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ПРЕДГОВОР

Књига Interbellum – архитектура о међуратном Крагујевцу се директно надовезу је на претходно објављену – Грађење Крагујевца у Кнежевини и
Краљевини Србији (2008).
Обе се ослањају на УРБАНИЗАМ КРАГУЈЕВЦА – 20. век (2004).
Са три издања књиге АРХИТЕКТУРА О КРАГУЈЕВЦУ (1995, 1996,
2002) чине поку шај да се јавности ука же на место Крагу јевца у урбанизму, архитекту ри и градитељству Србије.
Крагу јевац између два светска рата гради зрело гра ђанско дру штво.
Раст града не обележавају прогресистичке промене, већ је у току културалистички посту пак. Урбанизам и архитекту ра сведоче о том кратком
цивилизацијском периоду. Прекину том Дру гим светским ратом.
Мисија књиге је да приказом објеката и планова поку ша да ту мачи
грађење Крагу јевца у времену од 1918. до 1941. године и да потра жи могућност повезаности са процесима на почетку 21. века.
Јануара 2009, у Крагу јевцу

АУТОР
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УВОД

Период између два светска рата је посебно поглавље у гра ђењу Крагујевца.
Последица ратова било је стварање Кра љевине Срба, Хрвата и Словенаца. Почиње етапа развоја Крагу јевца у новим државним оквирима.
Крагу јевац је био административно-управно средиште шире територије.
До 1923. године је седиште окру га.
Затим, до 1929. године – седиште шу мадијске области, са два окру га
крагу јевачким и рудничким и седам срезова у њима.
Видовданским уставом 1929. године, држава се реорганизу је.
Краљевина Ју гославија се састоји из бановина. Од 5. октобра 1929. Шумадија је у саставу Ду навске бановине. Центар је Нови Сад. Крагу јевац
остаје само седиште два среза: Крагу јевачког и Гру жанског.
Тек 1921. године становништво Крагу јевца је поново достигло број који је имало на почетку века. Ипак пред Дру ги светски рат 1941. у граду
живи око четрдесет хиљада грађана.
Повећање крагу јевачке популације је имало следећи ток у периоду између два светска рата:
Година
Број становника Број кућа
–------------------------------------------------------1921.
15. 664
2. 482
1928.
23. 024
1931.
27. 249
5. 004
1941.
39. 060
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Време између два светска рата може се поделити на два периода.
ПРВИ ПЕРИОД (1918–1929)
Од завршетка рата па до почетка 1930-тих година гра ђење у Крагу јевцу опредељу ју:
– обнова и раст популације
– нов инвестициони циклус Војнотехничког завода са пратећим инвестицијама у граду.
Деценија после Првог светског рата обележена је у Крагу јевцу реконструкцијом војне индустрије као доминантне градске функције. Укљу чене у међу народну поделу рада.
Инвестиције у развој Војнотехничког завода дају полет изградњи града.
Крагу јевац је незаобилазан и као чвориште саобра ћајне инфраструкту ре државног значаја.
У административној организацији Кра љевине СХС град је центар
крупне територијалне јединице – области.
Граде се објекти средњег образовања, култу ре, банкарства и здравства.
Радничка колонија је јединствен поду хват реализован у домену социјалног становања.
Изградња града се одвија на основу »Плана регулације вароши Крагу јевац« (1891), али просторно-физички раст почиње да се одвија изван
гра ђевинског рејона. Неплански и плански.
Обавља се први геодетски премер. Присту па се припремама за израду
новог генералног регулационог плана.
У архитекту ри се мешају утицаји са немачког, француског, енглеског и
руског подручја. Доминира еклектички приступ.
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ДРУГИ ПЕРИОД (1930–1941)
После велике светске кризе, инвестирање је и у Ју гославији постало
опрезније. Крагу јевачка војна индустрија је умереније инвестирала. Слутећи наредни рат, повећавала је број запослених.
Демографски развој је био умеренији. Док се у претходној деценији
број становника удвостру чио, у дру гом периоду раст је био око 50%.
За решавање стамбених потреба радника ВТЗ-а подиже се Нова колонија.
Припремљен је и усвојен »Генерални регулациони план Града Крагујевца«. Створена ду горочна планска основа .
У области пројектовања, овај период почиње са појавом модерне архитекту ре интернационалног стила. Али, паралелно се наставља са еклектичким обрасцима градње. Неки од најва жнијих објеката припадају неокласицизму.

Питање водоснабдевања постаје ургентно. Решава се изградњом Грошничког водовода. Ску пог кому налног система. Инжењерски авангардног у ју гословенским оквирима.
Стиже први асфалтни пут међу народног ранга.
Настаје аеродром у Крагу јевцу. Функционише локални железнички
саобра ћај.
Умерени прилив нових становника омогућио је да се развија урбани
стандард Крагу јевца. Град се уређу је, подижу паркови и спортски терени,
граде јавни објекти.
Пред Дру ги светски рат, Крагу јевац је европски индустријски град,
умерене величине, гра ђански рационалан.
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ВОЈНО-ТЕХНИЧКИ ЗАВОД

Темељ гра ђења Крагу јевца и у interebellum времену била је војна индустрија. Одржан је контину итет индустријализације Србије започет изградњом Тополивнице у 19. веку.
У Првом светском рату, Војнотехнички завод је претрпео тешка разарања. На Версајској мировној конференцији (1919) изнет је податак о
степену оштећења ВТЗ-а у висини од 70% од укупне вредности из 1914.
године (која је тада износила 39.080.000 динара).
Одмах се после рата, вратило око четири стотине радника из Француске. Од 1922. до 1924. обнавља се део производње у преосталим радионицама.
Карактеристично је настављање рада Војнозанатске школе, jош 1920.
године. Образовање питомаца је настављено пре реконструкције фабрике.
Неко време је у новој држави постојала дилема око да љег развоја војне
индустрије у Крагу јевцу, због недостатка воде.
Ипак, од 1923. године, праве се планови модернизације ВТЗ.
Та стратешка државна одлу ка била је од пресудног значаја за међуратни период гра ђења Крагу јевца. Наставак индустријског развоја дао је
карактер граду. Моћни инвестициони поду хвати мењали су Завод, али, и
град. као и целу Шу мадију. Сигурно је то и била намера оних који су одлу чивали.
Највећа индустрија и у новој, проширеној држави наставила је да се
развија у Крагу јевцу. Лиценца је ку пљена од белгијске фирме Fabrique
National из Херстала код Лијежа. Отуда су стизали и идејни пројекти за
нове грађевине. Разрађивао их је тим у Заводу по д су первизијом професора Николе Житкевића. У Грађевинском одељењу ВТЗ-а око 1924. раде
српски инжењери и доста руских емиграната. Анга жовање стручњака Руса даје одређен квалитет новом инвестиционом циклусу.
Као и у Селесковићево време – на врху пирамиде инжењера био је врхунски стручњак- професор.
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Планови су довели до проширења фабричког кру га. Некадашње парцеле Артиљеријског пу ка »Танаско Рајић« и Подофицирске школе постале
су део фабрике, локација нових производних погона.
Забележен је гест екс-кра љице Наталије Обреновић да поклони Заводу њиву са воденицом на Ждра љици. Туда је прошла пру га за Медну,
изгра ђена је Капислана, као и дрвни погони...
Ранија локација Окру жне болнице је искоришћена за изградњу интерната ВЗШ.
Матична локација је заокру жена. Затворен је троу гао: ЛепеницаЖдра љица-Пиротехника. Површина фабричког кру га била је око 70 хектара. Неколико пу та је повећана територија »Арсенала« са краја 19. века.
Војна индустрија Крагу јевца је постала град у граду. Остаје изван грађевинског рејона у новом Генералном регулационом плану Крагу јевца из
1931. године, иако је ослоњена на градски центар.
Огра ђен је високим зидом Војнотехнички завод – највећа српска фабрика, забрањени град.
Уну трашња просторна организација ВТЗ-а је имала јасну логику.
Први ешалон чиниле су најфиније функције. Управа и образовање
развијане су на елитној локацији, на Милошевом венцу, главним фасадама окрену те граду. Постале су део градског центра; затворен, али присутан.
Парковски амбијент је формиран иза првог ешалона; тампон према
производњи; нагласак репрезентативности, квалитетно урбано зеленило
уз градски центар.
Део старих објеката био је дру ги ешалон, иако је пору шено три петине
постојећих зграда да би се саградиле нове. Уништен је и део ванредних
објеката које је осамдесетих година подизао инжењер Тодор Селесковић;
вероватно – претходно ру инираних током оку пације. Ипак, наставио је
да постоји индустријски слој из 19. века; стара и нова ливница, чаурница,
ковачница, чеона железничка станица.
Трећа целина су новоподигну ти објекти.
У новом инвестиционом циклусу сагра ђени су:
– 1925–1927. нова зграда Лабораторију ма,
– 1926. Артиљеријска радионица;(предузеће »Дело« инж. Ју ришића,
Загреб),
– 1927. фабрика пу шака и фабрика пешадијске му ниције,
– електрична централа,
– дечје обданиште и фабричка амбуланта,
– ватрогасна кула,
– регулација Лепенице,
– брана са уставом,
– 1928. Управна зграда са парком,
– стан управника са парком,

– пру га за Медну,
– 1929–1930. нова ковачница и котларница,
– 1933. Упаљачница,
– новоподигну те радионице: алатница, столарница, и радионица за
оправку моторних возилак
– 25. септембра 1938. ва љаоница,
– почетком 1940-тих збројовка.
Резултат инвестирања у периоду између два светска рата је нова структу ра Војнотехничког завода са неколико функционалних гру па.
Основу индустријске производње чинили су:
– фабрика пу шака;
– фабрика пешадијске бојеве му ниције;
– термоелектрична централа, гасожен, флу минантница, централна
алатница и капислана;
– упаљачница, ливница, ва љаоница, артиљеријска радионица, ковачница, ауторадионица, мазива, котларница, столарница и ковачка браварница;
– централна управа; велика фабрика,сложене структу ре, просторно
заокру жена на Матичној локацији у Крагу јевцу.
Један број нових хала концентрисан је око Тополивнице, гра ђене 1851;
ту је задржано срце Завода.
Најимпресивнији склоп хала подигнут је на ушћу Ждра љице у Лепеницу; Низ повезаних модула дуг неколико стотина метара; Макрострукту ра; европска организација индустријског простора. По својим димензијама као да најављу је индустријске мегаструкту ре крагу јевачке аутоиндустрије дру ге половине 20. века.

У дру гу гру пу спадају објекти стандарда:
– Интернат Војнозанатлијске школе,
– надградња Војнозанатске школе,
– стан управника,
– официрски станови,
– дечје обданиште и Фабричка амбуланта,
– стара радничка Колонија.
Објекти ове гру пе не спадају у класичне индустријске функције. Подигну ти су као надградња корпоративног односа фабрике и њених радника. Дали су нов висок квалитет, непознат у историји крагу јевачке индустрије.
Нема ни у Кра љевини СХС индустрије која је школовала питомце, нити саградила радничко насеље равно Колонији.
Трећа веома значајна инвестициона целина су инфраструктурни
објекти и мреже:
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– водовод из Грошнице,
– железничка пру га до Медне,
– регулација река Лепенице и Ждра љице,
– брана са уставом,
– електрична централа,
– ватрогасна кула.
Велика индустрија је морала да изгради озбиљну инфраструкту ру.
Инвестиције у ВТЗ су обу хватиле и позиције које су поред фабрике служиле и граду. Грошнички водоводни систем је изузетно вредан. Регулације водотокова су штитиле и велики део Крагу јевца. Град се из Завода
снабдевао електричном енергијом до краја двадесетих година. Локални
воз од Лапова и од Кра љева превозио је раднике из околних насеља до посебне »Завод« станице у Крагу јевцу. Била је то приградска железница која
је функционисала и у једном делу послератног периода.
Војно-технички Завод као највеће предузеће војне индустрије у Ју гославији давао је печат Крагу јевцу и током деценије пред Дру ги светски
рат. Национални значај се сагледава из предратне организације Завода.
Од 1. јануара 1936. године уведена је нова организациона шема Завода са
одељцима: 1. Сарајево, 2. Скопље, 3. Загреб. 4. Чачак, 5. Обилићево и 6.
Камник. Јасно се показу је место ВТЗ-а у простору државе. Крагу јевац није административни центар једне од бановина, али је индустријски центар
највишег ранга.
Завод је остваривао међу народне кооперације. То је граду давало одређену европску димензију. Деценијама је чу вано сећање на контакте са
Чехословачком. Братислава. Злин. Шкода. Збројовка....још помињу стари
Крагу јевчани.
Поред ВТЗ-а у Крагу јевцу су радиле и мање фабрике: Фабрика конзерви бра ће Стефановић. Две фабрике кожа. Фабрика кеса. Три парна млина.
Машинска радионица и ливница. Ливница метала и делова за аутомобиле (!). Фабрика дугмади. Фабрика макарона. Две циглане. Текстилна индустрија Ду шана Стојановића. Четири фабрике леда Свилара. Кланица.
Фабрика ексера...
Сви ти индустријски објекти доприносили су привредној структу ри
града.
Али, Војнотехнички завод је био толико доминантан да је Крагу јевац
био практично монострукту ран.
Забележено је да је обнова и изградња ВТЗ-а 1920-тих коштала 230 милиона ондашњих динара
Крајем деценије остварена су два значајна успеха:
– почетак рада новосагра ћене Ваљаонице бакра (1938) и
– производња пу шкомитра љеза (1940).
Пред Дру ги светски рат, у крагу јевачком Заводу радило је 13. 600 запослених. Град је имао око 39. 000 становника.

Априлски рат 1941. Био је краткотрајан; одмах се одразио и на Војнотехнички завод у Крагу јевцу.
– 10. априла 1941. обустављен је рад;
– 11. априла 1941. Немци оку пирају град и ВТЗ.
У пролеће 1941. завршава се Internellum период изградње крагу јевачке
војне индустрије. Почињу ратне године деструкције.
Могу се сагледати конту ре мисаоних токова гра ђења Крагу јевца.
После рата, у Кра љевини Срба, Хрвата и Словенаца утицаји се осећају
са дру гих страна. Извесно је да су претходна непосредна ратна непријатељства прекинула сарадњу са Аустријом и Немачком. Држава се оријентише ка савезницима, углавном ка Француској.
Нова оријентација одра жава се и на развој Крагу јевца.
У архитекту ри после 1918. године престаје да доминира сецесија.
Академизам проду жава да се практику је. Јављају се и еклектички објекти академистички по композицији, али са делом сецесијских орнамената.
Инвестицирање у Војно-технички завод базирано је на белгијској технологији и пројектима.
Градилиште је повремено обилазио краљ Александар Кара ђорђевић;
сигурно је да је показивао одређено интересовање за архитекту ру. Ослањао се углавном на руске избегличке архитекте. Су первизор изградње
ВТЗ-а, професор Никола Житкевић припадао је том кру гу.
Управник Гра ђевинског одељења ВТЗ-а до 1925. је био гра ђевински
инжењер Андра Вељковић, а потом инжењер Средоје Каранац. У Гра ђевинском одељењу су око 1924. инжењери: Глатков, Сачков и Квасков, а
касније и бројни дру ги руски стручњаци. Из Белгије су добијали идејне
пројекте које су разра ђивали за извођење. Постоји податак да је закратко
радио и архитект Миливоје Тричковић, француски ђак, а касније – универзитетски професор.
Архитекту ра Interbellum слоја Војнотехничког завода напустила је немачке обрасце из претходног века. Окрену та је франкофонским еклектичким правцима, уз одговарајући допринос »белих« Руса.
Палата Управе ВТЗ-а је по композицији класицистичка а орнамент је
са елементима стила Арт Ну во.
Зграда крај ње, стан Управника, припада истој стилској гру пи.
Интернат Војнозанатлијске школе припада неокласицизму.
У тим стилским кру говима креће се систематизација углавном читавог грађевинског наслеђа у заводском кру гу из Interbellum времена. То је
релативно скромна западноевропска архитекту ра ....
Много је ва жније што је обнова велике индустрије:
– оформила Матичну локацију као модеран индустријски комплекс
европских димензија, одлу чу јуће допринела градској инфраструкту ри и
урбаној опреми.
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– давала надрегионални значај граду, упркос смањеној административној улози Крагу јевца у Кра љевини Ју гославији.

1.1. СИТУАЦИОНИ ПЛАН ВТЗ
Највећа српска индустрија. На Матичној локацији у Крагујевцу. Грађена преко
100 година – у више слојева.
У међуратном периоду великим инвестирањем знатно увећана. По белгијским
пројектима. Под краљевском пажњом. Са
суперви зором универзитетским професором Житкевићем. Грађевинским оделењем. Резултат је – индустријски гигант у
Крагујевцу и Југославији.
Крагујевац је у Interbellum периоду време
мерио по оглашавањима заводске сирене.
1.2. УПРАВНА ЗГРАДА
На контакту са градским центром Завод је саградио репрезентативне зграде.
Палата Управе је постављена на најистакнутијем месту. Уз Стару цркву и
Скупштину Кнежевине.
Постала део Милошевог венца. Снажно
акцентирана кубетом. Окренута граду.
Моћна управна палата моћне индустрије. Највеће на Балкану. Кроз капију
»испод сата« ула зило је преко 12 000 радника. А Крагујевац је имао само тридесетак хиљада становника.
1.3. СТАН УПРАВНИКА
Господска зграда је ука зивала на врло
висок ранг корисника. Управник Војнотехничког завода је био, по правилу, генерал.
Локација између Управне зграде и Војнозанатске школе. Јасно симболи зује његове
стратешке делатности.
Амбијент повезује те три зграде. Француски парк намеће ниво. Генералу. Управи.
И питомцима.
Обавезује на европске вредности индустријске раднике при уласку и одласку.
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1.4. ОФИЦИРСКИ СТАНОВИ
На почетку кнез Михаилове улице подигнута је двадесетих година посебна
стамбена зграда. Вишепородична.

За кадрове ангажоване у реконструкцији војне индустрије.
Спратни блок за официре. При земно
крило за Белгијанце.
На Милошевом венцу. Прекопута Официрског дома – негдашњег Конака.
У еклектичком маниру. Са нагласком на
националном романти зму.
1.5. ФАБРИЧКЕ ХА ЛЕ
Индустријски објекти ВТЗ из међуратног периода су великих капацитета. Заузимају знатне површине земљишта у проширеном кругу Матичне локације.
Технолошки су адаптабилне. Инжењерски изведене.
Рационалност материјала и концепта
даје одређену вредност њиховој архитектури.
Ипак – на скромнијем нивоу од значаја
индустријских достигнућа из претходног
циклуса. Пројекти професора Селесковића
били су у задњој четвртини 19. века ближи актуелном врхунском европском градитељству. Белгијски пројекти из Interbellum периода су нешто конзервативнији.
1.6. ВАТРОГАСНА КУЛА и ЗИДАНА
ОГРАДА
Велика војна фабрика се морала чувати.
Била је забрањени град.
Од нежељених приступа заштићена је
оградом.
Високoм oградом су обележене границе
ВТЗ. Само мале деонице преосталих зидова од црвене опеке сведоче о томе.
Од пожара се настојало сачувати осматрањем.
Подигнута је кула –противпожарна
осматрачница. На високом огранку Метиног брда. Својом петоспратном висином доминирала је над Заводом. И великим
делом града.
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ГЕНЕРАЛНИ РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

»План регулације вароши Крагу јевац« који је израдио инжењер Лу ка
Ивковић 1891. године, био је сна жан планерски инстру мент више од четири деценије, најду же у историји планирања Крагу јевца. По њему је извршена регулација језгра Крагу јевца која је углавном очу вана у току двадесетог века. Тековине једног техничко-инжењерског поступка угра ђене
су у урбанизам који је следио.
План регулације је послу жио као основ за формирање градских комуналних инфраструктурних система: уличне мреже, јавне расвете, водовода, железнице и др.
Изграђени су значајни јавни објекти; формирани градски блокови.
Рационализам је био обележје гра ђења Крагу јевца у периоду ва жења
»Плана регулације вароши Крагу јевац«.
Грађевински рејон Крагу јевца, одређен Планом регулације из 1891. је
био довољно велики до средине треће деценије двадесетог века.
Развој Крагу јевца током те деценије примарно је изазван инвестицијама у Војнотехнички Завод. Инвестициони циклус се сна жно одразио
и на просторни раст Крагу јевца. Развојни замах пробио је границе грађевинског рејона одређеног »Планом регулације вароши Крагу јевац« из
1891. године.
Пројектанти кому налних система почетком 20. века сматрали да је
плански оквир довољан за популацију од око 27.000 становника. Међутим, показало се у пракси да је био калибриран само за популацију величине око 20.000.
Када је она, око 1925. године превазиђена, гра ђевински рејон је постао
претесан. Непланска градња се појавила по ободу. (Међу тим, највећа изградња изван гра ђевинског рејона остварена је ипак плански – реализацијом Радничке колоније на Становљанском пољу.)
Суд општине града Крагу јевца и Општински одбор под председништвом г. Војислава Калановића током 1927. године констату је појаве не-
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планске изградње изван одобреног гра ђевинског рејона, На Метином и
Пиварском брду, на Становљанском Пољу, на Ердоглији и Михајловцу.
Општина доноси одлу ке да:
– будући нови рејон вароши буде обележен на лицу места;
– у новом рејону треба одмах геодетски снимити терен;
– нови план вароши буде ура ђен у 1928. године;
Шеф Грађевинског одељења, инжењер Леонид Залога, сагледава просторне потребе за ду горочни развој популације:
»...Садашња количина становника
18. 000;
Услед проширења фабрике Артиљеријско-техничког завода
или АТЗ-а очекује се прираштај становника око
5. 000;
прираштај за 30 година (3% год.)
32. 000;
целокупно становништво града Крагујевца
биће 1960. го ине
55. 000.
Према томе, површина рејона вароши мора да буде
55. 000 х 100= 550 хектара.«
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Парадоксално је да је гра ђевински инжењер скоро потпу но тачно
пројектовао број становника који ће бити достигнут 1960. године, а да је
веома потценио потребе за гра ђевинским земљиштем. (Земљиште које је
национализовано 1959. године имало је површину од 1.850 hа. Само становање је заузимало територију равну пројекцији целог гра ђевинског рејона срачу нату од инж. Леонида Залоге.)
Комисија за обележавање новог гра ђевинског рејона образована је 24.
маја 1927. године и радила је у току 1928. године.
Почетком 1928. године, одбор усваја предлог Генералне дирекције
катастра Министарства финансија, по коме, током 1928. и 1929. године
треба извршити катастарски премер градског рејона, као и читавог атара
општине града Крагу јевца. Планови градског рејона треба да буду у размери 1:500, а остали део атара у размери 1:2.500. Цена подлоге је 300. 000
динара. Премер је завршен у августу 1928. године. Тиме је створен основ
за израду новог регулационог плана града.
»Генерални регулациони план града Крагу јевца« ура ђен је на актуелном геодетском снимку у размери 1:5.000. Ту подлогу су створили српски
стручњаци уз значајно учешће руских емиграната.
Извршен је комплетан катастарски премер Крагу јевца.
Учињен је квалитативан напредак у стварању базе података о земљишту и некретнинама, у времену у коме је имовина значила основ гра ђанског дру штва. Стру ка је тај посао урадила веома ефикасно. Одлу ка о премеру је донета почетком 1928. а премер је завршен већ у августу. Створена
је нова подлога, на којој је 1931. урађен »Генерални регулациони план града Крагу јевца.«

Радови на припреми новог регулационог плана Крагу јевца предузети су благовремено у односу на законску регулативу. Гра ђевински закон
је обнародован (16. ју на 1931) и сту пио на снагу (6. децембра 1931) у истој
години. Обавезивао је градове да донесу УРЕЂАЈНЕ ОСНОВЕ које сачињавају:
а) Регулациони план, који«представља графички пројекат- нацрт за
уређење и проширење једног места, уколико се то може цртежом претставити...«
б) Уредба о извођењу регулационог плана, која »...даје опис оних радова
који се нису могли графички на плану представити...« (значајно је да Уредба, поред прописа и ближих одредби, садржи и »...Гра ђевински и финансијски програм уређаја....приоритетни план о изградњи потребних јавних
гра ћевина...«) и
в) Грађевински правилник који »...одређу је норме које се односе на градилиште и гра ђевине...«
Крагу јевац је у законском року (шест година) донео свој УРЕЂАЈНИ
ОСНОВ.
Одлу ком Одбора општине Крагу јевац бр. 4.763 од 16. фебруара 1931.
године поверава се израда Генералне скице новог регулационог плана
Крагу јевца г. Михаилу Радовановићу, архитекти из Београда.
У току 1931. године, завршена је Генерална скица новог регулационог
плана града Крагу јевца.
Општински Одбор је, на предлог шефа Гра ђевинског оделења, одлучио да не распису је конкурс. Директно је прихва ћена понуда овлашћеног
архитекта из Београда, Михаила Радовановића. Цена је била 25. 000 дин.
Одлу чено је да детаљну разраду изврши Гра ђевинско оделење Суда општине крагу јевачке. По упутствима и стручним скицама г. Радовановића
(уз награду од 15.000 дин.).
На тра жење аутора, одређен је ( 23. марта 1931), ужи стручни Саветодавни одбор. Са задатком :
– да упозна пројектанта са жељама и захтевима града и
– да, по завршетку израде, реферише Одбору при усвајању плана.
Чланови Саветодавног одбора прегледали су завршену скицу новог
регулационог плана (13. новембра 1931) и донели одговарајуће закључке.
Одбор је скицу усвојио (3. децембра 1931.), а Министарство гра ђевина је
одобрило.
Генерални регулационо план града Крагујевца разрадио је архитект Радосав В. Милосављевић са сарадницима из Гра ђевинског одељења и уз
учешће архитекта Михаила Радовановића.
Потписали су га:
– председник градске општине – г. Алекса Обрадовић,
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– архитект Р. В. Милосављевић (»израдио према одобреној скици«) и
– министар грађевина, др Кожул.
План је усвојен 1936. године, истовремено са Уредбом, као нераздвојним делом.
Грађевински правилник за град Грагујевац усвојен је од стране Градског
већа 18. новембра 1936. године. Председник градске општине био је у време усвајања г. Каменко Божић. Правилник је одобрио министар гра ђевина др Кожул јула 1937. године.
Генерални регулациони план града Крагу јевца ра ђен је за потребе популације од 75.000 становника до 1981. године!
Пројекција је извршена применом стопе раста од 2% годишње, током
50 година на базу од 27.249 становника из 1931. године, иако је раст у претходној деценији био 5,7 %.
Гра ђевински рејон је знатно проширен. Постојећи ...« по одобреном
плану вароши...« био је површине 270 hа. Нови је обу хватио 960 хектара.
Сачињавали су га:
– ужи грађевински рејон који по правилу обу хвата већ изгра ђени и
насељени део града.
– шири рејон, који обу хвата још неизгра ђени и ненасељени део.
Проширење градског насеља предвиђа се у четири правца:
– дуж пу та за Кра љево до границе са атаром општине Становљанске;
– у правцу Ердоглијског потока до општинског пу та 2. реда који везу је
Становљанско поље са Милановачким дру мом;
– у правцу Михајловца и Су шичког и Дивљег поља;
– у правцу Метиног брда до вододелнице између слива реке Лепенице
и реке Бреснице.
Војнотехнички завод није обу хва ћен регулационим планом, као ни
Илина Вода са Кошутњаком, Аеродром, Виногради.
Народни парк у Шу марицама планиран је изван за хвата границе регулационог плана.
Изван границе грађевинског рејона, а у границама плана, планирано
је:
а) на истоку
– Градско гробље са проширењем преко Су шичког потока,
– нова индустријска зона низводно од града.
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б) на западу
– Палилулско гробље,
– Хиподром,
– Чехословачко гробље,
– Војно егзерцириште и
– Ауто-касарна.

