не ин ду стри је.

Уре ђен је део то ка Ждра љи це.
По диг ну та бра на са уста вом на Ле пе-

ни ци. За снаб де ва ње Фа бри ке тех нич ком 
во дом.

Ура ђе ни де ло ви ке ја на Ле пе ни ци. Бе-
тон ски. Са ши ри ном реч ног ко ри та од 
три де сет ме та ра. Кал др ми са но је дно во-
до то ка. Из дво јен про фил за ма ле во де. 

У ме ђу рат ном вре ме ну ре гу ла ци ја је из-
вр ше на са мо у зо ни Ми ло ше вог вен ца.

12.4 ТЕР МО Е ЛЕК ТРИЧ НА ЦЕН ТРА ЛА 
ВТЗ

У Ча ур ни ци је 1884. за све тле ла елек-
трич на си ја ли ца. Пр ва у Ср би ји.

Че ти ри де це ни је ка сни је ВТЗ је са гра дио 
мо дер ну тер мо е нер га ну. Са ка па ци те ти-
ма до вољ ним да по ред по тре ба фа бри ке, 
осве тља ва и град.

Ин же њер ска кон цеп ци ја згра де је раз-
ли чи та од оп штег кон цеп та дру гих за-
вод ских гра ђе ви на ме ђу рат ног вре ме на. 
Ар хи тек ту ра Елек трич не цен тра ле је 
про из и шла из кон струк ци је по ступ ком 
ин тер на ци о нал ног сти ла Мо дер не.

12.5. ВА РО ШКА КА ЛО РИЧ НА ЦЕН-
ТРА ЛА 

Ка ло рич на цен тра ла код Ка ме не ћу при-
је је 1928. по че ла са ра дом. До та да се град 
снаб де вао стру јом из Вој но тех нич ког за-
во да. 

На ло ка ци ји не гда шње џа ми је и ци ган ске 
ма ха ла по диг нут је енер гет ски обје кат. 
Ауто но ман од ВТЗ. По пр ви пут град ске 
ори јен та ци је.

Убр зо је удво стру чио сна гу. Елек три ка 
је три де се тих ушла ду бо ко у жи вот Кра-
гу јев ца. 

12.6. ДА ЛЕ КО ВОД СА ОВ ЧАР-КА БЛА-
РА И ТС »ДИ ВЉЕ ПО ЉЕ«

Енер ги ја се пр во ве зи ва ла за вој ну ин ду-
стри ју.

Кра јем 1920-тих по ста ла ко му нал ни 
обје кат.

А, од мах по том – ре ги о нал ни си стем. 
Кра гу је вац се ори јен ти сао на хи дро цен-
тра лу »Је ли ца« код Чач ка. То је зна чи ло 
из град њу 60 ки ло ме та ра да ле ко во да и по-
стро је ња за тран сфор ма ци ју у гра ду.

Елек трич на енер ги ја је по ста ла пред-
ност енер гет ски за ви сног Кра гу јев ца.
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ГРА ДИ ТЕ ЉИ

Два бал кан ска ра та и Пр ви свет ски рат пре ки ну ли су кон ти ну и тет 
гра ди те ља Кра гу јев ца. 

Во де ћи оп штин ски струч њак, ин же њер Ду шан Нин ко вић је пре ми-
нуо. Но си лац се це си о ни стич ких про је ка та, ар хи тект Ди ми три је Ле ко, та-
ко ђе је пре ми нуо у Кра гу јев цу 1914. Ве ли ки Јо ван Ил кић је умро у за ро-
бље нич ком ло го ру Не жи дер 1915.

На по чет ку 20. ве ка већ ни је би ло Мар ка О. Мар ко ви ћа, вла сни ка 
глав не гра ди тељ ске ком па ни је, ни про фе со ра То до ра Се ле ско ви ћа, ко ји је 
вој ну ин ду стри ју из гра ђи вао.

Ин же њер Лу ка Ив ко вић ви ше ни је био окру жни ин же њер. Ме ђу тим, 
град се и да ље гра ди по ње го вом Пла ну ре гу ла ци је ва ро ши Кра гу је вац 
из 1891. Го спо дин Ив ко вић је пен зи о ни сан тек 1927. Пре ми нуо је 18. ма-
ја 1934. у Алек син цу, не ко ли ко го ди на пре до но ше ња но вог Ге не рал ног 
ре гу ла ци о ног пла на гра да Кра гу јев ца. У ме ђу вре ме ну, оба вљао је ва жне 
струч не по сло ве у хо те лу у То по ли, у Ди рек ци ји за из град њу же ле зни ца 
у Ско пљу и у Но вом Са ду, као и у Удру же њу ју го сло вен ских ин же ње ра и 
ар хи те ка та у свој ству ди рек то ра Же ле знич ке но во сад ске сек ци је.

Пре ко свог ка пи тал ног де ла остао је при су тан и у ме ђу рат ном пе ри о-
ду. У но вом Ге не рал ном ре гу ла ци о ном пла ну, ар хи тект Ми ха и ло Ра до ва-
но вић је у пот пу но сти ин кор по ри рао ре гу ла ци ју прет ход ног пла на ре гу-
ла ци је. Ти ме се рад Лу ке Ив ко ви ћа ко ри стио и по што вао бар до по ло ви не 
два де се тог сто ле ћа и на тај на чин је по стао спо на ви ше пла нер ских сло је-
ва Кра гу јев ца.

У пе ри о ду по сле Ве ли ког ра та, Кра гу јев цу се по ја ви ла но ва ге не ра ци-
ја гра ди те ља: ру ске из бе гли це, »Бе ли Ру си«, шко ло ва ни у цар ској Ру си ји; 
ар хи тек ти из Бе о гра да, дру га ге не ра ци ја срп ских ар хи те ка та, шко ло ва на 
у Бе о гра ду и у за пад но е вроп ским зе мља ма.