Карактеристичан је став : »У погледу уређења центра вароши, исти је
задржан у распореду и свом значају онако, како је био пројектован у досадашњем плану.«
Значајне пројекције су:
– »...Нова улица као веза београдског дру ма са јадранским и солунским пу тевима који иду од Београда кроз Крагу јевац, а преко Кра љева и
Јагодине«.
– »...Велика површина земљишта, која је до сада слу жила као егзерцириште за 19. пешадиски пук, намењена је у будућем за смештај државних
надлештава, евентуалних бановинских зграда, ако би државни интереси то захтевали, са паркирањем плаца испред зграда и пресецањем једне
широке улице од ул. Књаза Михајла која је иначе била предвиђена старим
регулационим планом«.
–«Места за јавне гра ђевине«; према одредбама Гра ђевинског закона
(пар. 4 т. 9) регулациони план је обезбеђивао локације за јавне градске
објекте. Пројектован је корпус са 64 позиције богатог спектра јавних грађевина. Неке од њих су:
– Јавна гара жа,
– Митрополија,
– Окру жна команда,
– Раднички дом,
– Дом милосрђа,
– спортски стадион,
– ку патило – отворено и затворено,
– ботаничка башта,
– Народни парк,
– дечје обданиште,
– метеоролошка станица,
– позориште,
– берза, и др.

РЕЗУЛТАТИ И ОСТВАРЕЊА ГЕНЕРАЛНОГ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА
Примена културалистичког урбанистичког модела у две различите
епохе. Континуитет у односу на претходни план. Јавни објекти. Индустријска зона. Нова колонија. Међународни аутомобилски пут. Аеродром.
Народни парк. Грошнички водовод. Социјална револуција и еволутивни
приступ урбанизму.
Јавни објекти су планирани веома детаљно. Време је потврдило пројекције Генералног регулационог плана. Иако је нормалан период реализације прекинут ратом, изгра ђено је две трећине планираних јавних гра-
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ђевина.
Урбанистичко планирање Крагу јевца није брзо и некритички следило
интернационалне идеје.
У међу ратну праксу гра ђења Крагу јевца нису уведена прогресистичка
начела Корбизијеовог урбанизма, који је негирао постојећа урбана ткива,
често их разарајући у тежњи за новим моделима. Планирање града Крагу јевца заснивано је на доктрини континуалног развоја, догра ђивања и
поправљања постојећег коју је засту пао архитект Михаило Радовановић.
Прогресистички урбанизам јавио се у Крагу јевцу тек после Дру гог
светског рата са урбанистима који су следили школу архитекта Николе
Добровића.
Тридесетих година тек у понеким разрадама Генералног регулационог
плана и при лоцирању већих објеката осетио би се неки елеменат Модерне. Било је то у слу чајевима када је сва па жња посвећивана новој гра ђевини, наметљиво је лоцирајући, не водећи довољно рачу на о окру жењу, када
је зграда разбијала градски блок. Но и такви појединачни поступци нису
тада доводили до већих разарања урбаног ткива Крагу јевца.
Теорија вртних градова имала је битан утицај на концепт урбанистичког плана Крагу јевца.
Теорију вртних градова формулисао је Sir Ebenzer Howard књигама
Tomorrow. A Рeaceful Рath to Real Reform (1898) i Garden Cities of Tomorrow (1902). У њима је изложио предлог за организован прихват миграције
усмерене ка преоптерећеним британским индустријским градовима; даје
нове димензије планирању града; илустру је их само дијаграмима и предла же финансијске методе за реализацију.
Компанија за реализацију вртних градова формирана је 1900. године,
а у јулу 1903. године потписан је уговор за реализацију Лечворта, првог
вртног града. Архитект Анвин је прокламовао неколико водећих идеја:
– не градимо уметнички град; прво морамо видети да наши становници добро стану ју;
– једноставан и уредан план;
– свака кућа мора имати врт, све собе сунчану светлост и сл.
После Лечворта, термин Garden City ушао је у општу потребу за ду го
време. Развој вртног рада Велвина почео је 1919. године, да би 1949. у њему живело између 40 и 50 хиљада становника на теритотији од око 4.500
акри. У 1930-тим годинама књига архитекте Рајмонда Анвина Town Planning in Practice била је библија многих планера.
Међу њима је био и архитект Михаило Радовановић. У српском урбанизму он је интерпретирао модел »вртарских колонија«, у чијој су основи
искуства насеља Hampstead Garden Suburb реализованог 1907. године.
Гра ђење и уређивање Крагу јевца према Генералном регулационом
плану који су припремили архитекти Михаило Радовановић и Радосав
Милосављевић, прекину то је Дру гим светским ратом 1941. године. Уме-

сто грађења – рат је донео разарања.
Култу ралистички модел се после Дру гог светског рата су кобио са прогресистичким револу ционарним тенденцијама.
Међу ратни период између два светска рата донео је Крагу јевцу нов
квалитет урбаног инжењерства.
Геодетски послови су издвојени као специјализована делатност. Премер је дао изврсне подлоге за урбанистичко планирање.
Са дру ге стране, урбанизам се у Европи конститу ише као посебна дисциплина. И у Крагу јевцу, уместо регулационих планова које су претходно радили гра ђевински инжењери, урбанистичке планове изра ђу ју архитекти.
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2.1. ПРВИ ПРЕМЕР КРАГУЈЕВЦА
Грађевински реон одређен »Планом регулације вароши Крагујевац« 1891. године постао је недовољан средином 1920-тих.
Зато су почели радови на припреми новог регулационог плана.
Први велики посао био је гедетско-катастарски премер територије и објеката. Границе премера су одређене 1927. Цео
посао извршен 1928.
Створена је инжењерска и имовинска
основа за планирање.
Информациона основа развоја Крагујевца.
2.2. СКИЦА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА
ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Београдски архитект Михаило Радовановић је 1931. године ангажован да ради нови Генералнирегулациони план Крагујевца.
Урбанист са Сорбоне је у скицу унео елементе актуелне теорије »вртних градова«.
Ширење стамбених зона Крагујевца
пројектовао је као »вртарске колоније«.
Истовремено је, културалистичким
поступком задржао све одредбе претходног Плана регулације из 1891. које се односе на градско језгро. Велики хуманиста је
урбани зам посматрао као континуалан
процес.
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2.3. ГЕНЕРАЛНИ РЕГУЛАЦИОНИ
ПЛАН ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
»По одобреној скици израдио архит.
Рад. В. Милосављевић«. »Видео Шеф грађевинског оделења Инг. Л.Залога«. Потписао
: »Председник градске општине Алекса Обрадовић«.
Легендарна имена грађења Крагујевца у
међуратном периоду на листу пергамента који је потврдио министар грађевина
др Кожул.
»Генерални Регулациони План Града
Крагујевца« је донет средином тридесетих. Пројектован за наредне три деценије. Уносећи европска урбанистичка сазнања. И високе развојне амбиције града и
Шумадије.
Само неколико година пред Други светски рат.

2.4. ГРАДСКИ ЦЕНТАР
На Кнез Милошевом венцу се, поред постојећих јавних објеката, предвиђа само
изградња Општинског дома и Команде диви зије.
Тежиште се ставља на простор око
Окружног начелства. Ту су планирани важни градски садржаји.
Инспекторат и Суд. Уред. Берза. Јавна
гаража. Дом пожарне дружине. Позориште и биоскоп. Занатлијски дом. Пошта.
Слободностојећи. Модернистички.
Главна улица остаје блоковски изграђена. Пломбирањем. Пословно стамбеним
вишеспратницама.
2.5. НОВЕ АМБИЦИЈЕ КРАГУЈЕВЦА
Генерални регулациони план обезбедио
је локације за функције Крагујевца у будућој органи зацији државе.
Бановински објекти предвиђени су у
кругу касарне деветнаестог пука. Планом
је одређено парковско уређење терена. У
репрезентативном амбијенту – нове грађевине намењене институцијама које
Крагујевац очекује.
Митрополија је планирана у истој улици. На раскрсници Мала вага. У време кад
Крагујевац није био ни седиште епархије.
Планско заснивање будућих централних
регионалних садржаја концентрисано је у
улици Кнеза Милоша. После осам деценија
још чека на реали зацију.
2.6. РАДНЕ ЗОНЕ
Војна индустрија је остала изван грађевинског реона одређеног Генералним регулационим планом града Крагујевца. Неприка зана. Иако је била основ развоја.
Тековина плана из 1931. године је индустријска зона низводно од Доњег бетонског моста. Између реке и железничке пруге. Од Главне станице до кланице.
Тај простор је трајно остао намењен
индустрији. Испуњаван је градњом током
наредних деценија.
А, од 1960-тих наставио километрима
долином Лепенице.
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КУЋЕ КРАГУЈЕВЧАНА

У првих сто година модерне историје Србије, већина становника је
живела у селима. Индустријализација је после стицања независности
1878. почела да јаче усмерава грађење ка европским гра ђанским обрасцима. У Крагу јевцу је тај процес преовладао паралелно са реконструкцијом
војно-индустријских капацитета осамдесетих година 19. века.
После Првог светског рата, Крагу јевчани су своје куће подизали искљу чиво у гра ђанском ду ху. Стари, патријархални обрасци су напу штени.
Материјали примењени при изградњи су дру гачији. Напу шта се дрво,
ћерпич, ћерамида... Гради се опеком, малтером, вештачким каменом. У
тридесетим годинама, почиње скромна примена армираног бетона; покрива се претежно црепом; уместо белих окречених зидова – полихромне
фасаде, често украшене пластиком или орнаментом.
До средине тридесетих куће се постављају на регулациону линију;
формирају фронтове улица просечених по Плану регулације вароши Крагу јевац из 1891. године, При крају међу ратног периода, неки објекти се
граде пову чени од улице по неколико метара. То је утицај вртних градова.
Осим нају жег градског центра, негдашње чаршије, изгра ђеност парцеле је мала, са доста зелених површина.
Породичне куће су углавном приземне. У центру града појављу ју се
зграде са више станова, по правилу, на једној до три ета же изнад пословног приземља.
Јављају се и девастирани облици становања, архитекту ра беде;
партаје; Заједничка дворишта са више сиротињских станова, издаваних »под кирију«.
Циганске ма хале, Лицика, део Су шице; углавном, наслеђене из 19. века, без парцела и без основних хигијенских услова.
Кому нална опремљеност станова у Крагу јевцу била је у зачетку: оскудица воде, неразвијена канализациона мрежа, електрика у развоју.
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Генерални план регулације града Крагу јевца предвиђа три врсте насеља : густо, средње и ретко насеље.
Густо насеље обу хватало је градски центар; на северу –до улица Светозара Марковића, Бранкове и Ву ка Караџића; на ју гу – до Лепенице. Систем изградње у густом насељу је заузећем целог уличног фронта, зградама спратности П+2 и П+1 спрат. По овом обрасцу су куће:
– Павловић, Голић, књижара »Светлост« у Главној улици.
– Куће у улици Масариковој...
Средње насеље обу хвата ужи гра ђевински рејон до новопројектоване
кру жне улице (сада Булевар кра љице Марије), улице Кнез Михаилове и
пру гом до железничке станице. Систем изградње је полуотворен, са двојним зградама. По одредбама средњег насеља су:
– куће у ул. Танаска Рајића
– »Шест топола«
– Богдан Ерић
Ретко насеље обу хвата остале делове гра ђевинског рејона. У њима су
зграде слободностојеће.
»Насеље економски средње класе« архитект Радовановић сагледава
око градског центра, а до граница старог гра ђевинског рејона. Овде спадају:
КУЋЕ ПРОСВЕТАРА
– ул. М. Глишића: Легат проф. Мирковића;
– ул. Учитељска са предбаштама: Степа, Попадић, Чеда Рајчић;
– ул. Кара ђорђева: професор Панта Милановић, професор Ша љић,
професор Владетa Рајчић...
КУЋЕ ТЕХНИЧКИХ СТРУЧЊАКА
– инж. Владимира Туфегџића (ул. Т. Рајића),
– инж. Нешића (ул. Немањина),
– инж. Андре Вељковића (ул. М. Глишића),
– »Коградитеља« Манасија Милића (Пивара),
– Предузимача Рудолфа Швебела (ул. Кара ђорђева),
– Мајора инж. Стеве Ковачића (ул. Р. Домановића, преко пу та Учитељске школе)
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КУЋЕ АПОТЕКАРА И ЛЕКАРА
– апот. Јакшевца,
– др Врбића,
– др Николајевића/Омладински дом,
– др Десе Милосављевић,

– др Воркапића,
– др Ду шана Михајловића,
– др Мачу жића,
КУЋЕ ПОСЛОВНИХ ЉУДИ:
– Рундина кућа у ул. Војводе Путника,
– Николића пакиџије (ул. Масарикова),
– Андре Воскара у Главној улици,
– кућа Пантовића...
КУЋЕ ПРАВНИКА:
– Љу јић /ул. Косовска,
– М. Здравковић / ул. Моравска,
– Младеновић / ул. Немањина.
Неке од ових гра ђевина досежу завидан архитектонски ниво. Примери су два стилски различита објекта који могу да се сврстају у најлепше
крагу јевачке куће:
КУЋА ПОРОДИЦЕ ЈАКШЕВАЦ, у нају жем градском језгру; иза »Павловића« , а изнад куће М. Лијешанина; близу главне улице, а склоњена у
малу улицу Обилићеву; пову чена од регулације, предбаштом наглашена.
На релативно малој парцели конципирана као вила; окрену та ју гоистоку
својим просторијама и терасама; Кибицфенстером. приземље и спрат; коси кровови; Еклектичка архитекту ра, али, дело мајстора. Пропорције су
непогрешиве. Орнаменти су већ познати украси, а са укусом примењени.
Отмени дом више средње класе.
КУЋА ДР ДЕСЕ МИЛОСАВЉЕВИЋ, подигну та у улици Војводе Путника; препознатљив пројектантски манир архитекте Радета Милосављевића; архитекту ра иста као код »Кра ља Петра школе«; Напредна крагу јевачка Модерна; приземље и спрат; јасна вертикална кому никација у првом плану; Терасе; праве пу ристичке беле фасаде; велики отвори као везе
екстеријера и ентеријера; сакривени кровови; развијена од регулационе
линије ка све богатијим садржајима у дубини парцеле; сигурно је међу
најбољим делима општинског архитекте у његовој приватној пракси.
»Насеља радничке и економски слабије класе« су Палилула, Ердоглија, Су шица и Метино брдо и новопројектоване зоне у гра ђевинском рејону; периферије.
У тридесетим годинама, грађевински прописи постају уходани. Процеду ре пројектовања, дозвола и гра ђења су уходане. Релативно су једноставне и еластичне, али довољно чврсте. У новим стамбеним зонама, на-
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сталим услед брзог индустријског раста, гради се по утврђеном урбаном
реду. Обављени геодетски посао на генералном премеру даје праву инжењерску основу. То се одра жава на урбани лик Крагу јевца.
Корбизије дефинише потребу да кућа испољава идентитет власника;
доказ постојања. Уз функцију да слу жи, кућа има функцију да зрачи, да
афирмише власника и град.
Архитекту ра стамбених кућа из крагу јевачког Interbellum периода
сведочи о формираном гра ђанском амбијенту. Инвеститори су различите
економске моћи, али сви граде по урбаним обрасцима. Узори су из развијених зема ља. Доносе их образовани пројектанти извођачи. Патријархалне зграде оријенално-балканског типа се одавно не примењу ју.
Скромне грађанске куће старог Крагу јевца сведоци су индустријске
епохе везане за Војно-технички Завод, Али и периода када је Крагу јевац
био ва жан центар просвете, здравства, трговине, заната... Сачу вано је и
неколико зграда из времена кад је Крагу јевац био престоница Кнежевине
Србије.
Без градитељског наслеђа, град није Град.
Ова књига тежи да гра ђанску архитекту ру истакне као битан део
идентитета Крагу јевца. Да допринесе њеном разу мевању и очу вању.
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3.1. ЛЕГАТ ПРОФЕСОРА ЈОВАНА МИРКОВИЋА
Професори и учитељи су своје куће претежно груписали у делу Старе вароши.
Горњем крају између Болнице и Карађорђеве улице.
У Карађорђевој су имали куће професори Зарија Вукићевић, Панта Милановић,
Владета Рајчић. Становали Шаљићи, Нега Кузмановић... У бли зини: Тршићка, Игор
и Олга Рудски...
У Немањиној и суседним улицама су куће саградили легендарни крагујевачки учитељи. Током деценија просветног рада у
селима, од уштеда су поди зали породичне
домове за позне године. Степа. Никодије.
Попадићи. Радмило Маричић....
Највећи број кућа просветара је реконструисан.
Кућа професора Мирковића као задужбина, остаје обележје ове скромне међуратне групе градитеља.
3.2. КУ ЋА ИНЖЕЊЕРА НЕШИЋА се
нала зи на углу улица Немањине и Танаска
Рајића. Елитна зона предратног становања. Елитан примерак крагујевачке Модерне. Архитектура интернационалног
стила у интерпретацији арх. Радета Милосављевића.
Репрезент грађанских кућа које је себи
поди зала техничка интелигенција.
Почетком 21. века зграда је запуштена
и постоји опасност да буде порушена.
3.3. КУ ЋА ИНЖЕЊЕРА АНДРЕ ВЕЉКОВИЋА.
Угао улица Милована Глишића и Ивешине украшен је архитектуром две наспрамне куће. Слично обликоване. Са малим куполама.
Редак стилски ансамбл у предратном
Крагујевцу.
Кућа на источном углу припадала је инжењеру Вељковићу. Табла са монограмом
власника стајала је на њој до краја 20. века. (Удова Љубица Филиповић. Матурант
1895–6.)
Господин Андра Вељковић је био на челу
Грађевинског оделења Војнотехничког завода. Водио до 1925. велике пројекте ВТЗ.

Ако кућа личи на власника, његов дом пока зује лик европски обра зованог техничког
стручњака Крагујевца.
3.4. КУ ЋА ПРЕДУЗИМАЧА МИЛИЋА
Међу скромним кућама насеља Пивара
истиче се солидношћу и величином.
Пока зује градитељску амбицију свог
власника, који је истовремено извођач.
Манасије Милић је предузимач у међуратном Крагујевцу. Подигао је свој дом
стилски окренут ка Модерни.
Био је поносан својим делом. Сведочи
табла са пуним именом и презименом власника. И титулом »КОГРАДИТЕЉ«.!
Прави пример идентификације власника са кућом.
3.5. КУ ЋА АПОТЕКАРА ЈАКШЕВЦА
Промишљеност органи зације локације.
Салонска концепција ентеријера. Мајсторски остварене дискретне везе унутрашњих и спољних простора.
Лепота еклектичке фасаде. Орнамент
са мотивима сецесије.
Све елементи успеле куће више средње
класе Крагујевчана.
3.6. КУ ЋА ДР ДЕСЕ МИЛОСАВЉЕВИЋ-БРАНКОВИЋ
Урбана легенда ка зује о настанку једне
од најлепших кућа међуратног Крагујевца.
Породица Милосављевић из Десимировца је одлучила да својој високообра зованој
рођаци направи вредну зграду . Бољу од
суседне грађевине земљака трговца. Истовремено су никле две квалитетне куће, наспрамне у улици Војводе Путника.
Несумњиво да је кућа др. Десе Милосављевић веома успела. Захваљујући пројекту који је упоредив са београдским вилама.
Породични напор, да се обележи напредак, дао је најбољу модернистичку кућу
предратног Крагујевца.
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ШКОЛЕ И БОЛНИЦЕ

Двадесетих година у Крагу јевцу се гради и један број објеката код којих нема обележја модерне архитекту ре, али који постепено напу штају
академистичке еклектичарске моделе.
Својом тежњом за функционалношћу, радикално упрошћеном орнаментиком и једноставношћу, ова гру па крагу јевачких гра ђевина представља припрему за прихватање модерних схватања. У функционалном смислу, фонд ових зграда дао је нов урбани квалитет међу ратном Крагу јевцу.
Репрезенти су: Општа болница (1923), Интернат ВЗШ (1925), Учитељска школа (1926), Пољопривредна школа (1927), Павиљон војне болнице
(1929) и др.

ЗДРАВСТВЕНИ ОБЈЕКТИ
У урбанистичкој структу ри Крагу јевца здравствени садржаји су добили пу но значаја. Напу штена је депресивна локација Окру жне болнице
уз ВТЗ. Тежиште је пребачено на високе терене у северном подручју града.
Тамо где на старим регулационом плану пише :«њива задру ге Зекавица«,
»маса Петра Радојичића« и »њива Неше Панду ра« формирана је Општа
болница. Остављен простор за Градску болницу.
На Вашаришту, где је сада Економска школа, подигнут је Дом народног здравља, павиљонски организован.
Војна болница је задржала изванредну локацију крај Великог парка;
допу нила је новим павиљоном.
У градском језгру су расејане вредне куће лекара и апотекара са ординацијама и апотекама; Куће лекара – приватне ординације; Вулкан; Николајевић, Ју ришић, Михајловић, Митровић, Мачу жић, итд. Апотеке: Јакшевац, Јовановић, Перишић...
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ОПШТА ДРЖАВНА БОЛНИЦА (1923) сагра ђена је на простору који
је у плану регулације означен као Велика раскрсница; између Старе вароши, Су шице и Вашаришта; на северном рубу гра ђевинског рејона, одређеног »Планом регулације вароши Крагу јевац« из 1891. Болница је саграђена као приоритетан здравствени објекат, али и да би био напу штен
стари болнички комплекс на десној обали Лепенице, ради ширења Војнотехничког завода.
Свакако је нова локација била веома вредна; на осунчаном терену; са
довољно земљишта за изградњу и будући развој. И после 85 година слу жи
истој намени, а истој локацији предстоји и нов слој функција и објеката
за 21. век. На жалост, простори на истоку, намењени за подизање Градске
болнице су у дру гој половини 20. века употребљени за изградњу стамбених зграда. Али болнички круг је добио могућности за развој ка северу, на
обе обале Су шичког потока.
Општа државна болница је у првом циклусу 1923. године развијена
изградњом три спратна медицинска објекта и економском –ку хињском
зградом. Постављене су у класичном крстатом поретку: једна до улице,
две на боковима, ку хиња у позадини; централни партер болничког кру га
је парковски уређен.
Архитекту ра ове четири гра ђевине је строга и функционална, без орнамената и класичних стилских додатака, са косим четвороводним крововима, јасне зидане конструкције. Само су нешто наглашени завршни
фасадни венци. Ризалити на фасади западне зграде.
Два приземна павиљона подигну та иза главне гру пе, као да временски
и стилски не припадају истој. По очу ваним деловима фасада (оквири прозорских отвора, улазна врата...) и општем концепту подсећају на болницу
у Тополи, насталу пре Првог светског рата.
Висока зидана ограда је строго бранила болнички круг. Са зградом
стра же на улазу, наметала је потребну строгу дисциплину.
Током тридесетих подигну та је још једна гра ђевина, стилски дру гачија – ХИРУШКО ОДЕЛЕЊЕ. Али, то је већ зрела Модерна. У Београду
је реализован Хиру шки павиљон (1932–1936 ) у кру гу опште болнице на
Врачару. Тај пројекат архитекте Бранислава Којића дочекан је у јавности
са извесним примедбама везаним за почетну идеју. У оствареном облику
је признат као изванредан корак за развој српског модернизма. Хиру шки
павиљон у Крагу јевцу је сигурно из исте пројектантске радионице.
Фабричка амбуланта ВТЗ-а (1927), подигну та у кру гу фабрике; редак
пример бриге о здрављу запослених у предузећима Ју гославије.
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У кру гу Војне Болнице код Горњег парка сагра ђен је 1929. Нови павиљон, архитектонски сасвим различит од репрезентативне романтичне
болничке палате из 1867.

Дом народног здравља на Вашаришту; сагра ђен је из ратних репарација. Бараке су формирале круг амбулантних објеката. Пору шене су 1960тих ради изградње средње школе.
Санаторијум др Моше Елија и болница у Равном Гају изгра ђени су
средствима сопственика. Употпу њавали су спектар здравствених капацитета.
Дом милосрђа у улици Светозара Марковића био је планиран као Сиротињски дом у програму »За унапређење Крагу јевца« пред Први светски
рат. Реализован је у Interbellum периоду; спада у категорију социјалне заштите. На почетку 21. века, зграду користи Медицински факултет.
Уред је изграђен преко пу та Окру жног начелства. Две репрезентативне зграде дале су трајно печат центру Крагу јевца. Гра ђанска отменост и
државна мону менталност је преко њих угра ђена у архитекту ру градског
језгра.
Процена је да се у међу ратном времену у области здравства доста градило; знатно више него у претходних сто година, а више и него у две деценије (1945–1965) после Дру гог светског рата.

ШКОЛСКЕ ЗГРАДЕ
Велика Гимназија је била врхунско достигнуће гра ђења образовних
зграда у Србији 19. века, домет који се заду го не достиже.
У међу ратном периоду је у Крагу јевцу подигну то неколико вредних
школских зграда, наравно, скромнијих од Гимназије, али ипак са трајним
значајем за град и државу.
Војно-занатлијска школа
Зграда ВЗШ-а је подигну та 1913. После Великог рата, 1922. надграђен
је спрат. Задржана је архитекту ра Сецесије. Интернат Војно-занатлијске
школе изграђен је од 1925–1928. године, на локацији некадашњег Шпитаља, Архитекту ра Интерната припада неокласицизму; димензијама и
репрезентативношћу показу је значај ове индустријске образовне институ ције.
Карактеристично је да се објекти за школовање висококвалификованих индустријских радника граде паралелно са реконструкцијом Војнотехничког завода; непосредно уз фабрички круг; под надзором из зграде
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управника Завода; по високим стандардима и европским узорима; у парковски обра ђеном амбијенту.
Ученици-питомци ВТЗ-а били су претежно са села. Кроз четворогодишње васпитање, школовање и практичан рад постајали су аутентични
индустријски радници. У рангу западноевропских. Најбољи су проду жавали још две године – до »Вишег течајног испита«. Постајали оспособљени за организовање производње. Деценијама су часно обављали те послове широм Ју гославије. Не само у ВТЗ-у.
Крагу јевачки питомци су били кадровски потенцијал индустријализације Кра љевине СХС, Кра љевине Ју гославије и послератне обнове и изградње у ФНРЈ.
Спрат женске стручне школе надгра ђен је 1925. Стилски се надовезу је
на еклектичку архитекту ру приземља. Нов фасадни елеменат је полигонална конзолна просторија са малом ку полом изнад главног улаза. Зграда
је подигну та на вредној локацији у градском центру. У дру гој половини
двадесетог века више пу та јој је мењана намена.
Учитељска школа је у Крагу јевцу деловала пу но столеће. Ова национална институ ција је од 1871. до 1971. године ширила је образовни утицај
на неколико држава. Тек у међу ратном времену (1926–1928) је добила објекат који приличи њеном значају.
Обезбеђена је парцела површине око 4,5 хектара, комотна за подизање
школе, интерната, стана управника, куће чу вара, вежбалишта, воћњака ...
Локација је била на Вашаришту, изван гра ђевинског реона.
Основни корпус је имао су терен, приземље и један спрат. Постављен
је на угао парцеле, а главној фасади је усмерена прилазна пешачка дијагонала. Преко репрезентативног улаза, из централног хола се улази у све
уну трашње кому никације; у су терену-ку хињи и помоћним просторима;
на приземљу – учионицама; на спрату – интернату; у дворишном тракту –
приземној сали за вежбање и приредбе.
Са становишта архитекту ре, зграда је занимљива јер наговештава напу штање орнамента.
Надградња спрата извршена је 1965. Од седамдесетих, у њој се не школу ју учитељи. Крагу јевац је изгубио тај просветни утицај на најмла ђе генерације широм Ју гославије.
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Пољопривредна школа (1927) је грађевина скоро потпу но очишћена од
орнамента.
То још није Модерна, али је корак ка њој.
Основана је за потребе школовања кадрова у пољопривреди Шу мадије; одмах усељена у нову, наменски сагра ђену зграду. Добила је плодно
пољопривредно земљиште површине 86 хектара. Подигну те су и вредне

економске зграде. Парк око школске зграде дао је квалитет школском амбијенту изнад дру гих крагу јевачких школа.
У дру гој половини двадесетог века, ове просторе је користио Институт за стрна жита.
Горња основна школа је 1927. догра ђена са још три учионице.
Грађење школских објеката у деценији после Првог светског рата дало
је трајне резултате:
Војнозанатлијска школа са Интернатом;
Женска стручна школа;
Учитељска школа;
Пољопривредна школа.
Крагу јевац је њима обогатио слику образовног центра, у ју гословенским размерама.
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4.1. ОПШТА И ГРАДСКА БОЛНИЦА
Ситуациони план је снимљен 1928. Пока зује објекте Опште Државне болнице
подигнуте 1923.
Генерални план регулације града Крагујевца разрађује неколико локација за даљи
развој овог болничког садржаја. Исти документ предвиђа изградњу Градске болнице
–источно од Опште болнице.
Ситуација снимљена крајем 20. века пока зује реали зације и одступања.
4.2. БОЛНИЧКА АРХИТЕКТУРА
Нова Општа државна болница подигнута је 1923. Из две основне потребе.
Да се напусти круг Шпитаља из 19. века
ради ширења војне индустрије.
Да се изгради савремен болнички комплекс према међуратним мерилима.
Примењен је павиљонски систем.
Остварена хуманост амбијента.
Три болесничка павиљона су спратности П+1. Скромне. Без орнамената.
Чисте болничке архитектура.
4.3. УЧИТЕЉСКА ШКОЛА
Ту су се кроз један век обра зовали васпитачи генерација српских основаца. Средином тог столећа подигнута је 1926. зграда.
Одговарајућа националној институцији.
Школа са интернатом. Кућама управника и домара. Великим вртом.
На Вашаришту. Поред Великог парка.
Учитељска школа је постала просторни репер горњег дела града.
Више од тога – топоним, име које је
остало у Крагујевцу и после укидања Учитељске школе.
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4.4 ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА (1927.)
Сељачка, пољопривредна Шумадија добила је у Крагујевцу развојни пункт. У Петровцу је органи зован Расадник, а ка Јовановцу – школа.
Пољопривредна школа је одмах при
оснивању добила наменски озидану школску зграду.
У енглеском стилу. Са мало украса и пуно укуса.
Усред великог огледног имања. Са савременим економским зградама.

У сопственом парку.
4.5. СПРАТ ЖЕНСКЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ
Надградња спрата је дала нов шарм
згради. Постала је леп еклектички објекат на драгоценој локацији.
Озбиљна неокласистичка архитектура.
Наглашен главни улаз. Надградњом још
истакнут конзолним елементом и малом
куполом.
Васпитна улога ове школе преселила се у
друге институције. Шарм негдашње школске зграде опстаје.
4.6. ВОЈНОЗАНАТСКА ШКОЛА
Обра зовање кадрова ВТЗ утемељио је
легендарни Белгијанац, Шарл Лубри средином 19. века. Одмах по завршетку Великог рата наставила је рад Војнозанатска
школа. Обновљена је школска зграда и
надзидан спрат.
Одгајање нових генерација питомаца
војне индустрије је било у војничком духу.
Шумадијски дечаци су васпитавани као
врсни индустријски практичари. И органи затори.
Архитектура школе као да је настављала редове питомаца.
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ДУХОВНИ БЕЛЕЗИ

Пу них сто година није подигну та ни једна црква у граду Крагу јевцу
– од храма Успења Пресвете Богородице 1880. године, све до цркве Васкрсења Господњег гра ђеног на гробљу Бозман 1985–1990.
У временима између два светска рата нису постојали идеолошки разлози што цркве нису гра ђене. Можда је узрок рационалност у временима
обнове после Великог рата и потом светске економске кризе после 1929.
године. Вероватно је један од разлога и чињеница да Крагу јевац није био
центар епархије.
Откуд онда у Генералном регулационом плану 1936. локација за седиште високе црквене хијерархије? На делу Палилуле званом Мала вага,
планирана је нова црква. Иза цркве – означена је зграда Митрополије.
Не будуће епархије као владичанске столице, већ седиште митрополита, знатно вишег црквеног великодостојника. За коју територију? По ком
програму? Да ли у сагласју са планирањем »Бановинских зграда« у улици
Кнеза Милоша? У урбанистички план је јасно угра ђена идеја о све већем
регионалном утицају Крагу јевца у Ју гославији.
Генерални регулациони план града Крагу јевца је одредио и локацију
нове цркве у Ердоглији. Такође је предвиђено место за нову Kатоличку
цркву. У Љубичиној улици – преко пу та постојећег храма.
Звоник Нове цркве је заду жбина Симе Радуловића, рентијера. Подигнут је 1929. године, скоро пола века по изградњи храма.
Феликс Каниц, крајем 19. века, пише о четири импресивна камена
стуба преостала од негдашње џамије код Камене ћу прије. Леже у порти
нове цркве, чекајући да буду употребљени за изградњу 46 метара високог
торња, који је пројектовао Илкић, за који је предвиђено 97.000 динара.
До евентуалног нала жења тог пројекта, можемо само да претпостављамо како би се изградњом звоника променила слика Крагу јевца. Tорањ
висок као солитери у Продору. У порти Нове цркве, на знатно вишем терену; ду ховна вертикала доминантна над градом.
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Пројекат изведен 1928. је дело архитекте Мониде Мактејева. Одговара
руско-византијском стилу примењеном при изградњи храма. Звоник има
крстасту основу. На њу се ослања паралелопипедна маса прве ета же. Из
ње израста карактеристична кула закошених зидова; олакшана бифорама
на трећем нивоу и монофорама на првом. Испод завршног венца су романичке аркадице – мотив поновљен са цркве. Четвороводни лимени кров
се ослања на још један венац изнад квадратне базе са малим отворима.
Улазни трем је на каменим стубовима. Да ли су то они о којима је писао
Каниц?!
Пројекат са краја 19. века је био грандиозан, веома скуп. Тра жио је
скоро трећину средстава утрошених за подизање Велике гимназије. Пројекат са краја 1920-тих ува жио је нове околности. Нову рационалност.
Иако скромнији од Илкићеве визије, торањ у порти храма Успенија
Пресвете Богородице је најзначајније остварење црквеног градитељства
Крагу јевца у међу ратним временима, па и до последњих деценија 20. века.
Градски крст је култно место Крагу јевца. Каниц је забележио при првом доласку у Крагу јевац 1860. године: » Кроз Циганску ма халу ушли смо
у ду гу Чаршију...Монотонију њених неу гледних кућа са отвореним дућанима и радњама....пресецао је само један дрвени крст.«
Крст је постављен на раскрсници где се од Чаршије одвајала Љубичина улица. Симболизовао је хришћански карактер нове српске престонице. Касније је уместо дрвеног, постављен гвоздени крст са осликаним
Распећем.
У међу ратном периоду, простор Код Крста је обликован као сквер;
Постао је нулта тачка Крагу јевца, место оку пљања, литије, корзоа,
протеста... После Дру гог светског рата, Крст је неколико деценија био
склоњен; стајао је у дворишту Старе цркве.
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Порте су специфичан простор окру жења православних места празновања. Саборовања.
Порта уз цркву Светог Ду ха огра ђен је део Милошевог венца – место
одржавања народних скупштина у 19. веку. На жалост, део негдашње ливаде одсечен је у међу ратном периоду железничком пру гом. Ипак је вредан озелењени део градског језгра.
Порта цркве Успења Пресвете Богородице је настала на месту негдашњег Марвеног плаца. У главној градској улици је ванредан урбани мотив. У међу ратном периоду је квалитетно огра ђена. Ова ограда је опстала
у временима после Дру гог светског рата; допринела је да уређени високовредни урбани простор око храма буде сачу ван до краја 20. века.
Су шичка порта је била на десној обали Су шичког потока, источно од
Бојаџића млина. Мала по димензијама, без гра ђевина, слу жила је становницима северних предгра ђа. Подсећала да је Су шица некада била село
одвојено од Крагу јевца.

У скоро у свим селима Шу мадије постојале су порте, уз цркве или
самосталне. У неким портама су биле собрашице, специфични дрвени
објекти, понегде сачу вани као вредни споменици народног неимарства,
као и патријархалног живота у Србији.
Записи – света дрвета под којима се читају молитве и приносе жртве,
у која се урезу је крст, обнављан сваке године; наслеђен култ старих паганских Срба. Још су постојали у међу ратном Крагу јевцу и нарочито, у
околини.
Гробља су била угрожена растом града, приближавањем стамбених
насеља, односно потребама за новим површинама нарасле популације. У
међу ратном времену су доношени планови проширења и вршена уређења. Показало се –недовољне интервенције за предстојеће дога ђаје.
Варошко гробље је већ средином тридесетих било претесно, притисну то насељима. Отуда је Генералним регулационим планом предвиђено да прерасте у парк. Нове површине су планиране према северу, са обе
стране Су шичког потока. Мону ментална осовина требало је да повеже
жиже постојећег и новог простора. Дру ги светски рат је омео да се проширење изврши. Чак следећих педесет година, Варошко гробље је остало
главна градска некропола, у постојећим границама из предратних времена. Тек 1985. године, настао је озбиљан нов капацитет на Бозману. Парцеле које су биле намењене ширењу Варошког гробља, биле су употребљене
за дру ге намене. Сачу ван је неизведени пројекат архитекте Радета Милосављевића за спољне капије на гробљу; али и две изведене капије носе
његов архитектонски манир.
Палилулско гробље је остало ван гра ђевинског рејона Крагу јевца.
Планирана су знатна проширења и подизање цркве-капеле.
Војничко гробље у Шу марицама није плановима предвиђено за ширење. Међу тим, стрељање 21. октобра 1941. организовано је управо око
њега. Гробнице за 32 гру пе распоређене су по скоро правилном кру гу полу пречника око 1 километар, са центром на немачкој гробници из Првог
светског рата. Тај круг смрти определио је димензије великог меморијалног комплекса планираног и реализованог од средине двадесетог века.
Само Војничко гробље је у периоду између два велика рата коришћено и
чу вано. Гробница непријатељских војника палих у Првом светском рату
није уништавана. Мермерни лав је остао на њој, иако је донет са Опленца.
Био је намењен маузолеју Кара ђорђевића.
Трагови на Бозману указу ју на постојање прастарог гробља.
Капеле на Варошком гробљу су у Interbellum периоду достигле врло
солидан пројектантски и извођачки ниво – мали маузолеји богатих Крагу јевчана.
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Први међу ратни споменици у граду настали су на гробљима.
– Лав у Шумарицама – чудна судбина мермерне скулпту ре, један од
два лава намењених маузолеју на Опленцу. Не зна се где је дру ги.
Током Првог светског рата пренет је на војничко гробље у Шу марицама, на гробницу погинулих немачких војника; подигнут на масиван камени постамент.
Није уклоњен после ослобођења 1918. године. Остао је најмону менталнији споменик палим непријатељима; усред скромног гробља српских
војника.
У Дру гом светском рату, 21. октобра 1941. стрељано је у Шу марицама
неколико хиљада Крагу јевчана. Педантно планирајући стратишта, Немци су описали круг километарског радијуса, Са немачком гробницом у
Шу марицама као центром. Хумке у Спомен-парку сведоче о кру гу смрти
насталом око мермерног лава.
– Споменик капетану Лукићу. На Варошком гробљу су ратни дру гови
подигли скромно обележје свом палом саборцу.
Гранитна стена и бронзани барељеф –портрет капетана. Међу надгробним споменицима издваја се уметничком обрадом. Модерном скулпторском интерпретацијом се разлику је од окру жења, најчешће патетичног. Ликовни израз је прочишћен; досeже једноставност која одговара намени.
Гроб официра српске војске је уметнички обележен. Иако је скромних
димензија, свакако спада у вредно споменичко наслеђе Крагу јевца.
Гру па јавних споменика подигну та је на зеленим градским површинама.
– Чесма »Бубан« – зелена површина око малог језера налази се испод
Варошког гробља. Tу је од давнина и жива вода. (Бубан је турска реч, која
значи – »уређен извор«; сведочи о старости коришћења овог изворишта. )
Лепота овог комада природе у близини градског центра постајала је
све вреднија.
Битан корак ка правој валоризацији учињен је 1922.
Kрагујевачки индустријалци, Павловићи Бојаџићи на извору су изградили чесму.
Чесма је архитектонски уобличена. Компонована је од чесменог резервоара на доњем нивоу, а декоративне ограде и наткривеног одмаралишта
на горњем. Тако створено место застанка крај извора пру жило је поглед
на зеленило и водено огледало.
Наглашена је лепота малог потенцијалног природног резервата у центру Крагу јевца.
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- Споменик Словацима, 1924. подигнут на Становљанском пољу. На
војничком стратишту, месту на коме су стрељани побу њени Словациаустроу гарски војници. Уверени да је крај светског рата и Хабсбуршке
монархије.
Хумка над њиховом гробницом је уобличена – класичне партерне
основе. Огра ђена је оградом са металним копљима. Сагра ђене су две зидане витрине са изложеним војничким експонатима.
Испред је централни мотив – вишечланкаст мермерни обелиск са исписаним именима; на њему-бронзани орао.
Споменички садржаји су обновљени крајем 1960-тих. У саставу су
Спомен-парка »21. октобар«.
Неколико обележја на ва жним крагу јевачким гра ђевина носи симболичка значења.
– Портал учитељске школе 1924. није споменик сам по себи; представља спој архитекту ре и скулпту ре, по моделу историјски коришћеном за
репрезентативне гра ђевине.
Зграда Учитељске школе је веома значајна јер је изграђена за ва жну
образовну институ цију. По својим волу менима, била је у време изградње
међу великим објектима Крагу јевца. Но њена архитекту ра је веома једноставна, чак – прескромна. Упрошћене предње фасаде украшене су само
интарзијом орнамената у парапетним пољима.
Главни улаз је, међу тим, богатије обра ђен. Формиран је портал са стубовима и архитравом; на њему- скулпту ра; фигу ре му шкарца и жене; са
глобусом и совом као симболима знања и мудрости.
– Композиција на Управи Завода
Изнад централног улаза Управе је ку пола. На завршном венцу ипод
ње, развијена је композиција; јавни часовник, окренут ка градском центру; издалека сагледив радницима ВТЗ-а и пролазницима. Одбројавао је
сате рада по којима се одвијао животни ритам Крагу јевца.
Испод сата су улазиле масе запослених у великој индустрији.
Значај архитектонске комозиције наглашен је двема људским фигу рама, ослоњеним на венац над сатом; му шка –алегорија рата; фигу ра женеалегорија Европе.
Тридесетих година, Крагу јевац је обога ћен са два велика јавна споменика:
– Споменик палим Шумадинцима (1932) подигнут је у центру негдашње престонице. После конкурса на коме је одабран рад Анту на Аугустинчића. Спада у најбоља достигнућа међу ратне ју гословенске скулпту-
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ре; постаје обележје првог престоничког трга; висинска и ликовна доминанта. Кроз време све више добија карактер симбола Шу мадије.
Око споменика је архитекта Р.Милосављевић извео уређење Малог
парка. Реализацијом овог ансамбла, некадашњи центар Милошевог Венца добио је одговарајући ниво просторног третмана.
– Краљ Александар Ујединитељ је убијен у Марсеју1934.године.
Исте године је почела припрема за подизање споменика у Крагу јевцу;
подигнут је 1936. године испред главног улаза у Војнотехнички завод. Већ
такав избор локације указу је на жељу да се истакне улога краља – војника, као и његова улога у реконструкцији крагу јевачке војне индустрије.
Заслу жу је па жњу студиозност поступка; скица; вајарски рад; постамент;
дела тројице уметника; под па жњом ауторитарног Одбора.
Резултат је вредно скулпторско дело у историјском језгру Крагу јевца.
Вајар Арамбашић га је обрадио у мону менталним димензијама .
Споменик је сру шен одмах након Дру гог светског рата.
Почетком 21. века подигнут је у Старој радничкој колонији нов споменик краљу Александру Кара ђорђевићу, дру гачијег концепта и димензија.
– Спомен-чесма на Марвеном тргу представља пројекат архитекта Радета Милосављевића; спада у нереализоване замисли из међу ратног периода.
Уметност урбаних споменика у периоду између два светска рата је богатија од епохе у којој је остваривана.
Само деценију и по је пру жала амбијент за уметност.- двадесетих и
половином тридесетих година.
Скулпторски, најзначајнији крагу јевачки споменици из времена међу ратних су они из 1930-тих – палим Шу мадинцима (1932) и кра љу Александру Ујединитељу ( 1936).
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5.1. ЛАВ У ШУМАРИЦАМА
Усред гробља српских војника у Шумарицама сахрањена је током Великог рата
група немачких. На гробницу је стављено
обележје. Мермерни лав припреман за маузолеј Карађорђевића на Опленцу.
После рата споменик није уклоњен.
А у октобру 1941. био је стајна тачка за
планирање круга смрти. Распореда места
за велико стрељање.
5.2. ЧЕСМА »БУБАН«
Извор је у турско време био уређен као
»бубан«. Служио водоснабдевању. Чунковима од печене глине водио воду у паланку.
Индустријалци Бојаџићи су поратне
1922. године осетили потребу да обележе
једно лепо место у Крагујевцу. Наслућивали су могућности зеленог простора у непосредној бли зини градског центра.
Са вештачким језером – изузетном воденом површином у Шумадији. Са извором
живе воде.
На »бубану« су подигли чесму. Грађевином учврстили лепоту места.
5.3. СКВЕР КОД КРСТА
Крст на раскрсници. Постављен у 19.веку као почетак хришћанског Крагујевца.
Раскрсница је била место окупљања.
Литија. Пијаце. Редова за воду. Протеста.
У међуратном времену простор иза Крста је уређен као мали сквер. Сличан тадашњем уређењу београдских Тера зија.
Нови партер је подвукао значај места.
Појма »Код Крста«.
Челични крст је део времена иза Другог
светског рата био уклоњен. Стојао у дворишту Старе цркве.
5.4. СПОМЕНИК СЛОВАЦИМА
Побуњени војници аустроугарске војске
стрељани су на пустом Становљанском
пољу.
Споменик над њиховом хумком је из
1924. Касније су дограђене три грађевине.
Романтични историци зам.
Изградњом Колоније и Хиподрома усамљени споменик се нашао у бли зини града.
После Другог светског рата ушао је у захват Спомен парка.