Гра ди те љи ко ји су жи ве ли и би ли за по сле ни у Кра гу јев цу. 
По сле Ок то бар ске ре во лу ци је ве ли ки број ру ских ин те лек ту а ла ца на-
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шао се у Ср би ји. У срп ској ар хи тек ту ри из пе ри о да из ме ђу два свет ска 
ра та при су тан је и ве ћи број та ко до се ље них Ру са. Не ки од њих би ли су 
на ве о ма ва жним по сло ви ма. Ни ко ла Кра снов је био двор ски ар хи тект. 
Ге ор ги је Ко ва љев ски је ра дио Ге не рал ни ур ба ни стич ки план Бе о гра да. 
Гри го ри је Са мој лов и Пе тар Анаг но сти сту ди ра ли су на Ар хи тек тон ском 
фа кул те ту, где су ка сни је би ли и про фе со ри, итд.

Кра гу је вац је та ко ђе ко ри стио гра ди тељ ска зна ња ру ских еми гра на та. 
Ру си су има ли јак струч ни ути цај у ме ђу рат ном пе ри о ду.

Ин же њер Ле о нид За ло га ра дио је на че лу гра ђе вин ског оде ље ња кра-
гу је вач ке оп шти не до Дру гог свет ског ра та. Две де це ни је био шеф Гра ђе-
вин ског оде ље ња кра гу је вач ке оп шти не. Пред ло жио је но ве гра ни це гра да 
за пре мер 1928. и ду го роч не ди мен зи је Кра гу јев ца. Ова струч на прог но за 
је об у хва ти ла про јек ци ју по пу ла ци је.

Па ра док сал но је да је гра ђе вин ски ин же њер ско ро пот пу но тач но 
про јек то вао број ста нов ни ка ко ји ће би ти до стиг нут 1960. го ди не, а да је 
ве о ма пот це нио по тре бе за гра ђе вин ским зе мљи штем. Зе мљи ште ко је је 
на ци о на ли зо ва но 1959. го ди не има ло је по вр ши ну од 1.850 hа. Са мо ста-
но ва ње је за у зи ма ло те ри то ри ју рав ну про јек ци ји це лог гра ђе вин ског ре-
јо на инж. Ле о ни да За ло ге. 

Сре ћом, ге о дет ски пре мер је из вр шен за знат но ве ћу те ри то ри ју. Ге не-
рал ни ре гу ла ци о ни план је та ко ђе ура ђен са ре јо ном гра ђе ња ско ро дво-
стру ко ве ћим од по чет не про јек ци је. 

Ин же њер За ло га је ра дио од го вор не по сло ве на гра ђе њу Кра гу јев ца. 
Нај ве ћи број до ку ме на та из ме ђу рат ног пе ри о да но си озна ку: »ви део шеф 
Гра ђе вин ског оде ле ња – инг. Л. За ло га«. Ба вио се раз во јем гра да. Чла нак, 
ко ји је на пи сао 1931. ука зу је на раз вој ка па ци те та елек три ке као по вољ-
ност за ин ве сти ра ње у Кра гу јев цу.

Оти шао је из Кра гу јев ца 1941. го ди не.

Ђор ђе Ко ва љев ски – по зна ти аутор Ге не рал ног пла на Бе о гра да – ура-
дио је не из ве де ни про је кат Оп штин ског до ма из 1924. го ди не у сти лу нај-
бо љих др жав них згра да ко је је у Бе о гра ду са гра дио ака де мик Кра снов. 
У Кра гу јев цу су по про јек ти ма Ко ва љев ског из гра ђе ни ре пре зен та тив ни 
објек ти – Град ска тр жни ца и Дом по жар не дру жи не.

Ге о де ти ру ског по ре кла сни ма ју под ло ге за нов пре мер и ре гу ла ци о ни 
план Кра гу јев ца. 

То рањ са бор не цр кве Ус пе ни ја Пре све те Бо го ро ди це де ло је ар хи тек те 
Мо ни де Мак те је ва. 

Про фе сор Ни ко ла Жит ке вић (1870–1945) имао је глав ну су пер ви зор-
ску уло гу у ин ве сти ци ја ма об но ве Вој но тех нич ког за во да и у том кор пу су, 
Ста ре рад нич ке ко ло ни је.

У Гра ђе вин ском оде ље њу ВТЗ-а су око 1924 . ин же ње ри: Глат ков, Сач-
ков и Ква сков.



161

У ме ђу рат ном вре ме ну као струч ња ци су у Кра гу јев цу та ко ђе за бе ле-
же ни: Алек сан дар Па ка рин, Вла ди мир Ми хај лов ски, Ни ко ла Ски би нов, 
Ан тон Со ко лов, Га ври ло Кор бо чин ски, До бро вољ ски, Зми јев ски, итд.

Ни ко ла Ра шев ски и Вик тор За љев ски на ста ви ли су да ра де у Кра гу јев-
цу и ду го по сле Дру гог свет ског ра та.

У пред рат ном Кра гу јев цу, овла шће ни ин же њер Алек си је Бо го ро диц-
ки је имао Тех нич ки би ро, а овла шће ни инж. Га ври ло Кор бо чин ски – Гра-
ђе вин ско пред у зе ће »Мо ра ва«.

Ова ко ве ли ка ко ло ни ја ру ских из бе гли ца да ла је сна жан до при нос 
гра ђе њу Кра гу јев ца, по себ но у два де се тим го ди на ма ка да је по пу ни ла не-
до ста так срп ске тех нич ке ин те ли ген ци је, ма ло број не за по сло ве об но ве и 
из град ње, из ги ну ле у Ве ли ком ра ту. 

Ве ро ват но тре ба да пред сто ји си сте мат ско ис тра жи ва ње о струч ном 
ра ду »Бе лих« у Кра гу јев цу из ме ђу два свет ска ра та.

Фран цу ски кул тур ни то ко ви мо гу се осе ти ти у де ли ма не ко ли ко срп-
ских ар хи те ка та.