5.5. ТОРАЊ САБОРНЕ ЦРКВЕ
У међуратном Крагујевцу нису грађене
нове цркве. Само је уз цркву Успења Пресвете Богородице саграђен звоник. Пола
века по поди зању храма. Као задужбина
штедљивог рентијера.
По пројекту руског архитекте Мактејева. Једног од бројних постреволуционарних избеглица.
Иако знатно скромнији од претходног
Илкићевог пројекта, звоник Нове цркве је
важна вертикала Крагујевца.
5.6. СПОМЕНИК ПА ЛИМ ШУМАДИНЦИМА 1932
На Кнез Милошевом венцу. У центру
престонице.
Крст у основи композиције.
Четири бронзане групе ратника. Устаници. Балкански ратници. Борци Великог
рата.
Још у херојском покрету.
Између њих –победнички се уздиже
стуб. Са Слободом на врху. Врхунско дело
великог вајара Аугустинчића.
Најбољи споменик међуратног Крагујевца постаје симбол Шумадије.
5.7. КРАЉ АЛЕКСАНДАР УЈЕДИНИТЕЉ
Споменик се нала зио испред Војнотехничког завода.
Велика бронзана фигура на високом постаменту доминирала је прила зима.
Добро постављена у односу на палату
Управе у позадини. И у односу на мост као
осовину ка градском центру. Простудирана урбана композиција.
Краљ је представљен као ратник –ујединитељ. На споменику је била порука:
»Чувајте Југославију.«
Порушен је после Другог светског рата.
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ЗОНЕ ОДМОРА

Крагу јевац у међу ратном периоду наставља да се уређу је. Био је то још
град оптерећен неким наслеђеним елементима. Ку ку руз је растао уз Малу
Вагу, на Блазнавчевој пољани, крај гробља и дру где. Стојче и дру ги баштовани узгајали су поврће тик уз градски центар. По великим дворишним баштама често је гајена перад и ситнија стока. Обале Лепенице су
биле обрасле....
Међу тим, чињени су озбиљни напори да се јавни простори оплемене,
најчешће градским зеленилом.
Резултати су видни – паркови, скверови, дрвореди, спортски терени.
Велики парк је капитална урбанистичка вредност Крагу јевца.
Пренета из ранијих деценија, парковска површина је добијала пу ну
физиономију у међу ратном периоду. Проширење Општинског парка за
нова три хектара извршено је 1928. (Према плану из 1908. тај простор између Стрелишта и Милановачког пу та био је резервисан за »Гимнастички
парк«.) Урађени су засади, просечене стазе, формиране алеје.
Парк је био огра ђен и надгледан, чу ван као велико јавно добро. Према
ГР Плану било је предвиђено ширење Великог парка ка северу. (Ту је крајем 20. века био базен и дечји забавни парк).
Подизано је зеленило и гајено цвеће. За те потребе у парку је 1926. године саграђен стакленик (крај садашњег Завода за заштиту споменика).
Уређиване су стазе. Централна пешачка еспланада добила је репрезентативан профил. На прелому је добила велику ротонду. У њој је подигнут павиљон за музику.
На северозападу је део површине, настао проширењем, уређен у стилу
француског парка, са ленотровским елементима хортикултурног партера,
идеалним за подизање грандиозног споменика.
Велики парк још чека на велики споменик.
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Народни парк
Наредбом председника општине крагу јевачке, Војислава Калановића, формиран је 1931. године на општинском имању Шу марице Народни
парк, у површини 46,47hа; огра ђен; просечена алеја; подигнут бифе.
Исте године, општинске власти доделиле су десет хектара земље у Шумарицама крагу јевачком ловачком удру жењу »за оку пљање, дру жење и
подизање дивљачи и да ту саграде Ловачки дом«. Председник удру жења
је био Јован Јевђевић.
Изградња Ловачког дома почела је 3. октобра 1933. Освећење завршеног објекта било је већ 30. септембра 1934. године. Модерна архитекту ра
Дома допринела је лепоти Народног парка. На пропланку испред њега,
слављен је Ђурђевски уранак, организовани ђачки излети и дру га окупљања Крагу јевчана. Ловачки дом је сру шен 1967. године, ради изградње
хотела.
Народни парк је средином века постао део Спомен-парка »21. октобар«; војничко гробље заједно са њим.
Парк »Илина вода« и Кошутњак су зелене површине настале на теренима источно од града, уместо ловишта из времена Кнежевине; легат браће Андрејевић са две подигну те чесме. У међу ратном периоду настављено
је парковско уређивање, засадима, стазама, огра ђивањем.
Пиварски парк настао је на истакну том огранку Метиног брда, изнад
Завода. Чесма у подножју је вероватно била узрок подизања фабрике пива у 19. веку. Цео крај је назван Пивара. Изнад погона пиваре саграђена је
летња башта, под липама; плато за игру; бина за представе. Парк површине око 1,5 hа настављао се према ју гу. Генералним планом града из 1936.
године, планирано је ширење Пиварског парка за још један хектар терена
и изградња Метеоролошке станице на највишем положају.
Интерни паркови су заса ђивани у кру гу неких градских организација.
Парковски простор између Управе ВТЗ-а, стана управника и Војнозанатлијске школе уређен је по принципима француског парка. Изванредан је пример оплемењавања великог фабричког комплекса.
У центру кру га Опште болнице, заса ђен је и уређен квадратни сквер;
између колских саобра ћајница – миран и репрезентативан ку так, са дијагоналним пешачким стазама и централном рунделом. Ту је касније подигнут споменик доктору Михаилу Илићу.
У Војној болници, између старог и новог павиљона, је парковски уређена површина, сада запу штена.
У Пољопривредној школи је формиран парк око централних објеката.
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Скверови
Мање зелене површине уређиване су широм гра ђевинског рејона Крагу јевца. Неке су имале репрезентативан ниво.
Мали парк је подигнут у центру Милошевог венца. До формирања
Великог парка био је главни градски парк. Тридесетих година, у њему је
откривен споменик палим Шу мадинцима, па је одговарајућа па жња посвећена и парковском окру жењу. Сачу ван је пројекат архитекте Радета
Милосављевића. Изгледа да је допринео и архитект Кова љевски, радећи
пројекат Општинског дома на суседној локацији. Систем стаза је заправо
и усмерен према тргу испред старе општине и моста ка Заводима. Сквер
је ограђен. Око споменика је формирана централна ротонда са одговарајућим хортикултурним решењем. Жиже пешачких токова су наглашене
и пру жају места застоја и одмора. Мали парк је квалитетно пројектован,
трајно уграђен у историјски центар Крагу јевца; модерно уређен и са изванредним спомеником као градским симболом.
Сквер »Код Крста« је малих димензија, али је изведен на изузетној
локацији – на месту укрштања Љубичине улице и Чаршије. Крст је нулта тачка координационог система Крагу јевца. Уз Крст је уређен сквер по
француском узору; сигурно – по угледу на уређење београдских Теразија
почетком века.
Сквер испред Окру жног начелства је део вероватно најбоље композиције у центру Крагу јевца. Неоренесансна палата Суда добила је одговарајући прилаз, функционални и визуелни предпростор. Сквер пред зградом Окру жног суда уређен је 1927. године. Облик основе сквера одговара
европским класичним парковским мотивима. Генералним регулационим
планом 1936. године сквер је пројектован непосредно испред палате. При
реализацији је измештен тако да их раздваја улица Кара ђорђева, којом је
међу народним пу тем текао саобра ћај од Камене ћу прије према Тополи. У
средишту композиције остављено је место за споменик. Постављен је тек
1992. године. Историја је сачекала да ту стане бронзани војвода Путник;
испред палате из које је отишао.
У центру Старе радничке колоније уређена је парковска површина, у
ду ху немачке урбане традиције, ортогоналне основе, цветног партера, са
павиљоном за музику; местом за споменик (где је 2005. постављена фигура краља Александра Кара ђорђевића). Сквер је жижа дру штвеног живота
Колоније.
И у Новој колонији је реализован омањи сквер; кру жни завршни мотив улице Косовске; зелена оаза у вртном насељу; са резервисаном локацијом за јавни објекат која није искоришћена.
Необичан је мотив настанка сквера код Камене ћу прије. Празан простор на десној обали Лепенице је остатак марвеног трга испред уласка у
некадашње крагу јевачко утврђење. Тај терен је озелењен. Огра ђен урба-
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ном оградом истог типа као око Малог парка. У 21. веку је прекомпонован
при изградњи дру гог моста и подизању споменика Јовану Ристићу.
Мање зелене површине уређиване су и у Ердоглији, испред Болнице,
код железничке станице.
Дрвореди су допу њавали и повезивали паркове и скверове, ху манизујући ва жне улице. Преовла ђивале су липе, а грађевински рејон је обележен високим дрворедом јабланова.
Спортски терени су пред Велики рат били углавном у зачетку; хиподром Михајловац и Стрелиште; оба на Вашаришту. Одговарали су схватању спорта у Србији деветнаестог века.
По угледу на развијене земље, у међу ратном периоду формирани
су спортски објекти у Крагу јевцу за модерне потребе физичке култу ре.
Већина је остала у функцији.
Стрелиште је остало у функцији за коју је подигну то у 19. веку. Генералним регулационим планом града Крагу јевца из 1936. године, на месту
стрелишта планирана је ботаничка башта. (Идеја о измештању реализована је деценијама касније. Сагра ђено је ново стрелиште између Вашаришта и Су шице, али је и оно угашено.) Кафана са терасом Дома стрелаца
функционисала је до 1960-тих, а потом адаптирана у дворану боксерског
клуба, уз потпу ну промену оригиналног изгледа с краја 19. века.
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Игралиште »ФК Шумадија« је уобличавано на локацији изнад Великог парка. Планирани »Гимнастички парк« дуж стрелишта био је тесан за
нови спорт. Фудбалски терен је настао изнад, ослоњен о горњо-милановачки друм .
Стадион димензија 160 m са 110 m огра ђен је високом тарабом. Главни
улаз је био из Великог парка. Једна парковска стаза водила је навијаче ка
капији игралишта изразито наглашеном високим дрвеним кулама. (Данас ограда и капија не постоје. На положај улаза указу је приступна парковска стаза). Навијачи су од терена одвојени ниском дрвеном оградом.
На истоку је било стајање; На западу – наткривена трибина ( изгорела
1949) и скромна зграда са свлачионицама. Био је то стадион оригиналне
дрвене архитекту ре.
Генералним регулационим планом града Крагу јевца планирано је ширење парка и преко овог терена, а изградња стадиона нешто изнад. Градски стадион је изгра ђен средином 20. века, управо на ГР Планом предвиђеној локацији. На делу предратног игралишта »Шу мадије« је помоћни
фудбалски терен.
Историјска Чика-Дачина локација остаје фудбалски центар Крагу јевца.

Хиподром је саграђен 1930. на Становљанском пољу.
Напу штено је Тркалиште на Михајловцу у Вашаришту. Тај простор је
био недовољан за модеран хиподром. Изградњом Учитељске школе, Дома
народног здравља и обданишта »Кнегиња Зорка« Вашариште прераста у
блок централних намена.
Нови хиподром је плански постављен на повољним теренима западне
периферије; иза Радничке колоније, Аутокоманде и Војног егзерциришта.
Ту је развијена стаза олимпијских карактеристика. Сагра ђена је удобна
трибина и судијски торањ. У двема мањим зградама обезбеђена су места
за краља и званичнике.
Игралиште спортског друштва »Раднички«
Кад је игралиште »Шу мадије« постало преоптерећено, »Раднички« је
изградио сопствено игралиште у близини железничке станице. Трајало је
до рата, а потом се »Раднички« вратио на терене изнад Великог парка. На
његовој предратној локацији је индустрија »21. октобар«.

Базен и тениски терени код »завод станице«
Код палилулског улаза у ВТЗ, на узаном земљишту између пру ге и реке, формиран је мали али елитан спортски комплекс.
Ју жно од улице Ненадовићеве био је пливачки базен, бетониран, димензија 25х12м; без рециркулације воде; са тротоарима за сунчање, торњем за скокове, дрвеним спратним кабинама, малим тереном за спорт,
као место оку пљања крагу јевачке омладине. Трајао је до 1960-тих.
Северно од улице били су терени за тенис. Између два светска рата
ту је упра жњаван бели спорт. После 1945. године, тениско игралиште је
запу штено да би касније било усту пљено за управне бараке гра ђевинског
предузећа –градитеља нове фабрике аутомобила.
Спортске дворане су нова квалитативна појава гра ђења Крагу јевца
1920-тих година.
Уз зграду Учитељске школе, 1924. године подигну та је сала за спорт и
разне приредбе. Следећих неколико деценија била је најбоље покривено
вежбалиште у граду. Шездесетих година је преадаптирана у факултетски
амфитеатар.
Исте године је донета одлу ка о изградњи Соколског дома. Његова
архитекту ра носи јасне француске утицаје. Соколски покрет је, поред
спортских, гајио и културне секције. Временом је Соколски дом прерастао у позоришну зграду. Од Дру гог светског рата је два пу та адаптирана.
Кња жевско-српски театар је у њој почетком 21. столећа. Постоји идеја да,
по изградњи новог позоришта, Соколски дом уђе у Велику гимназију.
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У Старој Колонији је зграда Соколане – симбол Колоније. Скоро пола
века сала у приземљу је била жижа масовне физичке култу ре у Крагу јевцу.
По изградњи модерне спортске хале, уз основну школу, Соколана добија
претежно културне садржаје; легендарни део оног дрвеног радничког насеља из 1920-тих, које је нестало.
Зоне одмора су се уобличиле у међу ратном Крагу јевцу на потпу но урбан начин.

6.1. ВЕЛИКИ ПАРК
Заснован крајем 19. века. На Вашаришту, крај друма за Горњи Милановац. Постао Велики или Горњи парк. Најважнији
у Крагујевцу. Положајем. Димензијама. Садржајима.
Унапређиван и прошириван у Interbellum периоду.
Додата је територија површине 3 хектара. Према западу – између Стрелишта
и пута.
Уређена са елементима француског парка. Просечене ста зе. Засађено зеленило.
Подигнути стакленици.
Ограђен и чуван као велико урбано добро
Крагујевца.

6.2. МА ЛИ ПАРК
Настао на Кнез Милошевом венцу. Први трг Србије се претворио у зелену површину-централни парк старог Крагујевца.
Тридесетих година са растом града Велики парк је преузео велики део централних парковских функција. Али Мали парк
је добио нов квалитет.
Поди зање Споменика палим Шумадинцима подвукло је значај Венца.
Убрзо је уређен партер Малог парка.
Ограде. Ста зе. Ротонде.
По пројекту Радета Милосављевића.
Мали парк је постао драгуљ градског
центра Крагујевца.
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6.3. НАРОДНИ ПАРК
Шумарице су чест топоним у Шумадији. У крагујевачким Шумарицама је од друге половине 19. века војничко гробље.
Народни парк од 1931. Омиљено излетиште. Ђурђевски уранци Крагујевчана. Ловачки дом. Крст шетних ста за са кругом
у средини.
Језгро Спомен парка формираног после
Другог светског рата.
6.4. ПАРК »ИЛИНА ВОДА« И КОШУТЊАК
Књажево ловиште у престоничким временима.
Легат породице Андрејевић на размеђи
19. и 20. века.
Велика градска зелена површина на
десној обали Лепенице. Оплемењена са две
чесме из 19. века
Излетиште у међуратном времену.
Део је постепено прерастао у култивисан парк.
6.5. ИГРА ЛИШТЕ ФК ШУМАДИЈА
Висока тараба је одвојила комад Вашаришта. Главни прилаз је из Великог парка.
Пешачки
Капија са дрвеним кулама. Замак најстаријег фудбалског клуба.
Наткривена трибина на западу. (Изгорела у доба Информбироа.) Римејк »Трибине Кола српских јахача« које се виде на
Вашаришту из двадесетих година.

Свлачионице. Травнат терен. Џомбаст.
Стајање на истоку. На земљаној рампи.
Ниска дрвена ограда крај аутлиније.
Игралиште »Шумадије« –прави међуратни стадион. На Чика Дачиној локацији из 1903.
6.6. ХИПОДРОМ
Тркалиште на Михајловцу је било мало
за нове коњичке стандарде. По изградњи
Учитељске школе, постало је вежбалиште великог слета Сокола 1927.
Са друге стране, изградњом Радничке
колоније, град се приближио Становљанском пољу. Нов хиподром је подигнут између дрвеног насеља и Чехословачког споменика.
Идеалан терен. Прописна ста за. Наткривена трибина за гледаоце. Судијски
торањ.
Павиљон за Краља. Пратећи објекти.
Све органски повезано са градом. Преко
Колоније на чију се урбанистичку и архитектонску структуру успешно наставља.

У саставу Сокола је у међуратном периоду деловала и позоришна секција. Крагујевачки Књажевскосрпски театар је
заснован још 1835. Професионали зацијом
секције Сокола усељен је после Другог светског рата у Соколски дом.
Скромна зграда је постала кућа најстаријег театра Србије.
6.9. СА ЛА УЧИТЕЉСКЕ ШКОЛЕ је квалитетан спортски објекат из Interbellum
периода. Први изграђен у саставу школске
зграде.
Будући учитељи су оспособљавани за
фи зичко васпитање. Као и друге две соколске сале у Крагујевцу, поред вежбања служила је и за културне активности.
Те функције је задржала неколико деценија. Потом је надграђена и постала део
високошколског програма.
Архитектура негдашње сале на зире се
само у при земној етажи.

6.7. БАЗЕН И ТЕНИСКИ ТЕРЕНИ КОД
ЗАВОД СТАНИЦЕ.
Појас земљишта између железничке
пруге и Лепенице подељен је улицом Ненадовићевом. Палилулским ула зом у ВТЗ.
На узводној парцели подигнут је пливачки ба зен. Бетониран. Субстандардних
димензија. Торњем-скакаоницом. Са дрвеним гардеробама.
Први крагујевачки отворени ба зен. После купалишта у парним млиновима.
На низводном делу парцеле – тениски
терени.
Бели спорт је стигао у међуратни Крагујевац.
6.8. СОКОЛСКИ ДОМ
Подигнут у градитељском полету 1928.
године. Покрај зграде Велике гимна зије.
Мала грађевина има наглашену ула зну
партију. Украшену са два бочна пилона.
Оставља утисак одређене француске
префињености.
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РАДНИЧКЕ КОЛОНИЈЕ

У Interbellum периоду, по угледу на развијене индустријске земље, Војно-технички завод је плански и организовано решавао питање становања
својих радника.. Државне инвестиције у војну индустрију, поред производних капацитета, улагане су и у смештај запослених.
За две деценије саграђене су у Крагујевцу две радничке колоније.

СТАРА РАДНИЧКА КОЛОНИЈА
Почетком 20. века престаје доминација немачког утицаја на грађење у
Србији и постепено преовлађује оријентација ка француским обрасцима.
После првог светског рата, тај смер се појачава.
Ипак, немачки утицај није сасвим прекинут. Из ратних репарација подигну та је у Крагујевцу Радничка колонија.
Изванредан урбанистички потез у Крагујевцу у трећој деценији 20.
века остварен је непосредним утицајима из Немачке, државе која је била
ратни противник.
Европска тема тих година јесте тражење модела становања за радничко становништво које је бурно нарастало у индустријским градовима.
Немачка пракса довела је до модела Siedlung-a. Био је то крупан поду хват изградње немачких социјалних насеља. У основи му је утопија
рационализма Тежња Siedlung-а је да са што мање добро организованог
простора, задовољи максималан број незбрину тих. Рационализам побеђује претходни романтизам. Свођење је увек строго. Уну тар-блоковски
простор малих дворишта постаје целовит. Бубрење јавних површина води распрскавању блока. Од »алке« (венца зграда са лицем према граду и
наличјем према дворишту) настаје »чешаљ« (блок зграда у заједничком
простору, боком према улици, а лицем једна према другој) . Страда при-
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ватност. Градски простор је осиромашен типологијом зграда; али, тај тип
градње је доминирао Немачком двадесетих година.
Други конгрес CIAM-а који је Ернст Мај сазвао 1929 године, одржан је
усред тријумфа масовне стамбене изградње у Франкфурту. Његова тема је
била Existenzminimum односно – стан минималне величине и цене.
Радничка Колонија у Крагујевцу (1925–1928) саграђена је на истим
принципима.
Истовремено, Радничка колонија је највеће стамбено насеље плански
изграђено у Крагујевцу у првој половини двадесетог века. Грађена је на
модерним урбанистичким постулатима тога доба користећи искуства првих европских вртних градова и нарочито немачке теорије Siedlung-a. По
томе Стара радничка колонија спада у озбиљна остварења младе европске
урбанистичке теорије.
Плански изграђено радничко насеље, у држави која је тада имала степен урбанизације тек око 15%, показује улогу Крагујевца у индустријализацији земље.
Најмодернији урбанистички потез у Крагујевцу 1920-тих година учињен је реализацијом Радничке колоније.
За потребе Војно-техничког завода грађено је више од сто зграда у
којима је настањено преко 500 породица – око 2.000 становника. Ништа
слично није реализовано у међуратној Југославији на плану овог вида становања.
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Примењен је строги ортогонални модел уличне мреже са рационалним правоугаоним градским блоковима. Кроз средину блока пролазила
је сервисна улица; функционализам у саобраћајном решењу; раздвајање
саобраћајних токова; најава урбанизма који ће бити кодификован Атинском повељом.
Улице су биле уређене и озелењене; са тротоарима; слободни простори између зграда – контролисано засађивани и одржавани.
Величина планске изградње Радничке колоније мери се и њеним димензијама упоређеним са постојећим стањем града. Колонија није могла
да стане у проглашени грађевински рејон, те га је увећала за око 10%. Крагујевац је почетком 1920-тих година имао нешто преко 2.500 станова, а
само у Колонији је решен смештај за 450–500 породица. Једним планским
захватом повећан је стамбени фонд града за скоро 20 %.
Био је то капиталан утицај државе и Војно-техничког Завода на развој
Крагујевца.
Мало је радничких насеља у ондашњој Европи која би се могла упоредити са Радничком колонијом у Крагујевцу. Реализована је за потребе велике фабрике; истовремено са инвестирањем у производне погоне. Колективним средствима решен је проблем становања великог дела радничке

популације. Пројекат је имао европску теоријску подлогу и консеквентно
је имплементиран.
Насеље је планирано и изграђено са две архитектонске целине, на јединственој урбаној матрици; блоковима у ортогоналној саобраћајној шеми; кру тим зонингом; приземним стамбеним зградама. Спратом су подвучени елементи центра.
Реонска улица (данашњи Булевар краљице Марије) делила је Колонију
на дрвени и зидани део.
Дрвене типске зграде, 89 кућа са 332 стана, подигну те су на простору
од 23 хектара, средствима добијеним на име немачких репарација. Дрвене
бараке радила је фирма HENCH из околине Дрездена. Отуда је и директан
немачки утицај на организацију простора.
Дрвене бараке испуњавају северозападну целину; петнаест блокова:
тринаест стамбених и два са централним садржајима. Станови су скромне површине; принцип Existenzminimum; три типа дужине барака; између
њих – вртови. Помоћни садржаји груписани су уз сервисни прилаз по средини блока. (Оставе за огрев; санитарни чвор; бунар.) Једино у овом насељу су подигну та подземна склоништа од бомбардовања, по једно у блоку.
У средишту је подигнут центар насеља. Саграђени су и школа, соколски дом, управа, амбуланта, продавнице, пожарни дом и други заједнички
садржаји. Њихова дрвена архитектура је била специфична, богатија него
код стамбених барака, са тежњом да репрезентује насеље. Дала је печат
урбанитету и формирала јединствен амбијент у Крагујевцу.
У центру насеља био је парк са павиљоном за музику, скулптуром, и
шетним стазама; киоск.
Из средстава Војнотехничког завода, на површини од 8,2 хектара изграђено је 18 кућа са 72 стана. Оне чине другу архитектонску целину урбанистичког ансамбла Колоније; три блока зграда.
Стара радничка Колонија се разликовала од других крагујевачких насеља међуратног периода:
фабричким власништвом,
корпоративним односом војне индустрије и њених радника,
величином захвата,
градитељским концептом,
организацијом простора,
архитектуром,
начином газдовања и коришћења,
кру том урбаном дисциплином,
капијом,
склоништима,
оградама,
дрворедима липа,
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квалитетом животне средине,
хуманошћу организације простора.
Принцип Existenzminimum спроведен је у зградама; али, слободни
простори нису свођени на ниске стандарде. Вртови између барака обезбеђивали су зеленило, хигијену и осунчаност. Укупна бру то густина насељености у Старој радничкој колонији била је око 70 становника по хектару.
Мање него у већини насеља ондашњег Крагујевца. Рационалност је била у
типизацији и урбаној дисциплини.
Можда је та двојност последица утицаја проф. Николе Житкевића,
главног супервизора у инвестицијама обнове Војнотехничког завода. Високообразовани руски емигрант је познавао модерну немачку теорију а
применио ју је у хуманијој интерпретацији.
Кроз дуг период експлоатације насеље је имало висок квалитет становања, да би у другој половини века почело да губи своје основне карактеристике.
Постоје примери, као Wooden Kapyla у Хелсинкију, да је радничка колонија из међуратног периода сачувана. Реновирање и модернизација захтевале су висока улагања. Ипак се ишло на такву солуцију, из уверења да
су дрвене колоније вредно културно наслеђе, споменик социјалне фазе
индустријализације, специфичан амбијент.
У Крагујевцу је дрвени део Старе радничке колоније почетком 21. века
замењен модерним вишеспратницама. Идеја је да се само блок са централним садржајима трајно сачува, реновирањем Соколане и још пар зграда,
као и уређењем сквера.
Подизање споменика краљу Александру је корак у том правцу.
Део Колоније са зиданим зградама из 1920-тих се модернизује. Средствима и појединачним активностима нових власника. Експеримент ремоделовања колективног становања у индивидуално је у току.
Дрвени део Колоније је револуционарно прогресистички плански реконструисан. Зидани ансамбл се мења постепено и у великој мери појединачним поступцима. Само Колонска капија и централни блок остају делови од великог поду хвата.