Ар хи тект Бра ни слав Ко јић ро ђен је у За ку ти 1899. Ди пло ми рао 1921. 
го ди не у Па ри зу на Eco le Cen tra le des Arts et Ma nu fac tu res. Био је овла шће-
ни ар хи тект од 1926. го ди не, . По стао је Про фе сор на Ар хи тек тон ском фа-
кул те ту и Ака де мик. Био је аутор мно гих зна чај них обје ка та у Бе о гра ду. У 
Кра гу јев цу је са гра дио Окру жну (Ко ји ће ву) бан ку 1928. го ди не – са ве ро-
ват но нај леп шом фа са дом из ње го вог кла си ци стич ког пе ри о да. Као је дан 
од осни ва ча срп ске Мо дер не, у Кра гу јев цу је про јек то вао згра ду Хи ру шки 
па ви љон у кру гу Оп ште бол ни це.

Ми ли во је Трич ко вић. Ро ђен 1895. Гим на зи ју је за вр шио у Ср би ји.
 Био је фран цу ски ђак. 1926. го ди не за вр шио је ECO LE des BE A UX ARTS 

у Па ри зу. 1927–41. ра дио је као ар хи тект у Тех нич кој ди рек ци ји бе о град-
ске оп шти не. 1929–1946. ра дио је као аси стент на пред ме ту ор на мен ти ка и 
де ко ра ци ја. 1946–1965. пре да је исто ри ју ар хи тек ту ре но во га ве ка на Ар хи-
тек тон ском фа кул те ту у Бе о гра ду. Као др жав ни слу жбе ник крат ко вре ме 
је ра дио у Вој но тех нич ком за во ду 20-тих го ди на. Ве ро ват но је био пр ви 
срп ски ар хи тект за по слен у Кра гу јев цу. Ка зи вао је, по сле че ти ри де це ни је 
сво јим сту ден ти ма, да упра ви ни је би ло ја сно шта ће ра ди ти ар хи тект у 
ВТЗ-у. Да ли су му да ра ди ку бе та у гра ду. 

Ар хи тект Ми лу тин Бо ри са вље вић ро ђен је у Кра гу јев цу 1889. Умро је 
у Па ри зу 1969. Сту ди рао је у Бе о гра ду. Ра дио је у ми ни стар ству гра ђе ви на 
1913–1918. и од 1944. до 1950. ка да је еми гри рао у Фран цу ску. Уса вр ша вао 
је есте ти ку и док то ри рао на Сор бо ни 1926. го ди не По по врат ку је во дио 
би ро »Пар те нон«.Пре да вао је есте ти ку на Фи ло зоф ском фа кул те ту. По-
кре нуо је ча со пис »Не и мар«.1930 го ди не. 
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Не ка ње го ва бе о град ска де ла по ве за на су са гра ђе њем Кра гу јев ца, ди-
рект но или ин ди рект но. 

Огра да Сту дент ског пар ка из 1929; есте ти ка уре ђе ња про сто ра слич на 
оној код Кр ста из 1926.

Ви ла Иг ња ца Фла ша ра (1931/1932) на Вра ча ру са др жи ар хи тек тон ску 
пла сти ку као ку ћа др Ни ко ла је ви ћа у Кра гу јев цу; ака де ми зам и фран цу-
ски ра фин ман.

Ме ђу ур ба ни сти ма Кра гу јев ца три де се тих го ди на до ми ни ра ју: ар хи-
тект Ми ха и ло Ра до ва но вић и ар хи тект Ра до сав Ми ло са вље вић.

Пр ви је жи вео и ра дио у Бе о гра ду. Ар хи тект Ми ха и ло Ра до ва но вић 
(1899–1975) је пр во ра зред ни срп ски ур ба нист. Ње го во де ло је по зна то у 
исто ри ји срп ског ур ба ни зма и на ста вље но кроз ра до ве ње го вих сту де на-
та и след бе ни ка. Пре сти жно при зна ње Удру же ња ур ба ни ста Ср би је но-
си да нас име » Ар хи тект Ми ха и ло Ра до ва но вић«. Ар хи тек тон ски од сек 
Тех нич ког фа кул те та за вр шио је у Бе о гра ду (1920). Спе ци ја ли зи рао је на 
Ур ба ни стич ком ин сти ту ту Сор бо не (1928). Књи гу »Увод у ур ба ни зам » об-
ја вио је 1933 го ди не, пре Атин ске по ве ље. Пре да вао је ур ба ни зам на Ар хи-
тек тон ском фа кул те ту Бе о град ског уни вер зи те та у зва њу до цен та (1934) и 
про фе со ра ( 1950–1970). У ме ђу рат ном пе ри о ду, до био је кон кур се за ре гу-
ла ци о не пла но ве Зе му на, Ни ша, Но вог Са да, Вр њач ке Ба ње, и др. По сле 
1945. го ди не ра дио је ге не рал не пла но ве за По жа ре вац, В. Гра ди ште, Пе-
тро вац на Мла ви, Мла де но вац, Сме де ре во, Филм ски град у Ко шут ња ку. У 
по сле рат ној ли те ра ту ри се не спо ми ње ње гов рад у Кра гу јев цу!!!

Дру ги је био ар хи тект оп шти не кра гу је вач ке. Ње го во де ло је не до вољ-
но по зна то у исто ри ји гра ђе ња Кра гу јев ца. Ста ри са рад ни ци ка жу: »Био је 
ве ли ки струч њак и го спо дин.« По ред Ге не рал ног Ре гу ла ци о ног пла на гра-
да Кра гу јев ца, про јек то вао је низ нај зна чај ни јих обје ка та 30-тих го ди на. 
Пра ва до ку мен та ци ја о ње му тек тре ба да бу де си сте ма ти зо ва на и ње гов 
рад од го ва ра ју ће оце њен.

Вре ди по ме ну ти да је ма ли пред рат ни Кра гу је вац имао гра ди те ље 
обра зо ва не на европ ским ин сти ту ци ја ма. 

Ми ха и ло Ра до ва но вић је пост ди плом ско обра зо ва ње сте као у Па ри зу. 
Ра де Ми ло са вље вић – у Ен гле ској. По ја вљу је се и ве ћи број гра ди те ља са 
ру ским обра зо ва њем – Ко ва љев ски, За ло га, Жит ке вић и др.

Ме ђу рат ни пе ри од из ме ђу два свет ска ра та до нео је Кра гу јев цу нов 
ква ли тет ур ба ног ин же њер ства. Ге о дет ски по сло ви су из дво је ни као спе-
ци ја ли зо ва на де лат ност. Пре мер је дао из вр сне под ло ге за ур ба ни стич ко 
пла ни ра ње. Са дру ге стра не, ур ба ни зам се у Евро пи кон сти ту и ше као по-
себ на ди сци пли на. У Кра гу јев цу, та ко ђе, уме сто ре гу ла ци о них пла но ва 
ко је су прет ход но ра ди ли гра ђе вин ски ин же ње ри, ур ба ни стич ке пла но ве 
из ра ђу ју ар хи тек ти. 
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Пре мер из 1928. го ди не био је од ка пи тал ног зна ча ја за град. Ус по ста-
вио је трај ну до ку мен та ци о ну ба зу про сто ра гра да и осно ву за еви ден ци ју 
не по крет но сти. 

»Твр ди ли сто ви« у раз ме ри 1:500 би ли су ду же од по ла ве ка из ван ред-
на ге о дет ска под ло га ур ба ног раз во ја Кра гу јев ца. 

Уоча ва се не ко ли ко гру па струч ња ка гра ди те ља.
Ру ски »Бе ли«, до бе гли су у вре ме ну иза Пр вог свет ског ра та. На шли 

су сво је ме сто у Ср би ји и Кра гу јев цу и оба ви ли мно ге по сло ве. Но си ли су 
ква ли тет на ин же њер ска зна ња. Ни су се укљу чи ли у Мо дер ну, ко ју је при-
хва ти ла со вјет ска Ру си ја. Ве ћи ном су не ста ли из Кра гу јев ца то ком Дру гог 
свет ског ра та. In ter bel lum је би ло њи хо во вре ме у Ср би ји.

Ин же ње ри и ар хи тек ти шко ло ва ни на за па ду. Нај ви ше у Фран цу ској.
Срп ски ка дро ви су по ста ли знат но број ни ји. У Ср би ји је на по чет ку 

ме ђу рат ног вре ме на би ло укуп но ма ње од сто ар хи те ка та. Пред Дру ги 
свет ски рат- би ло је ви ше од 300 ар хи те ка та. 

Бе о град ски ар хи тек ти про јек то ва ли су не ке нај зна чај ни је згра де у 
Кра гу јев цу:

– Окру жну бан ку, Хи ру шко оде ље ње. 
– Р. А. С, На род ну бан ку, Уред, пи ја цу. Дом по жар не дру жи не, Оп-

штин ски дом.
Са дру ге стра не, је дан број ма ту ра на та Кра гу је вач ке гим на зи је по за-

вр шет ку сту ди ја ар хи тек ту ре успе шно је ра дио у Бе о гра ду:
– ар хи тект Пе тар Га чић, , про јек тант ПМФ а у Бе о гра ду.
– ар хи тект Ми лу тин Бо ри са вље вић,
– ар хи тект Ду шан Ми ро са вље вић,
– ар хи тект Ми о драг На ста со вић. 

У Кра гу јев цу је де ло вао је дан број до ма ћих струч ња ка:
– инж. Ан дра Вељ ко вић (удо ва Љу би ца Фи ли по вић, ма ту рант 1895/6.),
– инж. Сре до је Ка ра нац,
– инж. Вла ди мир Ту фег џић,
– инж. Не шић,
– инж. Во јин Бра ту ље вић, 
– инж. Ри стић,
– инж. Бо шко Ми ли во је вић,
– Ми ле Па вло вић, дипл. инж. ар хи тек ту ре,
– Ми ло рад Обре но вић,
– ар хи тект Жи ва Ђор ђе вић,
– пред у зи ма чи Ва са Ни ко лић и Жи во јин На у мо вић. Ру долф Шве бел. 

Ма на си је Ми лић »ко гра ди тељ«, итд.

Ва жни гра ди те љи ме ђу рат ног Кра гу јев ца би ли су чел ни ци оп шти не: 
Во ји слав Ка ла но вић, Алек са Об ра до вић, Ка мен ко Бо жић. 
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На по ме на:

Аутор овог тек ста је то ком сво јих сту ди ја и на по чет ку рад ног ве ка 
имао част да упо зна је дан број по ме ну тих струч ња ка. 

Ко јић је био де кан Ар хи тек тон ског фа кул те та; ин ду стриј ски објек ти. 
ва ро ши це у Ср би ји; ака де мик; ува жен и у но вим дру штве ним окол но сти-
ма.

Ми ха и ло Ра до ва но вић и Ми ли во је Трич ко вић би ли су оми ље ни про-
фе со ри сво јим сту ден ти ма. »Чи ка Ми ша« и »Трич ко« по ма ло су жа ли ли 
бу ду ће ар хи тек те –да не ће има ти пред рат не по год но сти; ху ма ни сти; по-
ма ло по ти сну ти.

Про фе сор Бог дан Не сто ро вић је де ло вао за тво ре но.
Ми драг На ста со вић је био у по сле рат ном ми ни стар ству гра ђе ви на. 

Ка сни је је осно вао Ре пу блич ки за вод за уна пре ђе ње ко му нал не де лат но-
сти. Сре ди ном 1960-тих ЗУКД ра дио је пла но ве за Кра гу је вац.

За љев ски је ра дио у Кра гу је вач кој оп шти ни.
Ра шев ски је прак ти ко вао гра ди ли шне ме то де ис пи ти ва ња но си во сти 

тла.
М. Па вло вић је пен зи о ни сан 1964. из ГП Ка зи мир Вељ ко вић; мој пр ви 

ди рек тор.
Чи ка Бо шко Ми ли во је вић био је ува же ни пред сед ник Ко ми си је за ре-

ви зи ју про је ка та у НО оп шти не Кра гу је вац. Ње гов син, Љу ба, ду го је во-
дио Пред у зе ће за пу те ве Кра гу је вац. 

Жи ва Ђор ђе вић је по знат по уре ђе њу са ле за исто риј ско за се да ње АВ-
НОЈ-а у Јај цу. По сле 1945. жи вео је у Бе о гра ду. У Кра гу је вац је по зи ван као 
кон сул тант. 