НОВА КОЛОНИЈА
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У тридесетим годинама, архитект Михаило Радовановић доносио у
Крагујевац идеје урбанизма. Његов став је:
»Урбанизам је наука и уметност који обу хвата свеукупну студију услова опстанка, еволуције и животних манифестација сваког људског насеља,
а има за циљ да што могуће боље поправи садашње стање урбаног органи-

зма који третира, и да оријентише његову еволуцију ка стварном просперитету и лепшој будућности.« (Увод у урбанизам; 1933. године)
Свој теоријски кредо архитект Радовановић је консеквентно спроводио у пракси Крагујевца. Генерални план је конципирао уз пуно поштовање према створеном стању, трудећи се да га настави, поправља и унапреди.
У целини инкорпорира регулационе елементе »Плана регулације вароши Крагујевац » из 1891 године; изричит је у задржавању распореда,
уређења и значаја градског центра, уз комплетирање актуелним садржајима.
Импресивна је луцидност са којом је прогнозиран демографски раст
чак до 1981. године. Време је потврдило прецизност дугорочно прогнозиране популације од 75.000 становника. Још више задивљује избор стопе
раста преко које је извршен прорачун.
Проширење грађевинског рејона планирано је поступним ширењем
ужег реона на територију ширег реона по одлукама Општине. Према густини изграђености одређене су грађевинске зоне (врсте насеља):
а) густо насеље, са озиданим целим фронтовима
б) средње насеље са зградама с једне стране слободним а са друге до
суседа
в) ретко насеље, са зградама са обе стране слободним.
Нова стамбена насеља конципирана су према теорији вртних градова.
До рата је реализована само Нова колонија.
Нова колонија је саграђена од 1936. до 1938. године. За раднике ВТЗ-а
подигну то је 250 кућа. Отплаћивали су их дугорочно, јер је инвеститор
био Пензиони фонд радника ВТЗ-а. Био је то озбиљан корак у решавању
стамбених проблема Крагујевца.
Концепт насеља постављен је »Генералном скицом« (1931) архитекта
М. Радовановића, а разрађен »Генералним регулационим планом града
Крагујевца« по коме је извршено и геодетско обележавање на терену.
Површина Нове колоније је око 18 hа. На земљишту приближних димензија 400 х 450м формирано је 14 стамбених блокова. Петнаести, средишњи – био је сквер.
Улична мрежа је меким линијама прилагођена топографији. Изузетак
је главна приступна улица, наставак Косовске улице која повезује Колонију са заводима и градским центром. Богатије профилисана од осталих колонских саобраћајница , има ранг шеталишта, са сквером као завршним
мотивом.
Стамбене зграде су организовано извођене. Грађена су три величинска типа куће, према схватању да по економском статусу постоје три групе
становника; безорнаменталне; једноставне, али квалитетно урађене.
Сем два зидана киоска, јавних објеката у Колонији није било. Само је
на скверу резервисана локација без одређене намене.
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У целини, Нова колонија је најквалитетније крагујевачко насеље подигну то пред Други светски рат; одражава схватања крагујевачких урбаниста о урбанизму као синтези естетике, економије и хигијене. примењује принципе вртних градова; без немачких утицаја који су заступани код
Старе радничке колоније десетак година раније.

7.1. ПЛАН
Европски модели раста индустријских
градова – радничка насеља.
Вртни градови – енглеска теорија. Siedlung- немачка пракса средином 1920-тих.
Радничка колонија је продукт тог интернационалног искуства. Актуелно примењеног. При ратним репарацијама увезене су не само немачке дрвене бараке већ и
просторни модел радничког насеља.
7.2. УЛАЗ У КОЛОНИЈУ
Капија –симбол издвојености.
Права линија улице. Строга регулација.
Постројеност зграда.
Нова урбана слика у Крагујевцу. Насеље
колективитета и строге грађанске дисциплине.
Одговара духу Војнотехничког завода.
7.3. ЦЕНТАР КОЛОНИЈЕ
Парк. Музички павиљон. Фонтана.
Друштвени центар. Сала Сокола. Кафана. Архитектура дрвета. Централни
мотив Наглашен високом пирамидом. Тераса. Аркаде.
Ватрогасни дом са торњем.
Основна школа.
Шетне ста зе и ружичњаци.
Амбијент високог квалитета радничког насеља.

7.4. УПРАВА РАДНИЧКЕ КОЛОНИЈЕ
Романтична дрвена спратна зграда.
Симетрична. Са истакнутим угаоним
пилонима. Над којима су полигоналне пирамиде кровова. Оштро зашиљене. Дају
карактеристичну силуету. Означавају
важност. управне зграде. Лучно засведени
отвори централне фасадне композиције.
На спрату – управа. У при земљу – деликатес.
У бли зини Управе –стан управника. Једина индивидуална кућа у колективној
Колонији. Мансардна.
Издваја се из амбијента неочекиваном
архитектуром. Питомом међу строгим
баракама.
7.5. НОВА КОЛОНИЈА
Панорама савременог Крагујевца ука зује
да се на Метином брду формирало насеље
посебне урбане форме.
Крајем тридесетих изграђена је Нова колонија. Кредитима пензионог фонда
радника ВТЗ. По плану »вртарске колоније« професора Радовановића и регулацији
архитекте Милосављевића.
Око малог сквера – улице благих кружних линија. Свака породица има кућу.
Свака кућа – зеленило у врту. Свака просторија – сунце и ва здух.
Реали зован дијаграм сер Ебензера Хауарда о вртном граду.
7.6. НОВОКОЛОНСКИ МОТИВ
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НЕОКЛАСИЦИЗАМ

Јасна припадност одређеном архитектонском стилу има своју су протност у еклектицизму.
Према професору Николи Добровићу: »еклектичари су они који од
већ остварених дела и стилова усвајају оно што највише одговара њиховом укусу и културном схватању« .
У пракси – то је миксовање елемената више различитих стилова.
Еклектика из међу ратног времена има директну везу са савременим
схватањем кича као »стила задовољних«; а и са постмодерним експериментима...
Не сме се изгубити из вида ду готрајност еклектичарске праксе; има
је кроз целу историју, на разне начине, што је доказ да одговара укусу нару чилаца. Не труди се да носи нове револу ционарне идеје. Међу тим, има
проду жено трајање, не само у 20. већ и у 21. веку. Нови еклектицизам наставља да се примењу је као компилација више стилова. У зависности од
капацитета пројектанта достиже мање-више резултат који се допада клијентима; консу меризам; потреба да се потврди идентитет инвеститора; не
може се на лако разу мљив начин изразити безорнаменталном архитектуром. Декор је зато најчешће пријемчијивији нару чиоцима; читљив публици којој се упућу је пору ка инвеститора да постоји и да је успешан.
У годинама између два светска рата, еклектицизам се у Крагу јевцу испољава у више модификација.
Романтични историцизам се појављу је као преовлађу јући код једног
броја објеката:
– официрски станови на Милошевом венцу декорисани су елементима српсковизантијског порекла;
– зграда у главној улици (у којој је деценијама била култна књижара
»Светлост«) је испод кровног венца украшена романичким слепим аркадицама;
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– горњи бетонски мост има силуету произишлу из армирано-бетонске конструкције. Та примарна естетика је добила секундарну декорацију,
везану за војни комплекс, значајне дату ме, победничке венце...
Репрезентативност је пору ка коју ша љу објекти Војно-техничког завода оријентисани ка граду; Управа; стан управника; надградња Војно-занатлијске школе; интернат.
Мешавином више стилова потпису ју се зграде на елитним локацијама
у Главној улици; Пеко; Голић; Павловић; Јакшевац; Вулкан...
Зграде у ул. Масариковој (27. марта) такође припадају еклектичкој
пракси, као и надградња Женске стручне школе.
Нова пијаца је посебно дело архитекте Кова љевског; стилска мешавина; модерне кровне конструкције; класицистички портали; са скулптуралном волујском главом као симболом идентитета зграде; сасвим различит еклектицизам од типичног ру кописа овог архитекте.
Андрејевића задужбина (1942) је еклектички пример комбиновања
Модерне и Југендстила. Готово да нема сличног поку шаја у архитектури Крагу јевца. Догодило се да фондација руског ђака, архитекте Андреје
Андрејевића, подигне неколико деценија после смрти донатора зграду са
прогерманским орнаментом.
У првој поратној деценији, чинило се да незадрживо преовла ђу је
модерна архитекту ра интернационалног правца. Поборници Модерне
оствару ју значајне пројекте широм света; пишу теоријске расправе; организу ју »Интернационални конгрес модерне архитекту ре« (CIAM).
Тих година, Немачка је међу земљама са пу ним развојем Модерне.
Међу тим, са развојем фашизма тридесетих година, Модерна се потиску је. Ернст Мај и Валтер Гропиус одсту пају. Немачко градитељство се
вра ћа класицизму. Архитект Алберт Шпер је на челу; тра жи нов немачки
архитектонски израз; базира га на класичним стиловима.
У Совјетској Русији такође долази до напу штања Модерне. Тра жи се
соцреалистички израз.
У Француској преовла ђу је модерна архитекту ра, али се још практикују и еклектички стилови.
Било је време нетрпељивих.
Таква интернационална стилска дихотомија одразила се и у Крагу јевцу између два светска рата.
Реконструкција Војно-техничког завода се ослања на франкофилску
еклектику; Модерна продире. Али – упоредо са њом, гради се и један број
објеката на бази неокласицизма.
Неокласицизам се у Крагу јевцу јавља крајем 1920-тих година. То није директан немачки утицај, бар не у почетној фази. Напротив, један од
првих некласицистичких пројеката дошао је од архитекта школованог у
Француској.
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Окружна банка
Бранислав Којић, каснији професор Универзитета и академик, је
француски ђак. Пре оснивања Гру пе архитеката модерног правца, пробао
је различите стилове. Изградњом Окру жне банке, остварио је у Крагујевцу 1928. године своју најбољу класицистичку фасаду, можда и једно од
најбољих постигнућа у његовој богатој и ду гој пракси.
Зграда је названа »Којићева банка«, по председнику банке Драгу тину
Којићу – пројектантовом блиском рођаку; и данас је један од украса главне крагу јевачке улице.
Карактеристично је да је у послератном времену више пу та мењала
намену: Милиција, Комитет, Електродистибу ција... Па поново – банка.
Репрезентативност зграде је привлачила моћне институ ције Крагу јевца, преко осам деценија.
Интернат ВЗШ
Подигну та је 1925–27. велика зграда на граници ВТЗ-а према граду.
Интернат Војнозанатлијске школе. Истовремено са новим производним халама. Показу јући бригу о кадровима – носиоцима производње. Тај
однос се наглашава величином објекта, солидношћу градње и репрезентативношћу архитектонске обраде.
Палата за питомце Војнотехничког завода.
Неокласицистички стил одговара том рангу.
Питомци су часно носили индустријску производњу Крагу јевца. И
предузећа широм Ју гославије. Тај вид образовања је нестао у дру гој половини 20. века. Зграда њиховог Интерната је остала. Трајно уписана у
урбану слику Крагу јевца.
Као велики градитељски потез из међу ратних година. Као вредан
представник еклектичког класицизма.
Све више – и као споменик Питомцима.
Уред
Палата Уреда за осигу рање радника подигну та је 1931. на веома истакну тој локацији. Оштар угао који чине улице Кара ђорђева и Ду шанова класично је савладан пројектовањем чеоне фасаде према тргу испред
Окру жног начелства. Истовремено је остварен визуелни контакт са том
доминирајућом палатом Суда. Кљу чан за урбанитет. Спратност обе зграде је иста. Јединство ансамбла подву чено је наглашавањем сокле и обрадом јаких кровних венаца.
Али, док је Окру жно начелство у стилу неоренесанса, Уред је обликован са доминацијом јонских стубова као ликовним симболом. У различитости је остварена усклађеност две палате.
Стилска издвојеност из окру жења. Гра ђанска отменост. Солидност
архитекту ре.
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Све је то довело до промене намене Уреда почетком 21. века. Претварања наменски сагра ђеног објекта здравства у Апелациони суд.
Тиме је потврђен утисак о симболичкој вредности неокласицистичке
зграде. Њена репрезентативност је победила основну функцију за коју је
била сагра ђена.
Зграда др Николајевића је у дру гој половини двадесетог века претворена у Дом омладине. Због своје лепоте. Култу ре ентеријера. Великог врта.
Припада типу предратних вила гра ђанске више средње класе.
Уну трашњи простори су организовани око репрезентативног хола.
Кроз приземље и спрат. Са карактеристичним дрвеним степеништем.
Фасаде су мајсторски компоноване. Стила Beaux Art. Обра ђене вештачким каменом. Са две врсте отвора. Пиластрима у форми јонских стубова. Неодољиво сличи кући Игнација Флашара коју је у Београду градио
архитект Милу тин Борисављевић. Рођени Крагу јевчанин. Француски
постдипломац. Професор естетике.
Да ли је кућа др Николајевића његово дело? Или посредан утицај?
У сваком слу чају кућа Николајевића је у нају жем кру гу високоестетски вредне предратне архитекту ре Крагу јевца.
Кућа Рудолфа Швебела, у улици Карађорђевој, има одређену пројектантску чистоту и извођачку солидност.
Скромних је димензија; приземна; на регулационој линији; троделне
фасаде; са три идентична прозора; обра ђена вештачким каменом; безорнаментална- осим иницијала власника. Само карактеристичном атиком и
ла жном балустрадом показу је оријентацију власника ка неокласицизму.
Воскарева кућа
Испод некадашње Бркићеве школе (сада »Шах клуба«) је зграда која
припада стилу тридесетих; једноспратница , помало изузетна у главној
улици;по еклектици стила. спајању елемената Модерне и ......Реткост је у
Крагу јевцу је по вештачком камену фасаде, двобојном.
Капеле ма Варошком гробљу подизане у Interbellum времену су знатно богатије него оне пре Првог светског рата. Двадесетак капела се граде
као мали маузолеји богатијих Крагу јевчана; квалитетно изведене; пројектантски прецизне. По правилу спајају неокласицизам са нешто српсковизантијских елемената. Недовољно су валоризована појава у градитељском наслеђу Крагу јевца.
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Неизведен је Пољопривредни дом на Сточној пијаци, у улици Ду шановој, пројекат архитекта Радета Милосављевића, настао је 1938. године.
Показу је девијације од Модерне ка класицизму и соцреализму. У неким

елементима, ова два правца имају заједничке карактеристике: симетрију,
кру тост и тежњу ка мону менталности.
Све ово садржано је у пројекту малог објекта Пољопривредног Дома.
Енглески ђак, архитект Милосављевић у предвечерје Дру гог светског рата
црта такав објекат.
Ток међу ратне неокласистичке архитекту ре у Крагу јевцу завршава се
1940. године, најбољим достигнућем овог стилског правца, зградом Народне банке.
Архитекта Богдан Насторовић, касније – професор на Архитектонском факултету Београдског универзитета, пројектовао је једну од најлепших палата Крагу јевца (као што је његов отац, велики Никола Несторовић, пројектом Окру жног начелства дао печат граду); на локацији прекопу та Саборне цркве, месту легендарне »Талпаре«.
Изгледа да је пројекат настао средином тридесетих. Архитект Богдан
Несторовић је пројектовао више филијала Народне банке, у више градова, под јасним утицајем тада актуелне немачке архитекту ре; редови јонских стубова; препознатљив архитектонски речник Рајха; мајсторски интерпретиран нов класистички стил; солидност; фасаде у пикованом вештачком камену; Јонски стубови висине два спрата; јаки завршни венци
са нешто балустрада; балкони; безорнаменталне фасаде; наглашени портали; снага; мону менталност; репрезентативност. Палата Народне банке
уписана је трајно у слику Крагу јевца.
Неокласицизам је био стил амбициозних. На жалост, нема много неокласистичких објеката у наслеђу Крагу јевца.
Скромност се овим стилом није могла изразити. Можда –смиреност.
У еклектичком стилу остварени су у Internellum времену врло солидни објекти. Чини се да је тај неокласицизам био на трагу оног мисаоног
тока који је после пола века развијала Постмодерна.
Ове зграде имају несумњиву вредност.
Издржале су пробе времена. Промена у дру штву. Остале репрезентативне. Привлачне за богатсво и моћ.
А допадале су се генерацијама Крагу јевчана.

8.1. НОВА ПИЈАЦА
Настао као средњевековни трг, вековима место трговања – Крагујевац је тек
у међуратном периоду саградио пијачну
зграду. Пројектант је Георгије Коваљевски. Хала великих димензија. Ба зилика.
Неокласицистичке фасаде. Копије јон-

ских стубова. Тимпанони над порталима.
Полуротонде као завршни мотиви крова. Али – модерна челична конструкција
кровних носача. Велики застакљени отвори. Метални оквири. Један од најбољих пијачних објеката у Краљевини Југославији.
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8.2. ОКРУ ЖНА (Којићева)БАНКА
Француски неокласици зам je трајно убележен у центар Крагујевца. Зграда
Окружне банке је изграђена 1929. године.
Ред шест јонских стубова. Архитрав
изнад. Па јак венац и кровна атика. Класични елементи. При земље и спрат показују по пет отвора. По правилима пропорција.
Некласични су балкони и украси на парапетима. Фронт према главној улици је
омеђен суседним зградама. У том узаном
оквиру развијена је фасада јединствена у
Крагујевцу. Ваљда – најбоље класистичко
остварење академика Којића.
8.3. ИНТЕРНАТ ВЗШ
По димензијама највећа класистичка
грађевина у Крагујевцу. Већ тако ука зује на
пажњу коју је Војнотехнички завод усмеравао на обра зовање својих питомаца.
Палата за интернат Војнозанатске
школе. На регулацији Косовске улице. Сутерен, при земље и спрат. Фасада дуга преко 100 метара.
Пројекат по познатим европским обрасцима за репрезентативне зграде. Проучен. Без изненађења и без грешака.
Зграда Интерната ВЗШ је скуп и дуговечан споменик међуратног развоја крагујевачке и југословенске војне индустрије.
8.4. УРЕД ЗА ОСИГУРАЊЕ РАДНИКА
У првој деценији двадесетпрвог века одлучено је да се Апелациони суд смести у
зграду Уреда. Противници промене намене
желе да је задрже као драгоцену архитектуру здравственог објекта.
Борба за Уред пока зује вредност палате
из међуратног периода. Представу о њеној
репрезентативности.
Сјајан неокласистички објекат у суседству култног неоренесансног Окружног начелства. Део ансамбла јавних зграда планираних Генералним регулационим планом
Крагујевца из 1936. године.
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8.5. ЗГРАДА ДР НИКОЛАЈЕВИЋА
Француска класицистичка естетика је
дала међуратној архитектури Крагујевца
тек неколико грађевина. Богатих. Скупих.

И лепих.
Може се тврдити да зграда др Николајевића спада у најужи избор лепих. Не само у Крагујевцу. Куће овог обрасца (можда и
истог аутора) украшавају Београд и Ниш.
Не зачуђује да је лепота зграде др Николајевића одредила њену намену после Другог светског рата. Клуб културних радника. Па ОМЛАДИНСКИ ДОМ.
8.6. КАПЕЛЕ НА ВАРОШКОМ ГРОБЉУ
После Великог рата на Варошком гробљу
је подигнуто пар десетина квалитетних
капела. Највећи фонд у историји града. Са
улагањем значајних средстава и жеља за
трајним обележавањем.
Стил ових малих маузолеја је по правилу неокласици зам. Материјал обраде фасада – вештачки камен. Карактеристичан за међуратно време.
Капела породице Алексе Обрадовића,
легендарног председника општине крагујевачке, је део тог ансамбла.
8.7. ПА ЛАТА НАРОДНЕ БАНКЕ
Нeмaчка варијанта неокласици зма.
Архитект Богдан Несторовић је остварио монументално дело у центру Крагујевца.
По димензијама – нову меру. По стилу
– јасан акценат предратног времена. По
извођачком стандарду– луксузну грађевину. По квалитету архитектонског решења – један од врхова српске праксе у својој
категорији.
Палата Народне банке је трајан репер у
грађењу Крагујевца.
8.8. ЛОКАЦИЈА
Народна банка је одабрала доминантну локацију. На месту легендарне кафане
»Талпаре« . Поред некадашње Управе фондова.
У суседству финих објеката »Балкана«
и Комуналне банке. Прекопута Саборне
цркве. Са погледом ка Великој гимна зији.
Раскрсница улица Краља Александра и
Бранка Радичевића – свакако најважнија у
центру Крагујевца.
Мала парцела за сложен програм. И
вредна за палату.
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ПОЈАВА МОДЕРНЕ АРХИТЕКТУРЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛНОГ
СТИЛА У КРАГУЈЕВЦУ

Период између два светска рата донео је многе промене у европској
историји. Академик Андреј Митровић је те две деценије дефинисао као
»време нетрпељивих«. Пример је развој прве земље социјализма у СССР-у
и истовременo, конституисањe неколико фашистичких режима; уз постојање старих демократских држава. После крвавог Првог светског рата,
европска цивилизација је ишла пу тевима нових су протности које су довеле до још су ровијег Дру гог светског рата.
У архитекту ри и урбанизму, као делу те цивилизације, међу ратно доба је у знаку такозваног модерног интернационалног стила.
Најзначајнији носилац новог стила је Ле Корбизије. Његова архитектонска дела у првој послератној деценији показу ју победнички ток Модерне. Може се оценити да је до краја 1920-тих »извршио архитектонску
револу цију« и да се отада окреће урбанизму као основној преоку пацији.
Његове скице за генералне планове Рио де Женеира, Монтевидеа и Сао
Паола (1929) и Алжира (1930) доносе један нов, изразито револу ционаран,
прогресистички приступ. Ле Корбизије предла же брисање постојећих
урбаних структу ра и гра ђење потпу но нових на истој локацији. Grad-ex
novo. Размишљао је о градовима-вијадуктима, огромним макроструктурним објектима уместо низа малих породичних зграда. Дефинисао је Unite
d’habitation као машину за становање – прекоокеански брод. Касније еволу ира ка урбанистичком концепту који назива »Озарени град«. »Атинска
повеља« (1933) је деценијама била основни кодекс модерног урбанизма,
а »Три човекова амбијента« (1941) заокру жу ју теорију зонинга. Градска
структу ра се раздваја на зоне рада, зоне становања и зоне рекреације. Саобра ћај се сегрегира на пешачки и колски и води се одвојеним токовима....
Корбизије је развио изванредно велику делатност што га сврстава у
први ред поборника Модерне. Овај правац у целом свету придобија следбенике. Постаје преовла ђу јући интернационални покрет,
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Отворена су многа питања и предложена бројна решења. Касније, у
дру гој половини века, увидело се да многе од модернистичких поставки
није потврдио живот. Нису све модерно прихватали људи, време, ни природа. Али, у две међу ратне деценије, Модерна је победнички марширала.
У СССР-у је после »Октобарске револу ције« дошло до процвата авангардних праваца. Од 1920. до 1934. године у пу ном су зама ху нови пројекти у урбанизму и архитекту ри. Тежи се новом моделу урбанизма кроз теорију и праксу дезурбанизације. Смишља се »Кућа – кому на«. Развијају се
концепти линеарног града, микрорејона, радничких станова. Револу ционарни полет често је преточен у претерани радикализам. У штедљивости
се понекад иде до апсурдних решења. Совјетска архитекту ра и урбанизам
су активно присутни у модерним светским истра живањима.
Око 1934/ 5. године долази до критике, гу шења авангардних праваца
и формулисања »социјалистичког реализма«. Соцреализам ( 1934–1956 ) у
архитекту ри се испољавао кроз надмону менталност, репрезентативност,
као и кроз идеју: »национално по форми – класно по садржају«. У урбанизму је теза: »велика фабрика – велики град ». Долази до концентрације
моћи, производних средстава и гра ђевина.
Слично се догодило и у Немачкој. После Првог светског рата, развија
се Модерна. Једно од жаришта интернационалног стила постаје Баухаус на
челу са Валтером Гропиусом. Граде се изванредни модернистички објекти. Ернст Мај у Франкфурту развија урбанистички концепт Siedlung-а.
У нашој земљи, модерна архитекту ра се јавља крајем двадесетих година са оснивањем »Гру пе архитеката модерног правца« (1928) .Чинили
су је архитекти Злоковић, Бабић, Дубовић, бра ћа Крстић, Којић и Брашован. Прво је изложбама и конкурсима вођена борба за афирмацију, а од
1932–34. године почиње практична примена новог стила.
Од 1930. године у Крагу јевцу се јавља модерна архитекту ра интернационалног правца. Настављају да живе и еклектички стилови. Као специфичан вид еклектицизма практику је се неокласицизам, посту пак који
можда носи корене будуће Постмодерне; чини се да је дошао преко немачких утицаја.
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Појава безорнаменталне архитекту ре у Крагу јевцу, као и широм света, корене има у гра ђењу индустријских објеката, који су подизани на
практичан и једноставан начин, уз примену модерних инжењерских достигнућа. Са тог становишта тек предстоји испитивање историје гра ђења
Војнотехничког Завода, највећег индустријског предузећа у земљи, а са
развијеним интернационалним контактима. (Као да је зграда Електричне централе ВТЗ-а најближа Модерни. Можда због извођача-словеначке
компаније из Љубљане). Али, сачу ван је оригиналан облик куле млина