Ин же њер Во јин Бра ту ље вић је ро до на чел ник три ге не ра ци је ин же ње-
ра. На та ли ја је про фе сор на Гра ђе вин ском фа кул те ту, Ду да –ар хи тект у 
ГП Рад, Сла во љуб – по моћ ник ди рек то ра Ди рек ци је за ур ба ни зам и из-
град њу Кра гу јев ца, а Де јан – гра ђе вин ски ин же њер у Ва шинг то ну.
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13.1. ГРУ ПА ГРА ДИ ТЕ ЉА ВТЗ
Гра де се ха ле.
Про јек ту ју у Бел ги ји. Раз ра ђу ју у Гра ђе-

вин ском оде ле њу. До ма ћи и Ру си. Ру ко во ди 
инг. Ан дра Вељ ко вић, па инг. Сре до је Ка ра-
нац.

Из во де ју го сло вен ске ком па ни је. Су пер-
ви зор је про фе сор Жит ке вић.

Ше сто ри ца из тог кру га ста ла су ис-
пред че лич не кон струк ци је.

13.2. ПУ ТА РИ
Из град ња пу те ва је би ла од пр во ра зред-

не ва жно сти.
Гра ди те љи пу те ва –ми ље ни ци др жав-

не и град ске упра ве. Ува же ни Кра гу јев ча ни. 
Го спо да.

Ин же ње ри Во јин Бра ту ље вић, Бо та 
Сто ја но вић и Д. Ри стић се до го ва ра ју са 
го спо ди ном Или јом Ни ко ли ћем о пу то-
град њи. Мај 1938. го ди не.

13.3. АУТО МО БИЛ
У ме ђу рат ном пе ри о ду ауто мо бил ска 

ера ла га но на ста је у Ср би ји. 
За Шу ма ди ју је гра ђе ње пу та Бе о град-

То по ла-Кра гу је вац би ло пре лом но. Ме ђу-
на род ни пут. Са вре ме ни ко ло воз.

Већ при из град њи, по тра си се кре тао 
слу жбе ни ауто мо бил. Двор ски. Сред ство 
ви со ких зва нич ни ка над зо ра.

Сим бол зна ча ја но вог пу та.

13.4. ГРА ДИ ТЕ ЉИ ВО ДО ЈА ЖЕ
Бра на на Гро шни ци је још де лом под ске-

ла ма. По мно го че му тех нич ки но ва.
На зи ре се ле по та гра ђе ви не.
Ис пред во до ја же сто ји гру па ње них гра-

ди те ља. Про јек тан ти. Над зор. Ин ве сти-
то ри. Ин же ње ри из во ђа чи.

По но сни на сво је де ло.

13.5. ARH. BRA NI SLAV KO JIЋ

13.6. АРХ.  МИЛУТИН 
БОРИСАВЉЕВИЋ
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ПО КУ ШАЈ СИН ТЕ ЗЕ

In ter bel lum пе ри од је тра јао две де це ни је. Да ли је у гра ђе њу Кра гу јев ца 
био до вољ но ка рак те ри сти чан? Мо же ли се из дво ји ти ре зул тат упо ре див 
са дру гим пе ри о ди ма?

На др жав ном ни воу би ло је не ко ли ко по ду хва та.
Ре кон струк ци ја и раз вој ВТЗ; ин ве сти ци о ни ме га про је кат; бел гиј ска 

ре ше ња; Огро ман фа брич ки ком плекс; град у гра ду; пе чат ин ду стриј ског 
ка рак те ра Кра гу јев ца; нај ве ћа фа бри ка у др жа ви са оде ље њи ма ши ром Ју-
го сла ви је; До каз над ре ги о нал ног ран га Кра гу јев ца.

Пре ма ви со ко ран ги ра ном ур ба ном цен тру ра ци о нал но се окре ћу и 
др жав не ин фра струк тур не мре же.

Ја дран ски и со лун ски пу те ви се су сти чу у Кра гу јев цу. Гра ди се де о-
ни ца Бе о град –То по ла – Кра гу је вац. Пр ви у Ср би ји: мо де ран ко ло воз и 
ар ми ра но бе тон ски мо сто ви на Ле пе ни ци.

Ја дран ска же ле зни ца се ре а ли зу је кроз Шу ма ди ју и до ли ном Ибра. 
Из гра ђу је се де о ни ца Кра гу је вац – Кра ље во – Ко сов ска Ми тро ви ца.

Аеро дром се за сни ва у Кра гу јев цу; са мо та да.
Гро шнич ки во до вод до но си ква ли тет но во до снаб де ва ње, Ин же њер-

ска ре ше ња нај ви шег ју го сло вен ског ни воа, бе тон ску бра ну, Ве штач ко је-
зе ро, озо ни ра ње во де, итд.

Енергетикa се раз ви ја у За во ду, па у гра ду. По ве зу је се са хи дро цен тра-
лом »Је ли цом« уда ље ном 50 km.

Круп не про ме не се од ви ја ју у ур ба ни зму Кра гу јев ца:
Оба вља се 1928. го ди не пр ви ге о дет ски пре мер. Ства ра ин же њер ска 

ба за и ка та стар ска до ку мен та ци ја. 
Три де се тих го ди на се до но си »Ге не рал ни ре гу ла ци о ни план гра-

да Кра гу јев ца«, кул ту ра ли стич ки кон ци пи ран, уно се ћи дух Сор бо не, 
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предтсвља ју ћи ур ба ни зам ко ји не по ни шта ва прет ход но пла ни ра но и из-
гра ђе но, већ га ин кор по ри ра у бу ду ћи раз вој, уно се ћи у зо не ши ре ња Кра-
гу јев ца дух ху ма ни зма врт них гра до ва. 

Ур ба ни стич ке пла но ве но се ар хи тек ти; уни вер зи тет ски на став ни ци. 
У прет ход ном ве ку то су ра ди ли гра ђе вин ски ин же ње ри. Два де се тих го-
ди на, Ни ко ла Жит ке вић усме ра ва пла ни ра ње Вој но тех нич ког за во да и 
Ста ре ко ло ни је. У на ред ној де це ни ји Ми ха и ло Ра до ва но вић кон ци пи ра 
Ге не рал ни ре гу ла ци о ни план и Но ву ко ло ни ју.