Павловић Бојаџић (1929), као јасна најава Модерне у Крагу јевцу.
Несумњиве тековине крагу јевачке међу ратне Модерне у области архитекту ре јесу:
1) млин Павловић Бојаџић (1929),
2) зграда Р. А.С. (1931),
3) Дом Пожарне дру жине (1933),
4) Ловачки дом у Шу марицама(1934),
5) основна школа »Краљ Петар« (1934),
6) дечје обданиште »Кнегиња Зорка«(1936),
7) хируршки павиљон Опште болнице(1936),
8) општинске привредне зграде (1938),
9) Пољопривредни дом (неизведен пројекат, 1938),
10) Занатлијски дом (1939),
као и више породичних стамбених зграда.
Бојаџића млин је индустријско предузеће настало у 19. веку. Нов капацитет је подигнут 1929; права кула; заду го – највиша зграда у Крагу јевцу,
деценијама, све до изградње стамбених солитера око 1965. године; импресиван паралелопипед; приближних димензија основе 10 са 25 метара; висине преко двадесет метара.
Основна маса је произишла из функција млина. Није разбијана променама димензија. Нема орнамената. На фасадама се јавља само пластика
произишла из модуларног распореда стубова. Зграда се завршава са две
хоризонталне греде на врху. Само су два средња модула нешто изнад те
хоризонтале. Стварају место за истицање фирме. На врху сваког стуба –
лопта као украс. Све фасаде су равноправно обра ђене. Сви прозори су
једнаки. Раван кров – један од првих у граду.
Грађевина је подигну та модерним инжењерским поступком. Резултат
је архитектонско дело несумњиве вредности у категорији индустријских
зграда. Може се означити као почетак модерне архитекту ре у Крагу јевцу; по свему најбољи модеран индустријски објекат градитељског наслеђа
Крагу јевца из међу ратног времена.
Зграда РАС према доку ментацији Завода за заштиту споменика, »својом мирном и хладном фасадом оставља импресиван утисак«. Ова импресија произилази из разлике новог модернистичког поступка, насу прот
суседним еклектичким гра ђевинама.
Најава Модерне у амбијенту Масарикове улице била је 1931. изнена ђење. Борба за примену интернационалног стила још се водила у Београду.
Фасада стамбено-пословне зграде је безорнаментална. Подела спратова је
модерна, са изра женим хоризонталама. Угаони мотив је наглашен; балконима, степенастом атиком и јарболом. Балкони су полу кру жне, армиранобетонске плоче. Ограђени само једноставним челичним цевима. Стан-
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дардизовани су отвори на спратовима. Велики излози у приземљу.
Иако носи елементе модерног стила, зграда Р. А.С. није сасвим ослобођена традиције. (Кос кров. Два ла жна лу ка на атици) . Ипак, ова гра ђевина је улазак крагу јевачке гра ђанске архитекту ре у Модерну.
Дом Пожарне дружине (гра ђен од 17. септембра 1933. до 8. јула 1934)
пројектовали су угледни београдски архитекти, Георгије Кова љевски и
Михаило Радовановић. Изгледа да је архитект општине крагу јевачке Раде Милосављевић био укљу чен у надзор. Већ ова концентрација врсних
стручњака најављу је ва жност објекта.
Заду жбина госпође Јелене Радојковић подигну та је у самом градском
центру. Тесна локација је потпу но искоришћена. Развијена је зграда од
приземља и спрата; са високом осматрачком кулом – доминантом ондашње панораме града. Функционална организација је чиста. Према улици Кара ђорђевој, тада транзитној саобра ћајници, организовани су депои.
На спрату је сала за ску пове – ду го највећа у Крагу јевцу. Функционална
структу ра је доследно испољена кроз обликовање објекта.
Пројекат Дома Пожарне дру жине је потпу но на линији модерног интернационалног стила. Спада у најбоље градитељско наслеђе међу ратног
периода Крагу јевца.
Извођачи су били крагу јевачки предузимачи, Васа Николић и Живојин Нау мовић. Дом је коштао око 600.000 динара. Половину је обезбедила
госпођа Јелена Радојковић.
Не знамо да ли је главни стручњак регулације Крагу јевца 19. века,
инжењер Лу ка Ивковић био на полагању камена темељца, као један од
оснивача Пожарне дру жине. Имао је много година, а умро је 18. маја 1934.
Но, појављу је се дру ги градитељ, архитект Раде Милосављевић, први општински архитект у међу ратном периоду гра ђења Крагу јевца.
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Ловачки дома je сагра ђен 1934. године, у Шу марицама, које су три године раније добиле статус Народног парка; невелика зграда чистих кубистичких форми, можда стилски најпотпу нији модернистички објекат у
међу ратној архитекту ри Крагу јевца; два основна волу мена: приземни са
ресторанском салом, спратни са ку хињом у приземљу и клупским просторијама на спрату; равни кровови – једини у Крагу јевцу; терасе – на терену и на крововима! Архитектонски језик стубова, хоризонталних плоча
и серкла жа; отвори пропорционисани и умешно распоређени.
Тај скроман, али чисто изгра ђен објекат могао је да трајно остане у
Спомен- парку. Пору шен је при изградњи хотела. Прогресистички урбанизам и пројектантски посту пак послератних планера нису трпели спој
старог и новог, постојећег и новопројектованог. Следбеници ју гословенске модерне архитекту ре после Дру гог светског рата нису сматрали вредним један од првих резултата крагу јевачке Модерне.

Основна школа »Краљ Петар« је пројекат општинског архитекте Радета Милосављевића (1934). Модеран школски објекат подигнут је на периферији града.
Изабрана локација се налазила у зони проширења гра ђевинског рејона према новом Генералном плану регулације, чија је израда била у току.
Насеља су се тек приближавала новој школи; али, место је висином доминирало делом града на десној обали Лепенице.
»Бела школа« је постала један од урбаних репера Крагу јевца. Подигла
је урбанистичке и архитектонске вредности градског миљеа.
Сачу вани су оригинални планови. Већ перспективна скица показу је
јасну кубистичку композицију. Верикална кому никација степеништа израста у угаони мотив. Два тракта са учионицама се ту су чељавају. Основе приземља и спрата показу ју функционалност –доследно спроведену у
фасадама. Пластика белих кубичних маса изврсно одсликава модерност
школе.
Да ништа дру го није урадио у Крагу јевцу (а урадио је много), архитект
Раде Милосављевић би само овим делом ушао у ред најзначајнијих крагујевачких градитеља.
Пројекат »Беле школе« је трајна вредност архитекту ре Крагу јевца.
Може да буде репрезент међу ратне ју гословенске Модерне, а посебно –
школских зграда.
Дечје обданиште »Кнегиња Зорка« (1936) је прва наменски изграђена
градска дечја установа (она у кру гу ВТЗ-а је затвореног типа), лоцирана на
Вашаришту; скроман објекат из пројектантског опуса архитекте Радета
Милосављевића.
Хируршки павиљон Опште болнице (1936)
Средином 1930-тих година у Општој болници Београда гради се Хиру шки павиљон. Пројекат архитекте Бранислава Којића изазвао је полемике. Оспораван, али на крају и оцењен као вредан корак модерне архитекту ре у Ју гославији.
Некако истовремено, подиже се у Општој болници у Крагу јевцу нов
Хиру шки павиљон. Концепт и карактеристике не остављају сумњу да је
пројектант исти.
Хиру шки павиљон спада у вредне модернистичке пројекте здравства
Ју гославије у међу ратном периоду. Свакако је најбољи болнички објекат
Крагу јевца подигнут пре Дру гог светског рата.
Иако није проглашен спомеником култу ре, сигурно треба да буде
трајно сачу ван и у модерном клиничком центру 21. века.
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Од 1930. године у Крагу јевцу се гради у ду ху интернационалне архитекту ре модерног правца. Резултати тог начина гра ђења имају вредност
као појединачне гра ђевине, али и као трајни део урбаног миљеа града.
Културно је достигнуће крагу јевачких градитеља да су се у токове Модерне укљу чили практично истовремено са београдским и осталим ју гословенским архитектима.
Наравно, домети у Крагу јевцу одговарају нивоу стручних и материјалних могућности средине. Са данашњег становишта може се оценити
да:
– Бојаџића млин, силос и неки објекти ВТЗ-а свакако спадају у солидан европски ранг модерних индустријских гра ђевина;
– Краља Петра школа, Дом Пожарне дру жине, Хиру шки павиљон и
Занатски дом су озбиљни градски објекти којих се не би постидео ни један
ју гословенски град;
– Ловачки дом у Шу марицама је био мала гра ђевина чистих модернистичких карактеристика;
– још десетак мањих модернистичких зграда спадају у вредно градитељско наслеђе из међу ратног времена;
– пројекат Пољопривредног дома показу је да су крагу јевачки архитекти пратили, не само развојну линију Модерне, већ и њене девијације.
Модерна архитекту ра интернационалног стила практикована је у
Крагу јевцу у четвртој деценији прошлог века.
Дру ги светски рат је прекинуо овај стилски ток; потом – петнаестак
година соцреализма. Модерна архитекту ра интернационалног стила се
поново вратила почетком шездесетих.
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9.1. МЛИН ПАВЛОВИЋ-БОЈАЏИЋ
Појава модерне архитектуре интернационалног стила у Крагујевцу је најављена
индустријским објектом. Крајем двадесетих подигнута је кула Бојаџића млина.
Највиша грађевина тадашњег Крагујевца пока зивала је смер модерне архитектуре. Јасније од других крагујевачких објеката.
Породица индустријалаца ПавловићБојаџић је 1929. године била на европском
путу индустријске Модерне.

9.4. ХИРУРШКИ ПАВИЉОН ОПШТЕ
ДРЖАВНЕ БОЛНИЦЕ
Изван групе болничких зграда из 1923.
подигнут је 1936. нов павиљон. Намењен
хируршком оделењу.
Својим архитектонским концептом
припада Модерни. Апсолутно личи на хируршки павиљон Опште болнице у Београду који је дело архитекте Бранислава
Којића.
Хируршки павиљон је по својим карактеристикама вредна тековина здравствене архитектуре Крагујевца.

9.2. ЗГРАДА Р. А.С.
На елитној локацији је најстарија модернистичка зграда међуратног Крагујевца. У Масариковој улици.
Зграда тадашње Општине је испред –
на Кнез Милошевом венцу. Чека да буде
замењена Општинским Домом по академском пројекту Георгија Коваљевског.
У позадини су куполе Главне улице.
Амбијент у коме зграда из 1931. делује
револуционарно. Модерно.
У време кад се у Београду група архитеката бори за грађење у новом интернационалном стилу.
9.3. ЛОВАЧКИ ДОМ
Централни објекат Народног парка.
Место окупљања.
Грађевина малих димензија али успелог
архитектонског изра за. Чиста Модерна.
Порушен је после двадесетак година. Без
ваљаног разлога. При изградњи новог хотела. Пројекту из шездесетих је сметао модернистички Ловачки дом.
Као да у Шумарицама није било довољно
простора.
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АРХИТЕКТ РАДЕ МИЛОСАВЉЕВИЋ

Биографски подаци o аутору бројних планова са карактеристичним
потписом Архит. Рад. В. Милосављевић нису прику пљени и сређени.
Иако његов крагу јевачки опус несумњиво заслу жу је памћење и признање. Овај текст само у назнакама ствара основ за извлачење из заборава
главног архитекте међу ратног Крагу јевца.
У Споменици му шке гимназије записан је 1933. као члан Удру жења
бивших наставника и ученика. Крагу јевчанин.
Први општински архитект запослен у Крагу јевцу. Према познатим радовима ту је био 1931. Задњи евидентирани крагу јевачки пројекти су му из
1939. Тридесете су крагу јевачко време архитекте Радета Милосављевића.
Геометар Миле Михајловић Талпарац је некада радио у Гра ђевинском
оделењу. Са шефом инг. Леонидом Залогом. Са општинским архитектом
Милосављевићем. Касније је причао да после рата архитекта Јованка Јевтановић, нов пројектант ГУП-а, није хтела да погледа постојећи Генерални регулациони план.
»Као да је шу гав...« – био је огорчен некадашњи сарадник Радета Милосављевића.
Грађевинско оделење било је у згради на пијаци. Касније сру шеној.
Две канцеларије. Шеф: Леонид Залога, руски емигрант, гра ђевински
инжењер. До Дру гог светског рата.(Испитивао га Стра хиња Јањић) Односе у оделењу карактерисали су респект и поштовање.
О предратном општинском архитекти говорио је са великим поштовањем.
»Био је велики господин и велики стручњак. Школовао се у Енглеској...« –напомињао је отмени геометар Талпарац (1984). »Одселио се у Београд. Тамо се дру жи са Јакшевцем и Обреновићем...«
Али, ми нисмо знали да искористимо могућност да сазнамо пу но више. Било је време прогресизма – историја нас није интересовала...
Архитект Раде Милосављевић је био жив крајем 1960-тих када је ње-
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гова су пру га посетила крагу јевачки Завод за урбанизам. Кад га је поменула као нашег претходника, ми нисмо ни знали за њега.
Откуд тај прекид памћења? Промене дру штвеног уређења донеле су
прогресистички приступ. А Милосављевић је припадао култу ралистичком кру гу око професора Михаила Радовановића. Дисконтину итет у урбанизму Крагу јевца гу рао је деценијама у заборав предратног општинског архитекту
Урбанизам је у Interbellum периоду схватан као пројектовање града.
Методе израде уређајне основе градова прописане су Гра ђевинским законом 1931.
Управо те 1931. године, арх. Радосав Милосављевић је именован у Саветодавни одбор за скицу Генералног регулационог плана Крагу јевца.
Tако је био у непосредном контакту са архитектом Михаилом Радовановићем. Чланом »Гру пе архитеката модерног правца« и угледним српски
урбанистом. Једним од првих српских архитеката који је претежно усмерен на планирање градова.
Изгледа да је и Раде Милосављевић пошао истим пу тем. До средине 1930-тих био је посвећен планирању Крагу јевца. Као члан Саветодавног одбора, активно је пратио професора Радовановића на изради Идејне
скице генералног плана. Првој припремној фази према новом Гра ђевинском закону из 1931.
Кроз Скицу је формиран концепт ду горочног просторног развоја
Крагу јевца. Уведена су знања које је аутор стицао на студијама урбанизма
у Паризу.
Преко »вртарских колонија« пласиран је модел вртних градова. Разрађиван за потребе индустријских градова Европе.
Уведен је зонинг – подела на зоне становања, рада и рекреације. Корбизијеовски принцип интернационално прихва ћен »Атинском повељом«
1933.
Идејна скица је завршена и усвојена крајем 1931.
У дру гој фази припреман је Генерални регулациони план града. Носилац израде је био архитект Милосављевић. Професор Михаило Радовановић је према уговору са општином, имао саветодавну улогу консултанта.
Архитект Раде Милосављевић је израдио Генерални регулациони
план града Крагу јевца »према одобреној скици«. План је разрадио у размери 1: 5 000.
Градско поглаварство усваја план 1935. а министар Кожул га потписује 1936. Предлагач је био увек општински архитект Рад. В. Милосављевић.
Пола деценије је носио израду и усвајање Генералног плана.
»Генерални регулациони план ГРАДА КРАГУЈЕВЦА« из 1936. године је најзначајнији урбанистички рад архитекта Радета Милосављевића.
Њиме се сврстао у узак круг Крагу јевчана који су водили планирање свог
града на генералном нивоу. (У 19. веку то је радио инжењер Лу ка Ивко-

вић, а у 20. столећу – архитект В. Трифу новић.)
У категорији урбанизма, пројекат партера око споменика палим Шумадинцима има вредно место међу делима Радета Милосављевића. Њиме
је простор Милошевог венца добио европски ликовни акценат. Нов урбани слој на првом тргу Србије.
Паралелно са урбанистичким пословима, општински архитект је
имао и дру га заду жења. Једно од тих подсећа на Радетовог претходника
Лу ку Ивковића анга жованог на оснивању Пожарне дру жине. Пола века
раније.
Дом Пожарне дру жине (грађен од 17. септембра 1933. до 8. јула 1934) –
пројектовали су угледни београдски архитекти Ђорђе Кова љевски и Михаило Радовановић. Изгледа да је Раде Милосављевић био укљу чен у надзор. Убрзо је изабран у Управу ватрогасне чете. А почетком 1936 изабран
је за заповедника.
Пројектантска делатност општинског архитекте у дру гој половини
тридесетих се интензивира. Генерални план је био ура ђен, па се тежиште
померило према пројектима граду потребних зграда. Познати су нам неки пројекти за јавне намене од аутора Радета Милосављевића као архитекта општине крагу јевачке. У архиву урбанистичке слу жбе сачу вани су:
1. »Генерални регулациони план ГРАДА КРАГУЈЕВЦА« из 1936. Пре
потписа председника градске општине АЛЕКСЕ ОБРАДОВИЋА стоји
потпис : Видео шеф грађевинског одељења ИНГ. Л. ЗАЛОГА. А потом :
Израдио према одобреној скици АРХИТ. РАД. В. МИЛОСАВЉЕВИЋ.
2. Пројекат зграде за ресторан на имању бра ће Андрејевић у Крагу јевцу 1935. (неизведен)
3. План киоска за продају цвећа у улици Светозара Марковића угао
Змај Јовине 1935.
4. Пројекат за израду учитељских станова код народне школе Краља
Петра 2 у Крагу јевцу 1935.
5. Ситуациони план сквера око споменика »Палим Шу мадинцима«
1935.
6. Улични киоск, павиљон у парку, огласни стуб
7. План за израду дрвених продавница-барака у Крагу јевцу 1936.
8. План за зграду дечјег обданишта дру штва »Кнегиње Зорке« из 1936.
9. Пројекат Занатског дома 1937.
10. Пројекат зграде за вагу у Палилулском кварту 1937. (неизведен)
11. Пројекат за зграду основне школе у улици Соколској 1938.
12. План за типски антитуберкулозни диспанзер у Крагу јевцу (неизведен)
13. План зграде за мртвачнице на Варошком гробљу 1938. (неизведен)
14. Пројекат Пољопривредног дома у Крагу јевцу 1938. (неизведен)
15. Пројекат ну жника за кланицу у Крагу јевцу 26. августа 1939.
16. Пројекат спољне капије на гробљу (неизведен)
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17. Пројекат Спомен чесме на марвеном тргу (неизведен)
Један број пројеката за гра ђанске куће припада опусу приватне праксе архитекте Радета Милосављевића. Препознају се по карактеристичном
архитектонском маниру. Ту се могу сврстати куће: др. Десе Милосављевић, инж. Нешића, Ру же Николић, др Мачу жића...
Може се оценити да је за око пет година од 1935. до 1939. архитект Раде
Милосављевић урадио преко 20 пројеката и планова.
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Међу изведеним објектима кључни су:
– Народна школа Кра ља Петра дру гог
– Занатски дом
– Ловачки дом
– Дечје обданиште »Кнегиња Зорка«
– Сквер око споменика »Палим Шу мадинцима«.
За разлику од култу ралистичког урбанизма, као пројектант архитект
Раде Милосављевић је прогресист.
Протагониста Модерне архитекту ре у Крагу јевцу.
Са највећим бројем изведених модернистичких објеката.
Београдски пројектанти Којић и Мих. Радовановић су припадници
Гру пе архитеката модерног правца који су градили за Крагу јевац. Богдан
Несторовић, белгијски пројектанти и руски емигранти нису практиковали Модерну у крагу јевачком међу ратном времену.
Архитект Радосав. Милосављевић је живео у Крагу јевцу. А радио у
ду ху Модерне архитекту ре интернационалног стила. Изградио неколико
објеката карактеристичних за Крагу јевац.
То није тврда корбизијевска Модерна. Убла жена је неким локалним
условима. Малом снагом инвеститора. Расположивим извођачима и материјалима.
Можда и енглеским утицајима.
Сагледавање места архитекте Милосављевића у гра ђењу међу ратног
Крагу јевца предстоји.
Засада се може констатовати да су на подручју урбанизма вероватно
најзначајније улоге професора Николе Житковића (као су первизора Војнотехничког завода и Старе радничке колоније) и архитекте Михаила
Радовановића (аутора Скице генералног плана и плана Нове колоније).
Ова два ствараоца унела су у Крагу јевац актуелне европске градитељске
токове. Seadlung. Вртна насеља. А, Радовановић -и Модерну архитекту ру
интернационалног стила.
У области пројектовања, неке од најбољих крагу јевачких зграда су
пројектовали београдски архитекти. Народну и Којићеву банку. Уред. Кућу Николајевића...
Једино је архитект Раде Милосављевић градио у Крагу јевцу у конти-

ну итету. Израдио Генерални план регулације. Пројектовао највећи број
модерних објеката. Неке од тих гра ђевина су трајна вредност Крагу јевца.
Занатски дом. Кра ља Петра школа. Кућа др. Десе Милосављевић....
Својим делом први општински архитект је заузео незаобилазно висок
ранг у историји грађења Крагу јевца.

10.1 КРА ЉА ПЕТРА ШКОЛА 1934.
Бела основна школа. На брду. Доминанта источног дела Крагујевца.
Чисте, пуристичке архитектуре.
Кубичним масама јасно изражава размештај основних функција.
Бескомпромисно је модернистичко дело
општинског архитекте Радета Милосављевића. Можда – његов најбољи пројекат.
10.2. ДЕЧЈЕ ОБДАНИШТЕ »КНЕГИЊА
ЗОРКА«
Мали објекат саграђен на Вашаришту
до Дома народног здравља.
Бригу о деци су у међуратном Крагујевцу
водиле мајке. Ретко која је била запослена.
У Војнотехничком заводу је подигнуто интерно дечје обданиште.
Хуманитарно друштво »Кнегиња Зорка« је изградило прво обданите у граду.
Природно – у радничком насељу.
Општински архитект је урадио пројекат.
10.3. ОПШТИНСКЕ ПРИВРЕДНЕ ЗГРАДЕ
Kao општински архитект Раде Милосављевић није радио само елитне послове. Генерални план регулације. Мали парк.
Школе....
Пројектовао је разне грађевине. Према
јавним потребама. Киоске. Ограде и капије. Зграде привременог карактера... Код
свих је препознатљив његов стил. Неки су
често копирани.
Општинске привредне зграде су од
скромног материјала. Јефтине грађевине
са минимумом улагања. Пока зало се да се
користе деценијама.
И имају модерне карактеристике.