Две рад нич ке ко ло ни је са гра ђе не у ме ђу рат ном вре ме ну, европ ске 
вред но сти у сво јој ка те го ри ји. Ре а ли зу ју се ак ту ел не ин тер на ци о нал не 
иде је за ре ша ва ње ста но ва ња при бр зом ра сту ин ду стриј ских гра до ва. 
Ста ра рад нич ка ко ло ни ја – Si e dlung на прин ци пи ма Ерн ста Ма ја. Но ва 
ко ло ни ја – »вр тар ско на се ље« у скла ду са те о ри ја ма Ебен зе ра Ха у ар да; но-
ви ур ба ни ком плек си; бол ни ца; сред ње шко ле; пар ко ви; зе ле ни ло; спорт; 
де се так јав них спо ме ни ка; ви ше не го у прет ход них 100 го ди на. Истакну тe 
вред но сти је Аугу стин чи ће во де ло – спо ме ник па лим Шу ма дин ци ма. де-
се ти не ле пих гра ђан ских ку ћа. 

У ар хи тек ту ри ме ђу рат ног Кра гу јев ца те ку два стил ска прав ца.
На ста вак еклек ти ке као об ли ка евро пе и за ци је, ко ји до ми ни ра два де-

се тих го ди на. (Објек ти ВТЗ, Учи тељ ска шко ла, Тр жни ца), уно се ћи из ве-
стан на ци о нал ни ро ман ти зам (Зво ник Са бор не цр кве, офи цир ски ста-
но ви, мо сто ви).У сле де ћој де це ни ји, не ке од нај бо љих кра гу је вач ких гра-
ђе ви на но се пе чат нео кла си ци зма (Ин тер нат ВТЗ, Ко ји ће ва бан ка, Уред, 
На род на бан ка).

Мо дер на ар хи тек ту ра ин тер на ци о нал ног сти ла у Кра гу јев цу је ушла 
у прак тич ну при ме ну по чет ком 30-тих, го ди на, па ра лел но са Бе о гра дом. 
По че ла је са Бо ја џи ћа мли ном, па Хи ру шким па ви љо ном и До мом по жар-
не дру жи не. Афир ми са на је про јек ти ма ар хи тек те Ра де та Ми ло са вље ви-
ћа (За нат ски дом, шко ла Кра ља Пе тра, Ло вач ки дом).

У ме ђу рат ном Кра гу јев цу ра ди не у по ре ди во ви ше шко ло ва них гра-
ди те ља не го пре Пр вог свет ског ра та; у гра ђе вин ском оде ље њу За во да; у 
гра ђе вин ском оде ље њу оп шти не; у при ват ним ком па ни ја ма. Уоча ва ју се 
три ка рак те ри стич не гру пе: Но ва ге не ра ци ја шко ло ва них Кра гу јев ча на 
(Ра де Ми ло са вље вић. Сре до је Ка ра нац. Во јин Бра ту ље вић...), гру па »бе-
лих« Ру са до бе глих у Ср би ју. (Ко ва љев ски, Жит ке вић. Ле о нид За ло га.....) 
и ин же ње ри из Бе о гра да и Ју го сла ви је ко ји гра де у Кра гу јев цу. (Ко јић. Б. 
Не сто ро вић. В. Ми тро вић, итд.).

Не за о би ла зна је уло га кра гу је вач ких гра до на чел ни ка по све ће них гра-
ди тељ ству: Во ји сла ва Ка ла но ви ћа, Алек се Об ра до ви ћа и Ка мен ка Бо жи-
ћа. За вре ме њи хо вих ман да та Кра гу је вац је до био ком плет ну уре ђај ну 
осно ву, Ге не рал ни ре гу ла ци о ни план, Уред бу о из во ђе њу, Гра ђе вин ски 
пра вил ник. Спро ве ден је Гра ђе вин ски за кон из 1931. го ди не.
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НА КРА ЈУ КЊИ ГЕ

Mало је оста ло у ар хи тек ту ри Кра гу јев ца из ме ђу рат ног вре ме на. По-
не кад то из гле да ма ње не го што је ствар но. Раз лог је ра ци о нал ност те епо-
хе. По не кад не што од са чу ва ног де лу је ста ри је и да ље не го што је сте. Узрок 
је кул ту ра ли стич ки при ступ тог пе ри о да гра ђе ња. Ни је по ни шта ва но по-
сто је ће град ско тки во. Гра ђан ски Кра гу је вац се на ста вљао на прет ход не 
то ко ве. По пу ња вао је пра зни не. Ру шио је са мо скло но па ду. Уре ђи вао је 
пре ма мо гућ но сти ма и про ра чу ни ма. 

Др жа ва се та ко ђе по на ша ла на овај на чин. Огром ну ин ве сти ци ју у вој-
ну ин ду стри ју ра ци о нал но је пре тво ри ла у ве ли ке ка па ци те те, без ве ли ке 
и по мод не ар хи тек ту ре. Град је уна пре ђи ва ла кроз скром не јав не згра де. 
Зна чај Кра гу јев цу да ва ла је пу тем вр хун ске ин фра струк ту ре. У ин тер на-
ци о нал ним ме ри ли ма су вред но сти:

– ас фалт ног тран скон ти нен тал ног пу та, 
– ар ми ра но бе тон ских мо сто ва,
– ја дран ске же ле зни це, 
– при град ског рад нич ког во за,
– аеро дро ма.
– во до вод ног си сте ма »Гро шни ца«.
Сва ка ко су вред ни ур ба ни са др жа ји и из град ња:
– Ста ре и Но ве рад нич ке ко ло ни је.
– бол ни це,
– Град ске тр жни це.
– Учи тељ ске и Вој но-за на тлиј ске шко ле.
– Уре да.
– За нат ског до ма.
– До ма по жар не дру жи не.
– Ве ли ког Гор њег пар ка.
– шко ле Кра ља Пе тра.
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Тек по не ка ре пре зен та тив на згра да:
– На род на бан ка
– Ко ји ће ва – Окру жна бан ка,
– фа са да са ку по лом Ује ди ње не бан ке,
– ин тер нат Вој но за на тлиј ске шко ле,
– не ко ли ко ку ћа ле ка ра, ин же ње ра, тр го ва ца, итд.
Ме ђу тим, ни је из гра ђе на ни јед на цр ква, већ са мо зво ник хра ма Ус пе-

ња Пре све те Бо го ро ди це, као и бо га те ка пе ле на Ва ро шком гро бљу.