10.4. ПОЉОПРИВРЕДНИ ДОМ
Неизведен пројекат из 1938.
Пока зује планску оријентацију да се
Марвени трг задржи на постојећој локацији. Развој Крагујевца је већ после десет
година довео до изградње Обласног народног одбора –почетка новог централног трга. Регионалног фокуса Централне Србије.
Архитектура Пољопривредног дома
је такође демантована. Била је на оном
крилу Модерне које је у Немачкој и СССР-у
форсирала крутост форме изван садржаја.
Пројекат је део стања у Крагујевцу пред
ратом који се приближавао.
10.5. ЗАНАТСКИ ДОМ
Вероватно последњи пројекат арх. Рад.
Милосављевића у Крагујевцу. Пред рат и
одла зак у Београд.
Кућа крагујевачких занатлија изграђена
је 1939. Сведочи о сна зи ове економске групације.
У при земљу је дворана. На спрату – канцеларије.
На уској и неправилној парцели архитект је развио сложен програм. Главна фасада делује симетрично. Као да попушта
пред утицајима девијација Модерне пред
Други светски рат.
Вредна тековина крагујевачке модерне
архитектуре међуратног времена.
10.6. ЧЕСМА НА МАРВЕНОМ ТРГУ
Неизведен пројекат арх. Рад. Милосављевића. Ван његовог модернистичког манира. Иако је дело из 1939. године.
Спомен чесма. Са урном на врху.
Традиционална. На класичним узорима.
Крагујевац, нажалост није изградио такве меморијалне грађевине.
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После Првог светског рата, мења се просторно – физичка структу ра
града.
Грађевински закон из 1931. г. налагао је да регулациони план одређу је
правце и потребно земљиште за све видове саобра ћаја.
Већ у »Скици Генералног регулационог плана града Крагу јевца« 1931.
године. архитект Михаило Радовановић је пову као сна жне саобра ћајне
потезе, потом разра ђене у плану Крагу јевца 1936. године.
Три вида саобра ћаја су посебно унапређена:
А – у путној мрежи Крагу јевац добија ранг приоритетног чворишта.
Магистрални пут Београд-Топола – Крагу јевац се управо у Крагу јевцу
рачва на два правца међу народног значаја. То су Јадрански пут који од
Крагу јевца иде према Краљеву и Солунски пут који води ка Јагодини и
долини Велике Мораве.
Б – Аеродромом на Дивљем пољу вазду шни саобра ћај се усмерава
према Крагу јевцу, по први пут у историји. Неколико деценија имао је војне и спортске функције. Била је то урбана опрема надрегионалног значаја
коју је Крагу јевац касније недозвољиво изгубио.
Железница је кроз Крагу јевац прошла као Јадранска пру га. Такав положај у железничкој мрежи Крагу јевац и Шу мадија више никада нису
имали.
В – Блеров зајам Америке Србији из 1922. определио је 75 милиона
долара за железнице. Скупштина одлу чу је: »Јадранска пру га треба да иде
на Котор, али да прође средином Шу мадије на трасу Крагу јевац-Кра љевоРашка -Митровица, која би била истовремено и ду пли колосек за Скопље
и Солун.«
Крагу јевац се ослонио на магистралну саобра ћајну инфраструкту ру.
Повезао са међу народним токовима.
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Кроз град у почетку сви пу теви пролазе постојећим радијалним правцима.
Најва жнији стиже од Београда средином Шу мадије. Преко Тополе долазе истом трасом Јадрански и Солунски пут. Улицама Војводе Путника и
Карађорђевом теку ка Каменој ћу прији. У центру града се раздвајају. Солунски путни правац прелази реку и наставља ка Јагодини, старом трасом. Горњи бетонски мост прихвата нов транзит Солунског пу та и усмерава га поред Војнотехничког завода. Води Косовском улицом ка новом
јагодинском пу ту кроз Сабаначку клису ру. Јадрански пут остаје на левој
обали Лепенице и иде старим правцем према Кра љеву.
Генералним регулационим планом пројектоване су и прстенасте саобраћајнице које спајају Београдски друм са Јадранским пу тем (ка Краљеву) и Солунским пу тем (ка Јагодини). Јасна је планска намера, концепција
да наслеђени ску чен радијални модел уличне мреже Крагу јевца прерасте
у растерећенији радијално–прстенасти облик.
Дру ги светски рат је изградњу тих саобра ћајница одложио до средине
1960-тих.
Међу њима је посебно значајан део прстена који је од Београдског друма у наставку ул. Радоја Домановића од Великог парка трасиран преко
Ердоглије, Колоније и Палилуле ка Кра љеву. Планиран је 1931. као део Јадранског пу та. Реализован је тек 1991. године, после пу них 60 година чувања резервисаног земљишта, преузимајући улогу градске магистрале и
транзитне саобра ћајнице.
Изградња државног пу та Београд-Крагу јевац је од капиталног значаја за град и Шу мадију. Први модеран асфалтни коловоз спојио је прву
престоницу Кнежевине са главним градом Ју гославије. Крагу јевачка индустрија је, поред железнице, добила и квалитетну путну везу са светом.
Привреда Шу мадије је постала доступнија и конку рентнија.
У процесу планирања и реализације пу тева учеству ју крагу јевачки
инжењери. Војин Братуљевић. Ристић. Бошко Миливојевић, итд.
Државна путна политика у међу ратном периоду усмерила је магистралне правце; делом напу шта Цариградски друм и део Великоморавске
долине. Вођење пу тева се одвија кроз Шу мадију као централну националну област.
Примењу је се француски принцип генералног трасирања, повезивањем највећих урбаних центара. Крагу јевац није могао бити заобиђен. Добио је ранг приоритетног чворишта међу народних и државних пу тева.
Бановински и локални пу теви, који се сустичу у Крагу јевцу, граде се
и да ље са макадамским коловозом. Сеоски пу теви и улице остају неу ређени. Неу шореност шу мадијског села не дозвољава лако уређење пу тева
ни атара.

Најва жније улице у граду добијају савремен коловоз; коцку и призме.
Остале улице-макадам. Тротоари у ва жнијим улицама се изра ђу ју од плоча борачког камена.
Пешачки токови се олакшавају изградњом два објекта.
Пешачки мост на Милошевом венцу подигнут је 1927. године; лепа бетонска конструкција на локацији некадашње дрвене дворске ћу прије.
Пасарела у ул. Сарајлијиној са наменом да обезбеди прелаз преко пруге; Констру исана челиком; са храстовим газиштима.
У Interbellum периоду граде се три путна моста на Лепеници, мењајући
урбану слику Крагу јевца.
Два моста су истоветне конструкције; сагра ђена су 1922. године. Припадају првом ешалону армиранобетонских мостова у Србији. Са лепим
лу ковима о које је затегама обешен коловозни строј; И две пешачке стазе;
са декоративном оградом.
Доњи бетонски мост је подигнут на локацији негдашње Камене ћуприје. Нема орнамената на конструкцији; само метално сунце као украс
на чеоном порталу.
Горњи бетонски мост је испред Управе ВТЗ-а. Богато је украшен романтичним и историјским мотивима.
Трећи бетонски путни мост је на улазу у Завод из улице Ненадовићеве.

АЕРОДРОМ
Крагу јевац је у међу ратном периоду имао аеродром, изгра ђен на Сушичком пољу. Слу жио је ратном и спортском вазду хопловству.
Имао је травнату полетно-слетну површину, ду гу око пола километра, широку неколико стотина метара, као и дрвени хангар и малу зграду
управе.
Аеродром је био изван грађевинског реона Крагу јевца. На Дивљем пољу је пре тога вежбала војска. Ту се налазила и мета за артиљеријско стрелиште у Илиној води, удаљено неколико километара.
Ратно вазду хопловство је употребило крагу јевачки аеродром на почетку Дру гог светског рата. Ескадриле су 6. априла 1941. полетале у одбрану Београда.
У послератном периоду, функционисао је као спортски објекат. Одржавани су аеромитинзи, обарани рекорди у падобранству.
Аеродром је замро шездесетих година.
Нови поку шаји града да се подигне на дру гој локацији нису дали резултате, већ пола века.
Надрегионални значај крагу јевачког аеродрома у предратној Ју гославији није обновљен. Нема ни обележја које би сведочило.
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Железничка политика Кра љевине Ју гославије била је усмерена на убрзан развој мреже пру га.
Подручје Шу мадије је, према Уредби о изградњи железница и Закону
о спољном државном зајму из 1929, требало да постане подручје кроз које
пролази већи број пројектованих траса, правцем запад-исток : Осечина
– Ва љево – Лазаревац – Топола -Смедеревска Паланка; смером север-југ:
Београд – Лазаревац – Топола – Крагу јевац.
То су пру ге које треба да допу њавају постојећу мрежу реализовану у
претходној деценији. Деоница Јадранске железнице од Крагу јевца до Краљева изгра ђена је у периоду од 1927. до 1929. године, а до Митровице – почетком 1930-тих година. Крагу јевац није више био чеона станица на коју
је био усмерен промет великог дела Србије.
Железница је око 40 година имала Крагу јевац као чеону станицу. Прва српска пру га Београд-Ниш свечано је отворена 23. августа 1884. Пру га
Крагу јевац – Лапово је била наредна. Њена изградња отпочела је 14. августа 1885. Отворена је за путнички саобра ћај 1. јануара 1887 а 3. марта 1887.
за робни саобра ћај. То су кључни дату ми у грађењу Крагу јевца.
Пре Првог светског рата истрасирана је Јадранска пру га : БеоградМла деновац-Топола-Кра гу јевац-Кра љево-Митровица-Кола шин-Подгорица-Котор. Тај процес је трајао деценијама:
– 1890. је донет захтев владе да се трасира пру га колосека 0,76м Крагујевац-Кра љево-Ужице;
– 1893. донето је решење Скупштине;
– 1897. Привредни програм владе Владана Ђорђевића; законом утврђена под бр. 6 пру га Крагу јевац-Губеревац-Кра љево;
– указом 24. априла 1898. концесијом усту пљена енглеском конзорцију му »Калтроп-Маркус« ширине 0,76м. Ушла је у уговор о зајму у Женеви
1906.
– 24. маја 1912. започело је трасирање Кра љево-Рашка, обустављено у
септембру;
– маја 1912. Влада је усту пила трасирање Француском Дру штву за Индустријска предузећа и Јавне радове из Париза;
– марта 1913. Дру штво је поднело планове, предмер и предрачун;
– законом 26. марта 1913. одобрено 29 милиона динара за пру гу Крагујевац – Краљево -Рашка нормалног колосека;
– законом из априла 1913. године обезбеђено је њено гра ђење, али су
ратови одложили реализацију. У Interbellum периоду настављена је изградња.

–Крајем 1925. почело је обележавање пру ге у три секције. Шеф секције
Крагу јевац-Краљево био је Д. Димитријевић;
– Финансијским законом за 1928–1929. утврђена је траса Јадранске
пру ге која ће се градити из Блеровог зајма.
– Ту нел Вучковица ду жине 2.065м гра ђен је од 25. октoбра 1925. до 5.
јула 1929.
– Деоницу Крагу јевац-Вучковица ду жине 12км градило је предузеће
гг. Антића и Костића од 25. ју на 1925. до 4. децeмбра 1928. Гвоздени мост
отвора 45м градило је предузеће »Сартид« из Смедерева.
– Пру га Крагу јевац-Кра љево предата је јавном саобра ћају 22. децембра 1929. године.
Може се само претпостављати шта би довршавање изградње Јадранске пру ге по закону из 1928. значило за развој средишта Србије.
Поред промене саобра ћајног положаја у земљи, Крагу јевац је изградњом дела Јадранске пру ге био пресечен дуж Лепенице.
Трајно је пресечен и простор престоничког центра Милошевог венца.
Изградња крупне железничке инфраструкту ре је сигурно могла бити извршена са повољнијим односом према урбаном језгру Крагу јевца.
При изради Генералног регулационог плана града Крагу јевца тридесетих година је разматрано и питање железнице. Оцењу јући да неповољна
постојећа траса Јадранске пру ге кроз град неће моћи да буде измештена у
наредних педесет година, планирана је изградња денивелисаних укрштања. Три су реализована после Дру гог светског рата.
Простор Главне железничке станице допу њен је репрезентативним
тргом и царинарницом, нереализованим у 20. веку.
Формирана је станица »Завод« , ради нараслог броја радника крагујевачке војне индустрије. Дневне миграције радника опслу живали су локални возови Лапово –Крагу јевац – Кра љево. Овај урбани саобра ћајни
систем није опстао до краја 20. века.
Трасирање Јадранске пру ге давало је Крагу јевцу изванредно место у
железничкој мрежи Србије, Ју гославије и Балкана. Веза Средње Европе
преко Београда до лу ка на Јадрану остала је током целог 20 века железница интернационалног значаја. Изградњом пру ге Београд – Бар реализована је тек 1976.
Изграђена је нова траса преко Западне Србије. Иако је у међу ратном
времену била изгра ђена деоница од Београда до Косовске Митровице.
Крагу јевац је остао ван непосредне зоне гравитације Јадранске железнице. Није се нашао у позицији планираној између два велика рата, а и у
великој мери реализованој.
При изради Просторног плана Републике Србије, Дирекција за урбанизам и изградњу Крагу јевца инсистирала је на планирању пру ге Рашка
–Рожаје–Беране, трасом планираном пред Дру ги светски рат. Циљ је био
– обезбедити бољу саобра ћајну повезаност централне Србије са Јадраном.
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Време ће показати оправданост те везе.
Наше је уверење да ће Крагу јевац двадесет првог века поново бити на
Јадранској железници.

11.1. ЈАДРАНСКА ЖЕЛЕЗНИЦА
Пруга Београд-Бар је тек 1979. реали зована као остварење ви зије о повезивању
Србије са Јадраном. Остварена је по траси
преко Западне Србије.
Током 19. века испитивана је сасвим
друга варијанта. У периоду између два
светска рата озакоњена је траса БеоградТопола-Крагујевац-Краљево-Косовска Митровица–Колашин-Котор.
Деоница до Митровице је реали зована.
После Другог светског рата напуштена
је траса кроз Шумадију и Горњи Ибар. Са
свим последицама за Крагујевац.
11.2. ПАСАРЕЛА ПРЕКО ПРУГЕ
Железница је пресекла пешачке токове.
Како је при изради Генералног регулационог
плана сагледано да пруга неће бити измештана током наредних деценија препоручено је денивелисано укрштање.
Пасарела у Пивари је на тој линији.
Једноставна пасарела. Гвоздене конструкције. Храстових га зишта.
Служи дугорочно. Можда је и узор за
сличну пасарелу у Пивари подигнуту у другој половини двадесетог века.
11.3. ГВОЗДЕНИ МОСТ НА ЛЕПЕНИЦИ
Моћне челичне решетке су премостиле Лепеницу на траси Јадранске железнице. Деоница железничке пруге Крагујевац
–Краљево је грађена током 1920-тих година. Гвоздени мост одговара индустријском
амбијенту Војнотехничког завода.
Остаје као део међуратног напора за
укључивање Крагујевца у интернационалне саобраћајне токове.
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11.4. МЕЂУ НАРОДНИ ПУТ
У Interbellum периоду кроз Крагујевац је
прошао међународни пут. По урбаној ле-

генди: Лондон-Бомбај. По Генералном плану регулације: деоница солунских и јадранских путева. Крагујевац је био чвориште
интернационалних путних токова. Деоница: Београд-Топола-Крагујевац асвалтирана је пре Другог светског рата. Први савремени коловоз у средишту Србије.
11.5. АЕРОДРОМ НА ДИВЉЕМ ПОЉУ
Уцртан у Генерални регулациони план.
На северу од града. Сушичко поље је постало травната писта. Подигнут дрвени
хангар за авионе и мала зидана зграда. Довољно за аеродром. Тридесетих су са њега
полетели авиони и једрилице. Крагујевац је
добио ва здухопловну функцију. Сачувао је
током само три наредне деценије.
11.6. ДВА БЕТОНСКА МОСТА
Међу првим градским грађевинама после
Великог рата. Два моста преко Лепенице планирана Програмом »За унапређење
Крагујевца« 1910. године. Реали зовани су
1922.
Бли занци. По пројекту. По времену изградње. Разликују се само у детаљима. Највише по украсима. Горњи бетонски мост
је богато орнаментисан, а Доњи носи само лимени симбол сунца. По конструкцији
означавају датум увођења армираног бетона у мостоградњу Србије. Важан су допринос унапређењу саобраћаја Крагујевца.
11.7. ПЕШАЧКИ МОСТ 1927.
На позицији негдашње дрвене ћуприје
између Конака и Цркве никао је пешачки мост. Украшен са укусом. Потписан
годином изградње. Наглашен стилским
стубовима за расвету на обе обале. Са
развијеним подестом и степеништем на
источном крају. Лепа армиранобетонска
конструкција дала је нов урбани мотив на
Милошевом венцу.
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Грошнички водовод (1931–1937/8) је најзначајнија кому нална инвестиција у међу ратном периоду, као неопходна етапа борбе за воду вођене у
Крагу јевцу током 20. века.
Претходни Трмбаски водовод је био 1904. међу првим кому налним
системима у Србији. Међу тим, већ у време пу штања у рад није могао ни
изблиза да задовољи потребе. Остао је у функцији чак до 1952. године,
иако је у међу времену подигнут Грошнички систем.
Инжењер Владимир Митровић је у децембру 1927. године предложио
Суду општине Крагу јевац изградњу водоја же на Грошничкој реци.
Према резултатима геолошког проу чавања Милана Лу ковића, професора Техничког факултета из Београда.
У првој половини 1928. припремљен је уговор о заједничком финансирању изградње између општине и Артиљеријско-техничког завода.
Израда пројекта поверена је Милану Нешићу, професору Универзитета.
Грошнички водовод је пројектован за потребе индустрије (2.900 м³ на
дан, односно 1.054.000 м³ годишње) и града са 50.000 становника (100 л/ст.
на дан, или 1.830.750 м³ годишње).
Неки показатељи о пројектованом систему су:
– бру то запремина аку мулације 2.130.000 m3
– корисна запремина аку мулације 1.600.000 m3.
– ду жина цевовода (пречника 350 мм) до резервоара Ћава 7.400 m.
– запремина резервоара на Ћави 3.400 m3
Систем је пројектован да задовољи потрошњу од 3. 364.750 m3 годишње, односно 91,5 л/с или просечно дневно 8.000 m3.
Изградња Грошничког система је почела 31. јануара 1931. године. Први
пут су у нашој земљи овде примењене савремене методе гра ђења. У неким
годинама радило је на изградњи и преко 3.000 радника. Радови су завршени 29. новембра 1937. године.
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Лучна бетонска брана је прва тог типа сагра ђена у држави. Ду га је 180
m. а висока преко 40 m. Пример је лепоте у ју гословенској инжењерској
архитекту ри.
Иза бране је настало Грошничко језеро, најстарије вештачко језеро подигну то у Србији ради водоснабдевања, Ду го 1.750 м и има површину од
22 hа. Пу нило се током зиме 1937/38. године.
Квалитет воде је био обезбеђен изградњом постројења за пречишћавање, филтрирањем и озонирањем.
Монтирана је и мала хидроцентрала за потребе постројења.
Изгра ђена је нова водоводна мрежа у граду.
Постављено је 86 уличних чесама. Дозвољено je прикљу чивање зграда
и установа. Вода је почела да се користи од 1. априла 1938. године. Укупни
трошкови изградње Грошничког водовода износили су 54.581.243 динара. Средства је обезбедио Војно-технички завод, иако је прва финансијска
конструкција била да општина Крагу јевац учеству је са половином инвестиције.
»Везали смо наш мали чамац за велики државни брод« – рекао је председник општине.
Изградња Грошничког водоводног система била је велики скок комуналног стандарда Крагу јевца; врхунска техничка решења; аку мулација;
брана; озонирање; турбина; концепт водоснабдевања велике индустрије и
средњег града; капацитетни скок у односу на Трмбаски водовод.
Међу тим, град је био све захтевнији.
Модеран Грошнички водоводни систем је убрзо постао недовољан.
Надграђивања су обављана већ средином 20. века.
За ауто-индустрију и великом град је био потребан нов капацитет.
Грађени су Моравски и Гру жански систем водоснабдевања.
Крагу јевац је у двадесетом веку изградио чак четири водовода; велики град на малој Лепеници.
Борба за воду се морала добити.
Грошнички водовод је и после изградње наредних водосистема остао
трајно добро Крагу јевца.

УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКОВА
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За потребе војне индустрије већ је 1889. на Лепеници сагра ђена мала
водоја жа са браном. На истом месту је 1927. године подигну та нова брана,
узводно од железничког моста, у оквиру инвестиција Војнотехничког завода, ради снабдевања техничком водом.
Тих година је нестало војно ку палиште на ушћу Ждра љице. А као неу ређено, коришћено је чак и 50-тих година.
Регулисање речног корита Лепенице није доспело до реализације у 19.

веку. (Помиње се Милошев кеј од балвана у центру престонице). Интензивно је разматрано у првим годинама 20. столећа. Радови су започети
1914. Радом аустријских заробљеника прокопана је деоница ду жине један
километар, поред Војнотехничког завода.
После Великог рата, поплава Крагу јевца 1926. године натерала је да
се ради на регулацији. Војно-технички завод је организовао изградњу бетонског кеја код Горњег бетонског моста ( 1926–1930).
Општина је у међу ратним годинама регулисала неке деонице на Лепеници, углавном – код Кланице и изградњом дела бетонског кеја (1933)
низводно од деонице коју је реализовао ВТЗ.

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
Електрификација града Крагу јевца је у међу ратном периоду достигла
нов ниво.
Историјски почетак био је 1884. године, у Чаурници Војно-техничког
завода – прва електрична расвета у Србији, укљу чена у присуству кра ља.
Електрична централа ВТЗ гра ђена је 1925-27. До 1928. године, град је
за електрично осветљење вароши добијао стру ју од ВТЗ-а, једносмерну, од
22 до 23 часа.
Остала је нереализована градска централа – 1922. године нару чена на
рачун ратне штете за 5.000.000 динара.
Тек 1927. општина крагу јевачка издаје повластицу акционарском друштву »Јелица« из Чачка за снабдевање Крагу јевца са будуће хидроелектране. Снаге око 2.000 квч. Уда љене 60 кm, уз услов да одмах подигне у
Крагу јевцу калоричну централу од 270 квч.
Градска калорична централа је била код Камене ћу прије, на месту негдашње џамије. Почела је са радом 1. јануара 1928 . Следеће године, Друштво је додало још један дизел мотор од 150 квч.
Распоред и продају стру је врши општина. Градско осветљење је ван
бу џета општине и покрива се приходима од претплатника.
Акционарско дру штво »Јелица« планира три далековода са Овчар-Каблара до Крагу јевца и два трансформатора, што Крагу јевцу са те хидроцентрале обезбеђу је око 4.500.000 квч годишње. Једна трафостаница је подигну та у Палилулском потоку, а дру га – на Су шици.
»Тиме општина пружа могућност и великим индустријама да отворе
своја предузећа јер располаже великом резервом неискоришћене струје.«пише шеф Грађевинског одељења инжењер Леонид. Залога 1931. у чланку
»Електрификација града Крагу јевца«.
У Interbellum периоду мења се водопривредна и енергетска инфраструкту ра Крагу јевца.
Водоснабдевање је приоритет – услов опстанка. Решава се изградњом
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Грошничког водовода, сложеног и ску пог система, савременог, у европским мерилима.
Регулација водотокова одвијала се недовољно – само мање деонице на
Лепеници. Недостатак финансијских средстава одложио је ове радове у
дру гу половину века.
Електрификација Крагу јевца донела је вредне резултате: калоричне
централе у Заводу и у граду, регионални прикљу чак на »Јелицу«.
Развој овог енергетског система постао је предност Крагу јевца. Донео
је конку рентност.
Дру ги светски рат је брзо ефекту ирање крагу јевачких достигнућа у
водоснабдевању и енергетици. Бар наредне две деценије.
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12.1. ВОДОЈА ЖА
Грошнички водоводни систем је најбољи комунални објекат међуратног Крагујевца. Најсавременији у Југославији.
Међу примењеним инжењерским решењима изградња бране је кључна.
Водојажа.
Пример успеле српске хидроинжењерске
градње. Малу реку заја зила и претворила
у прво вештачко језеро. Резервоар квалитетне воде за становништво индустрију
Крагујевца.
При том унела лепоту инжењерске архитектуре.
12.2. ЧЕСМА
Током Interbellum периода, све до 1938.
Крагујевац се напајао из Трмбаског водовода.
Једна од старих чесама је била испред
Гимна зије.
12.3. РЕГУЛАЦИЈА ЛЕПЕНИЦЕ
Регулација водотокова је рађена паралелно са реконструкцијом крагујевачке
војне индустрије.
Уређен је део тока Ждраљице.
Подигнута брана са уставом на Лепеници. За снабдевање Фабрике техничком
водом.
Урађени делови кеја на Лепеници. Бетонски. Са ширином речног корита од
тридесет метара. Калдрмисано је дно водотока. Издвојен профил за мале воде.
У међуратном времену регулација је извршена само у зони Милошевог венца.
12.4 ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРА ЛА
ВТЗ
У Чаурници је 1884. засветлела електрична сијалица. Прва у Србији.
Четири деценије касније ВТЗ је саградио
модерну термоенергану. Са капацитетима довољним да поред потреба фабрике,
осветљава и град.
Инжењерска концепција зграде је различита од општег концепта других заводских грађевина међуратног времена.
Архитектура Електричне централе је
произишла из конструкције поступком
интернационалног стила Модерне.