Не ма но вих хо те ла ран га »Та ко ва« или »Гран да« из 19. ве ка.

Окол но сти су бит но ути ца ле на гра ђе ње Кра гу јев ца у ме ђу рат ном пе-
ри о ду. На ме та ле су ра ци о нал ност, па и скром ност.

Из ла зак из Ве ли ког ра та 1912–1918. био је са огром ним гу би ци ма у 
људ ству и до бри ма; Ве ли ка свет ска еко ном ска кри за 1929; при бли жа ва ње 
Дру гог свет ског ра та кра јем 1930-тих.

Ве ли ко ок то бар ско стре ља ње 1941. го ди не је у цр но за ви ло град. Апо-
ка лип са Дру гог свет ског ра та пре ки ну ла је на чин гра ђан ског жи во та и 
обра за ца гра ђе ња Кра гу јев ца. Кул ту ра ли стич ки мо дел је од сту пио пред 
про гре си змом.

Фе бру ар 2009, у Кра гу јев цу др Ве ро љуб Три фу но вић, 
дипл. инж. арх.
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1914. – Систем »Домино«, Ле Корбизије
 – Основано удружењеФранцуских архитеката урбаниста
1918. – Кубизам, формула Ле Корбизијеа
1919. – Велвин, други вртни град, Енгл.
1920. – Авангардни пројекти у СССР, до 1934.
1921. – Међународни конкурс за ГУП Београда
1922. – Чесма »Бубан«, Бојаџићи
 – Доњи и Горњи бетонски мост
 – Надградња Војно занатлијске школе
 – Le Corbusier: »План града за три милиона становника«
1923. – Le Corbusier: «Vers une architecture»
1924. – Регулација улица Молеровићеве и Душанове
 – Учитељска школа
 – споменик стрељаним Словацима
 – скица за пијацу од архитекта Миросављевића
 – Одлука о изградњи Соколског дома
 – просецање улица Душанове и Јевремове (Масарикове)
 – нов бунар Трмбаског водовода
 –  Институт за урбанизам основан на Париском 

универзитету
 – одобрен ГУП Београда
1925. – Управа ВТЗ (завршена 1928)
 – Стара радничка колонија  
 – сквер Код Крста
 – спрат Женске стручне школе
 – интернат ВЗШ (завршен 1927)
 – Ернст Мај, директор урбанистичке службе Франкфурта
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 – Siedlung Hohenbliк
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 – официрски станови,
 – пешачки бетонски мост,
 – пољопривредна школа,
 – сквер пред зградом Окружног суда,
 – Kонкурс за Светосавски храм на Врачару
1928. – Катастарски премер
 – траса Јадранске пруге,
 – проширење Великог парка за 3 ха. Засади, стазе, алеје.
 – електрична централа ВТЗ-а,
 – градска калорична електроцентрала,
 – градска пијаца, пројекат Ђ.Коваљевски,
 – бетонски колектор Ердоглијског потока ,
 – Ђ. Коваљевски: неизведени пројекат Општинског дома,
 – Први конгрес CIAM –a.
1929.  – Којићева Окружна банка,
 – Бојаџића млин, модерна кула,
 – Пруга Крагујевац-Краљево,
 – Звоник Нове цркве,
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 –  Архитект Михаило Радовановић завршио студије урбанизма на 

Сорбони
 – Le Corbusier: Планови за Рио, Монтевидео и Сао Паоло
1930. – Хиподром
 –  Карађорђев дом у Рачи;пројекат арх. Брашована изложен у 

Прагу 
 – Le Corbusier: план за Алжир.
1931.  –  архитект М. Радовановић: »Скица Генералног регулационог 

плана Крагујевца«
 – Донет Грађевински закон Краљевине Југославије
 – Шумарице,  Народни парк,
 – Уред за осигурање радника, архитект Б. Несторовић,
 – Зграде Р.А.С. и »Пеко«.
1932. – Споменик палим Шумадинцима, завршен 1933.
 –  У Београду почиње практична примена интернационалног 
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стила.
1933. – Други конгрес CIAM-a доноси »АТИНСКУ ПОВЕЉУ«,
 – архитект М. Радовановић: »Увод у урбанизам«.
 – завршава се бетонски кеј на Лепеници, инж. Гаспарини
1934. – Пројекат школе »Краљ Петар«, 
 – Дом Пожарне дружине,
 – Ловачки дом у Шумарицама.
1935.  – Планови општинских привредних зграда
 – Le Corbusier: «La ville radieuse».
1936. – Генерални регулациони план града Крагујевца
 – Нова колонија, до 1938.
 – Сквер Мали парк, 
 – Хирушки павиљон Опште болнице,
 – Дечје обданиште «Кнегиња Зорка».
1937. – Грађевински правилник Крагујевца
1938. – Грошнички водовод
 – Ваљаоница бакра у ВТЗ.
 – пројекат Пољопривредног дома.
 – конкурс за палату«Албанија« у Београду
1939. – Занатски дом,
 – Народна банка,
 – Идејна скица за ГУП Београда; архитектЂ. Коваљевски.
1940.
1941. – 10. априла 1941. обустављен рад,
 – 11. апр.1941. Немци окупирају град и ВТЗ,
 – 21. октобра  1941.Велико стрељање  у Шумарицама,
 – Пројекат пуцаонице у Стрелишту; архитект Ж.Ђорђевић,
 – Силос на Железничкој станици.
1942. – Андрејевића задужбина 
 – Дом милосрђа 
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SUMMARY

Interbellum period lasted for two centuries. 
Was it distinctive enough in Kragujevac? Is it possible to separate a result 

comparable with other periods?

Th ere were several projects undertaken at the state level.
Reconstruction and development of the Military-Technical Institute. 

Investment mega project. Belgium solutions. A huge factory complex. A city 
in the city. A seal of the industrial character of Kragujevac. Th e biggest factory 
in the state with its departments all over Yugoslavia. Th e proof of superregional 
signifi cance of Kragujevac. 

Th e state infrastructure nets rationally turned to the high ranked urban 
center.

Adriatic and Salonika roads met in Kragujevac. Th e road section Belgrade-
Topola-Kragujevac was set into work. For the fi rst time in Serbia: hard surface 
road and bridges made of reinforced concrete. 

Adriatic railway was realized through Shumadia and along the valley of the 
river Ibar. Th e road section Кragujevac-Кraljevo-Коsovska Мitrovica was set 
into work.

Th e airport was established in Kragujevac. Only then.
Th e plumbing in Groshnica provided high-quality water supply. Engineer 

solutions of the highest Yugoslavian level. Concrete dam. Artifi cial lake. 
Ozonization of water... 

Energetics developed in the Military-Technical Institute and then in the city. 
It was connected with the hydroelectric power station »Jelica« 50 kilometers 
away.

Big changes were made in the urbanism of Kragujevac.
Th e fi rst geodetic surveying was performed in 1928. Engineer base and 

cadastre documentation was made too.
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During thirties the General Regulatory Plan of the City of Kragujevac was 
developed. Outlined in culturalistic way. It brought the spirit of Sorbonne. 
It was urbanism which did not neglect all previously planned and built, but 
incorporated it in the future development. It brought the style of  humanism of 
garden cities in the spreading zones of Kragujevac.

Architects were responsible for carrying out of urban plans. Most of them 
were university teachers. During previous century that was the job of civil 
engineers. During twenties Nikola Zitkevic directed the panning of the Military-
Technical Institute and the Old Workers’ Colony. During next decade Mihailo 
Radovanovic sketched the General Regulatory Plan and the New Workers’ 
Colony. 

Two workers’ colonies were built in the period between two wars. Th ey 
represented high values in that category and realized current international ideas 
for settlement solutions of quickly growing industrial towns. Th e Old Workers’ 
Colony – »Siedlung« established on principals of Ernst May. Th e New Workers’ 
Colony – » the garden settlement« in accordance with the theories of Ebenezer 
Howard.

New urban complexes. Th e Hospital. High schools... Parks. Green areas. 
Sport. 

Several public monuments. More than in previous hundred years. A 
splendid work of art done by Augustincic – a monument to the fallen soldiers 
of Shumadia.

Tens of beautiful civil houses.
Two styles were recognized in the postwar Kragujevac.
Eclecticism continued existing as a form of Europeanization. It dominated 

during twenties. (Constructions of the Military-Technical Institute. Th e 
Teacher-Training School. Th e Market Place.) It also created certain national 
romanticism. ( Th e Bell tower of the Cathedral Church. Offi  cers’ apartments. 
Bridges.) In the next decade some of the best constructions of Kragujevac 
designed in the neoclassical style. 

( Th e Boarding School of the Military-Craft sman School. Kojic’s Bank. Th e 
Health Station building. Th e National Bank.)

Modern architecture of international style in Kragujevac came into practice 
at the beginning of thirties. At the same time as in Belgrade. It began with the 
Bojadzic’s Mill and than with the Surgery Pavilion and the Fire Department 
building. It was affi  rmed through the projects of the arch. Rade Milosavljevic 
(Th e Craft sman’s House. Th e King Peter’s II Primary School. Th e Hunting 
House.)

Many more high educated builders worked in Kragujevac during the period 
between two world wars than before the First World War. Most of them worked 
in the Construction Department of the Military-Technical Institute. Some in 
the municipality’s Construction Department. In private companies too. Th ree 
distinctive groups were noticed. Th ey represented a new generation of high 
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educated people from Kragujevac (Radisav Milosavljevic, Sredoje Karanac, 
Vojin Bratuljevic...) A group of so called »white« Russians emigrated to Serbia 
(Kovaljevski, Zitkevic. Leonid Zaloga....). And – engineers  from Belgrade and 
Yugoslavia who built in Kragujevac (Kojic. B. Nestorovic. V. Mitrovic...)

Th e roll of mayors of Kragujevac dedicated to building is unavoidable. 
Among them was Vojislav Kalanovic. Aleksa Obradovic. Kamenko Bozic. 
During their mandates Kragujevac got the complete Organizational base. Th e 
General Regulatory Plan as well. Th e Decree on Performance. Th e Construction 
Rule Book. Th e Construction Law from 1931 was applied.
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О АУТО РУ

Ве ро љуб Три фу но вић је ро ђен 18. ма ја 1940. у по ро ди ци ко ја се по сле 
Пр вог свет ског ра та из су сед ног Пу стог се ла пре се ли ла у Кра гу је вац.

Жи ви не пре кид но у род ном гра ду . Исто вре ме но – у осмој др жа ви, од 
Кра ље ви не Ју го сла ви је до Ре пу бли ке Ср би је.

По сле за вр ше ног Ар хи тек тон ског фа кул те та , ра ди че ти ри и по де це-
ни је на ур ба ни стич ким пла но ви ма; пр ви ма ги стар и  док тор на у ка у ур ба-
ни зму  Кра гу јев ца .

Од сре ди не 1990-тих по ку ша ва да кроз сво је књи ге ука же на ме сто и 
уло гу Кра гу јев ца у гра ђе њу  Ср би је. Об ја вље не су:

– »Ар хи тек ту ра о Кра гу јев цу« (1995, 1996. и 2002),
– »Ур ба ни зам Кра гу јев ца« (2004) и 
– »Гра ђе ње Кра гу јев ца у кне же ви ни и кра ље ви ни Ср би ји« (2008).
Књи гу о гра ђе њу Кра гу јев ца из ме ђу два свет ска ра та по све ћу је уну ку 

у Чи ка гу.
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