12.5. ВАРОШКА КА ЛОРИЧНА ЦЕНТРА ЛА
Калорична централа код Камене ћуприје је 1928. почела са радом. До тада се град
снабдевао струјом из Војнотехничког завода.
На локацији негдашње џамије и циганске
махала подигнут је енергетски објекат.
Аутономан од ВТЗ. По први пут градске
оријентације.
Убрзо је удвостручио снагу. Електрика
је тридесетих ушла дубоко у живот Крагујевца.
12.6. ДА ЛЕКОВОД СА ОВЧАР-КАБЛАРА И ТС »ДИВЉЕ ПОЉЕ«
Енергија се прво везивала за војну индустрију.
Крајем 1920-тих постала комунални
објекат.
А, одмах потом – регионални систем.
Крагујевац се оријентисао на хидроцентралу »Јелица« код Чачка. То је значило
изградњу 60 километара далековода и постројења за трансформацију у граду.
Електрична енергија је постала предност енергетски зависног Крагујевца.
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Два балканска рата и Први светски рат прекинули су контину итет
градитеља Крагу јевца.
Водећи општински стручњак, инжењер Ду шан Нинковић је преминуо. Носилац сецесионистичких пројеката, архитект Димитрије Леко, такође је преминуо у Крагу јевцу 1914. Велики Јован Илкић је умро у заробљеничком логору Нежидер 1915.
На почетку 20. века већ није било Марка О. Марковића, власника
главне градитељске компаније, ни професора Тодора Селесковића, који је
војну индустрију изгра ђивао.
Инжењер Лу ка Ивковић више није био окру жни инжењер. Међу тим,
град се и даље гради по његовом Плану регулације вароши Крагу јевац
из 1891. Господин Ивковић је пензионисан тек 1927. Преминуо је 18. маја 1934. у Алексинцу, неколико година пре доношења новог Генералног
регулационог плана града Крагу јевца. У међу времену, обављао је ва жне
стручне послове у хотелу у Тополи, у Дирекцији за изградњу железница
у Скопљу и у Новом Саду, као и у Удру жењу ју гословенских инжењера и
архитеката у својству директора Железничке новосадске секције.
Преко свог капиталног дела остао је прису тан и у међу ратном периоду. У новом Генералном регулационом плану, архитект Михаило Радовановић је у потпу ности инкорпорирао регулацију претходног плана регулације. Тиме се рад Лу ке Ивковића користио и поштовао бар до половине
двадесетог столећа и на тај начин је постао спона више планерских слојева Крагу јевца.
У периоду после Великог рата, Крагу јевцу се појавила нова генерација градитеља: руске избеглице, »Бели Руси«, школовани у царској Русији;
архитекти из Београда, дру га генерација српских архитеката, школована
у Београду и у западноевропским земљама.
Градитељи који су живели и били запослени у Крагу јевцу.
После Октобарске револу ције велики број руских интелектуалаца на-
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шао се у Србији. У српској архитекту ри из периода између два светска
рата прису тан је и већи број тако досељених Руса. Неки од њих били су
на веома ва жним пословима. Никола Краснов је био дворски архитект.
Георгије Кова љевски је радио Генерални урбанистички план Београда.
Григорије Самојлов и Петар Анагности студирали су на Архитектонском
факултету, где су касније били и професори, итд.
Крагу јевац је такође користио градитељска знања руских емиграната.
Руси су имали јак стручни утицај у међу ратном периоду.
Инжењер Леонид Залога радио је на челу гра ђевинског одељења крагу јевачке општине до Дру гог светског рата. Две деценије био шеф Гра ђевинског одељења крагу јевачке општине. Предложио је нове границе града
за премер 1928. и ду горочне димензије Крагу јевца. Ова стручна прогноза
је обу хватила пројекцију популације.
Парадоксално је да је гра ђевински инжењер скоро потпу но тачно
пројектовао број становника који ће бити достигнут 1960. године, а да је
веома потценио потребе за гра ђевинским земљиштем. Земљиште које је
национализовано 1959. године имало је површину од 1.850 hа. Само становање је заузимало територију равну пројекцији целог гра ђевинског рејона инж. Леонида Залоге.
Срећом, геодетски премер је извршен за знатно већу територију. Генерални регулациони план је такође ура ђен са рејоном гра ђења скоро двостру ко већим од почетне пројекције.
Инжењер Залога је радио одговорне послове на гра ђењу Крагу јевца.
Највећи број доку мената из међу ратног периода носи ознаку: »видео шеф
Грађевинског оделења – инг. Л. Залога«. Бавио се развојем града. Чланак,
који је написао 1931. указу је на развој капацитета електрике као повољност за инвестирање у Крагу јевцу.
Отишао је из Крагу јевца 1941. године.
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Ђорђе Коваљевски – познати аутор Генералног плана Београда – урадио је неизведени пројекат Општинског дома из 1924. године у стилу најбољих државних зграда које је у Београду саградио академик Краснов.
У Крагу јевцу су по пројектима Кова љевског изгра ђени репрезентативни
објекти – Градска тржница и Дом пожарне дру жине.
Геодети руског порекла снимају подлоге за нов премер и регулациони
план Крагу јевца.
Торањ саборне цркве Успенија Пресвете Богородице дело је архитекте
Мониде Мактејева.
Професор Никола Житкевић (1870–1945) имао је главну су первизорску улогу у инвестицијама обнове Војнотехничког завода и у том корпусу,
Старе радничке колоније.
У Грађевинском одељењу ВТЗ-а су око 1924 . инжењери: Глатков, Сачков и Квасков.

У међу ратном времену као стручњаци су у Крагу јевцу такође забележени: Александар Пакарин, Владимир Михајловски, Никола Скибинов,
Антон Соколов, Гаврило Корбочински, Добровољски, Змијевски, итд.
Никола Рашевски и Виктор Заљевски наставили су да раде у Крагу јевцу и ду го после Дру гог светског рата.
У предратном Крагу јевцу, овлашћени инжењер Алексије Богородицки је имао Технички биро, а овлашћени инж. Гаврило Корбочински – Грађевинско предузеће »Морава«.
Овако велика колонија руских избеглица дала је сна жан допринос
грађењу Крагу јевца, посебно у двадесетим годинама када је попу нила недостатак српске техничке интелигенције, малобројне за послове обнове и
изградње, изгинуле у Великом рату.
Вероватно треба да предстоји систематско истра живање о стручном
раду »Белих« у Крагу јевцу између два светска рата.

Француски културни токови могу се осетити у делима неколико српских архитеката.
Архитект Бранислав Којић рођен је у Заку ти 1899. Дипломирао 1921.
године у Паризу на Ecole Centrale des Arts et Manufactures. Био је овлашћени архитект од 1926. године, . Постао је Професор на Архитектонском факултету и Академик. Био је аутор многих значајних објеката у Београду. У
Крагу јевцу је саградио Окру жну (Којићеву) банку 1928. године – са вероватно најлепшом фасадом из његовог класицистичког периода. Као један
од оснивача српске Модерне, у Крагу јевцу је пројектовао зграду Хиру шки
павиљон у кру гу Опште болнице.
Миливоје Тричковић. Рођен 1895. Гимназију је завршио у Србији.
Био је француски ђак. 1926. године завршио је ECOLE des BEAUX ARTS
у Паризу. 1927–41. радио је као архитект у Техничкој дирекцији београдске општине. 1929–1946. радио је као асистент на предмету орнаментика и
декорација. 1946–1965. предаје историју архитекту ре новога века на Архитектонском факултету у Београду. Као државни слу жбеник кратко време
је радио у Војнотехничком заводу 20-тих година. Вероватно је био први
српски архитект запослен у Крагу јевцу. Казивао је, после четири деценије
својим студентима, да управи није било јасно шта ће радити архитект у
ВТЗ-у. Дали су му да ради кубета у граду.
Архитект Милу тин Борисављевић рођен је у Крагу јевцу 1889. Умро је
у Паризу 1969. Студирао је у Београду. Радио је у министарству гра ђевина
1913–1918. и од 1944. до 1950. када је емигрирао у Француску. Усавршавао
је естетику и докторирао на Сорбони 1926. године По повратку је водио
биро »Партенон«.Предавао је естетику на Филозофском факултету. Покренуо је часопис »Неимар«.1930 године.
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Нека његова београдска дела повезана су са гра ђењем Крагу јевца, директно или индиректно.
Ограда Студентског парка из 1929; естетика уређења простора слична
оној код Крста из 1926.
Вила Игњаца Флашара (1931/1932) на Врачару садржи архитектонску
пластику као кућа др Николајевића у Крагу јевцу; академизам и француски рафинман.
Међу урбанистима Крагу јевца тридесетих година доминирају: архитект Михаило Радовановић и архитект Радосав Милосављевић.
Први је живео и радио у Београду. Архитект Михаило Радовановић
(1899–1975) је прворазредни српски урбанист. Његово дело је познато у
историји српског урбанизма и настављено кроз радове његових студената и следбеника. Престижно признање Удру жења урбаниста Србије носи данас име » Архитект Михаило Радовановић«. Архитектонски одсек
Техничког факултета завршио је у Београду (1920). Специјализирао је на
Урбанистичком институ ту Сорбоне (1928). Књигу »Увод у урбанизам » објавио је 1933 године, пре Атинске повеље. Предавао је урбанизам на Архитектонском факултету Београдског универзитета у звању доцента (1934) и
професора ( 1950–1970). У међу ратном периоду, добио је конкурсе за регулационе планове Зему на, Ниша, Новог Сада, Врњачке Бање, и др. После
1945. године радио је генералне планове за Пожаревац, В. Градиште, Петровац на Млави, Младеновац, Смедерево, Филмски град у Кошутњаку. У
послератној литерату ри се не спомиње његов рад у Крагу јевцу!!!
Дру ги је био архитект општине крагу јевачке. Његово дело је недовољно познато у историји гра ђења Крагу јевца. Стари сарадници ка жу: »Био је
велики стручњак и господин.« Поред Генералног Регулационог плана града Крагу јевца, пројектовао је низ најзначајнијих објеката 30-тих година.
Права доку ментација о њему тек треба да буде систематизована и његов
рад одговарајуће оцењен.
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Вреди помену ти да је мали предратни Крагу јевац имао градитеље
образоване на европским институ цијама.
Михаило Радовановић је постдипломско образовање стекао у Паризу.
Раде Милосављевић – у Енглеској. Појављу је се и већи број градитеља са
руским образовањем – Кова љевски, Залога, Житкевић и др.
Међу ратни период између два светска рата донео је Крагу јевцу нов
квалитет урбаног инжењерства. Геодетски послови су издвојени као специјализована делатност. Премер је дао изврсне подлоге за урбанистичко
планирање. Са дру ге стране, урбанизам се у Европи конститу ише као посебна дисциплина. У Крагу јевцу, такође, уместо регулационих планова
које су претходно радили гра ђевински инжењери, урбанистичке планове
изра ђу ју архитекти.

Премер из 1928. године био је од капиталног значаја за град. Успоставио је трајну доку ментациону базу простора града и основу за евиденцију
непокретности.
»Тврди листови« у размери 1:500 били су ду же од пола века изванредна геодетска подлога урбаног развоја Крагу јевца.
Уочава се неколико гру па стручњака градитеља.
Руски »Бели«, добегли су у времену иза Првог светског рата. Нашли
су своје место у Србији и Крагу јевцу и обавили многе послове. Носили су
квалитетна инжењерска знања. Нису се укљу чили у Модерну, коју је прихватила совјетска Русија. Већином су нестали из Крагу јевца током Дру гог
светског рата. Interbellum је било њихово време у Србији.
Инжењери и архитекти школовани на западу. Највише у Француској.
Српски кадрови су постали знатно бројнији. У Србији је на почетку
међу ратног времена било укупно мање од сто архитеката. Пред Дру ги
светски рат- било је више од 300 архитеката.
Београдски архитекти пројектовали су неке најзначајније зграде у
Крагу јевцу:
– Окру жну банку, Хиру шко одељење.
– Р. А. С, Народну банку, Уред, пијацу. Дом пожарне дру жине, Општински дом.
Са дру ге стране, један број мату раната Крагу јевачке гимназије по завршетку студија архитекту ре успешно је радио у Београду:
– архитект ПетарГачић, , пројектант ПМФ а у Београду.
– архитект Милу тин Борисављевић,
– архитект Ду шан Миросављевић,
– архитект Миодраг Настасовић.
У Крагу јевцу је деловао један број дома ћих стручњака:
– инж. Андра Вељковић (удова Љубица Филиповић, мату рант 1895/6.),
– инж. Средоје Каранац,
– инж. Владимир Туфегџић,
– инж. Нешић,
– инж. Војин Братуљевић,
– инж. Ристић,
– инж. Бошко Миливојевић,
– Миле Павловић, дипл. инж. архитекту ре,
– Милорад Обреновић,
– архитект Жива Ђорђевић,
– предузимачи Васа Николић и Живојин Нау мовић. Рудолф Швебел.
Манасије Милић »коградитељ«, итд.
Ва жни градитељи међу ратног Крагу јевца били су челници општине:
Војислав Калановић, Алекса Обрадовић, Каменко Божић.
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Напомена:
Аутор овог текста је током својих студија и на почетку радног века
имао част да упозна један број помену тих стручњака.
Којић је био декан Архитектонског факултета; индустријски објекти.
варошице у Србији; академик; ува жен и у новим дру штвеним околностима.
Михаило Радовановић и Миливоје Тричковић били су омиљени професори својим студентима. »Чика Миша« и »Тричко« помало су жалили
будуће архитекте –да неће имати предратне погодности; ху манисти; помало потисну ти.
Професор Богдан Несторовић је деловао затворено.
Мидраг Настасовић је био у послератном министарству гра ђевина.
Касније је основао Републички завод за унапређење кому налне делатности. Средином 1960-тих ЗУКД радио је планове за Крагу јевац.
Заљевски је радио у Крагу јевачкој општини.
Рашевски је практиковао градилишне методе испитивања носивости
тла.
М. Павловић је пензионисан 1964. из ГП Казимир Вељковић; мој први
директор.
Чика Бошко Миливојевић био је ува жени председник Комисије за ревизију пројеката у НО општине Крагу јевац. Његов син, Љуба, ду го је водио Предузеће за пу теве Крагу јевац.
Жива Ђорђевић је познат по уређењу сале за историјско заседање АВНОЈ-а у Јајцу. После 1945. живео је у Београду. У Крагу јевац је позиван као
консултант.
Инжењер Војин Братуљевић је родоначелник три генерације инжењера. Наталија је професор на Гра ђевинском факултету, Дуда –архитект у
ГП Рад, Славољуб – помоћник директора Дирекције за урбанизам и изградњу Крагу јевца, а Дејан – гра ђевински инжењер у Вашингтону.
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13.1. ГРУПА ГРАДИТЕЉА ВТЗ
Граде се хале.
Пројектују у Белгији. Разрађују у Грађевинском оделењу. Домаћи и Руси. Руководи
инг. Андра Вељковић, па инг. Средоје Каранац.
Изводе југословенске компаније. Суперви зор је професор Житкевић.
Шесторица из тог круга стала су испред челичне конструкције.

13.5. ARH. BRANISLAV KOJIЋ
13.6. АРХ. МИЛУТИН
БОРИСАВЉЕВИЋ

13.2. ПУТАРИ
Изградња путева је била од првора зредне важности.
Градитељи путева –миљеници државне и градске управе. Уважени Крагујевчани.
Господа.
Инжењери Војин Братуљевић, Бота
Стојановић и Д. Ристић се договарају са
господином Илијом Николићем о путоградњи. Мај 1938. године.
13.3. АУТОМОБИЛ
У међуратном периоду аутомобилска
ера лагано настаје у Србији.
За Шумадију је грађење пута БеоградТопола-Крагујевац било преломно. Међународни пут. Савремени коловоз.
Већ при изградњи, по траси се кретао
службени аутомобил. Дворски. Средство
високих званичника надзора.
Симбол значаја новог пута.
13.4. ГРАДИТЕЉИ ВОДОЈА ЖЕ
Брана на Грошници је још делом под скелама. По много чему технички нова.
На зире се лепота грађевине.
Испред водојаже стоји група њених градитеља. Пројектанти. Надзор. Инвеститори. Инжењери извођачи.
Поносни на своје дело.
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ПОКУШАЈ СИНТЕЗЕ

Interbellum период је трајао две деценије. Да ли је у грађењу Крагу јевца
био довољно карактеристичан? Може ли се издвојити резултат упоредив
са дру гим периодима?
На државном нивоу било је неколико поду хвата.
Реконструкција и развој ВТЗ; инвестициони мега пројекат; белгијска
решења; Огроман фабрички комплекс; град у граду; печат индустријског
карактера Крагу јевца; највећа фабрика у држави са одељењима широм Југославије; Доказ надрегионалног ранга Крагу јевца.
Према високо рангираном урбаном центру рационално се окрећу и
државне инфраструктурне мреже.
Јадрански и солунски пу теви се сустичу у Крагу јевцу. Гради се деоница Београд –Топола – Крагу јевац. Први у Србији: модеран коловоз и
армиранобетонски мостови на Лепеници.
Јадранска железница се реализу је кроз Шу мадију и долином Ибра.
Изграђу је се деоница Крагу јевац – Кра љево – Косовска Митровица.
Аеродром се заснива у Крагу јевцу; само тада.
Грошнички водовод доноси квалитетно водоснабдевање, Инжењерска решења највишег ју гословенског нивоа, бетонску брану, Вештачко језеро, озонирање воде, итд.
Енергетикa се развија у Заводу, па у граду. Повезу је се са хидроцентралом »Јелицом« уда љеном 50 km.

Крупне промене се одвијају у урбанизму Крагу јевца:
Обавља се 1928. године први геодетски премер. Ствара инжењерска
база и катастарска доку ментација.
Тридесетих година се доноси »Генерални регулациони план града Крагу јевца«, култу ралистички конципиран, уносећи дух Сорбоне,
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предтсвљајући урбанизам који не поништава претходно планирано и изгра ђено, већ га инкорпорира у будући развој, уносећи у зоне ширења Крагу јевца дух ху манизма вртних градова.
Урбанистичке планове носе архитекти; универзитетски наставници.
У претходном веку то су радили гра ђевински инжењери. Двадесетих година, Никола Житкевић усмерава планирање Војнотехничког завода и
Старе колоније. У наредној деценији Михаило Радовановић конципира
Генерални регулациони план и Нову колонију.
Две радничке колоније сагра ђене у међу ратном времену, европске
вредности у својој категорији. Реализу ју се актуелне интернационалне
идеје за решавање становања при брзом расту индустријских градова.
Стара радничка колонија – Siedlung на принципима Ернста Маја. Нова
колонија – »вртарско насеље« у складу са теоријама Ебензера Хауарда; нови урбани комплекси; болница; средње школе; паркови; зеленило; спорт;
десетак јавних споменика; више него у претходних 100 година. Истакну тe
вредности је Аугустинчићево дело – споменик палим Шу мадинцима. десетине лепих гра ђанских кућа.
У архитекту ри међу ратног Крагу јевца теку два стилска правца.
Наставак еклектике као облика европеизације, који доминира двадесетих година. (Објекти ВТЗ, Учитељска школа, Тржница), уносећи известан национални романтизам (Звоник Саборне цркве, официрски станови, мостови).У следећој деценији, неке од најбољих крагу јевачких грађевина носе печат неокласицизма (Интернат ВТЗ, Којићева банка, Уред,
Народна банка).
Модерна архитекту ра интернационалног стила у Крагу јевцу је ушла
у практичну примену почетком 30-тих, година, паралелно са Београдом.
Почела је са Бојаџића млином, па Хиру шким павиљоном и Домом пожарне дру жине. Афирмисана је пројектима архитекте Радета Милосављевића (Занатски дом, школа Кра ља Петра, Ловачки дом).
У међу ратном Крагу јевцу ради неу поредиво више школованих градитеља него пре Првог светског рата; у грађевинском одељењу Завода; у
грађевинском одељењу општине; у приватним компанијама. Уочавају се
три карактеристичне гру пе: Нова генерација школованих Крагу јевчана
(Раде Милосављевић. Средоје Каранац. Војин Братуљевић...), гру па »белих« Руса добеглих у Србију. (Коваљевски, Житкевић. Леонид Залога.....)
и инжењери из Београда и Ју гославије који граде у Крагу јевцу. (Којић. Б.
Несторовић. В. Митровић, итд.).
Незаобилазна је улога крагу јевачких градоначелника посвећених градитељству: Војислава Калановића, Алексе Обрадовића и Каменка Божића. За време њихових мандата Крагу јевац је добио комплетну уређајну
основу, Генерални регулациони план, Уредбу о извођењу, Гра ђевински
правилник. Спроведен је Гра ђевински закон из 1931. године.
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НА КРАЈУ КЊИГЕ

Mало је остало у архитекту ри Крагу јевца из међу ратног времена. Понекад то изгледа мање него што је стварно. Разлог је рационалност те епохе. Понекад нешто од сачу ваног делу је старије и да ље него што јесте. Узрок
је култу ралистички приступ тог периода гра ђења. Није поништавано постојеће градско ткиво. Гра ђански Крагу јевац се настављао на претходне
токове. Попу њавао је празнине. Ру шио је само склоно паду. Уређивао је
према могућностима и прорачу нима.
Држава се такође понашала на овај начин. Огромну инвестицију у војну индустрију рационално је претворила у велике капацитете, без велике
и помодне архитекту ре. Град је унапређивала кроз скромне јавне зграде.
Значај Крагу јевцу давала је пу тем врхунске инфраструкту ре. У интернационалним мерилима су вредности:
– асфалтног трансконтиненталног пу та,
– армиранобетонских мостова,
– јадранске железнице,
– приградског радничког воза,
– аеродрома.
– водоводног система »Грошница«.
Свакако су вредни урбани садржаји и изградња:
– Старе и Нове радничке колоније.
– болнице,
– Градске тржнице.
– Учитељске и Војно-занатлијске школе.
– Уреда.
– Занатског дома.
– Дома пожарне дру жине.
– Великог Горњег парка.
– школе Кра ља Петра.
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Тек понека репрезентативна зграда:
– Народна банка
– Којићева – Окру жна банка,
– фасада са ку полом Уједињене банке,
– интернат Војнозанатлијске школе,
– неколико кућа лекара, инжењера, трговаца, итд.
Међу тим, није изгра ђена ни једна црква, већ само звоник храма Успења Пресвете Богородице, као и богате капеле на Варошком гробљу.
Нема нових хотела ранга »Такова« или »Гранда« из 19. века.
Околности су битно утицале на гра ђење Крагу јевца у међу ратном периоду. Наметале су рационалност, па и скромност.
Излазак из Великог рата 1912–1918. био је са огромним губицима у
људству и добрима; Велика светска економска криза 1929; приближавање
Дру гог светског рата крајем 1930-тих.
Велико октобарско стрељање 1941. године је у црно завило град. Апокалипса Дру гог светског рата прекинула је начин гра ђанског живота и
образаца гра ђења Крагу јевца. Култу ралистички модел је одсту пио пред
прогресизмом.
Фебруар 2009, у Крагу јевцу
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др Верољуб Трифу новић,
дипл. инж. арх.
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– Le Corbusier: књига »URBANISME«, вртни град »Pessac«, план
»Voisin«
– Регулација Лепенице
– хале ВТЗ
– стаклена башта за цвеће
– доградња и реконструкција Општине
– Siedlung Hohenbliк
– Бетонски кеј (до 1933)
– официрски станови,
– пешачки бетонски мост,
– пољопривредна школа,
– сквер пред зградом Окружног суда,
– Kонкурс за Светосавски храм на Врачару
– 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.
– Којићева Окружна банка,
– Бојаџића млин, модерна кула,
– Пруга Крагујевац-Краљево,
– Звоник Нове цркве,
– павиљон Војне болнице,
– У Београду је основана »Група архитеката модерног правца«.
– Архитект Михаило Радовановић завршио студије урбанизма на
Сорбони
– Le Corbusier: Планови за Рио, Монтевидео и Сао Паоло
– Хиподром
– Карађорђев дом у Рачи;пројекат арх. Брашована изложен у
Прагу
– Le Corbusier: план за Алжир.
– 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«.
– Споменик палим Шумадинцима, завршен 1933.
– У Београду почиње практична примена интернационалног

1933.

1934.

1935.
1936.

1937.
1938.

1939.

стила.
– Други конгрес CIAM-a доноси »АТИНСКУ ПОВЕЉУ«,
– архитект М. Радовановић: »Увод у урбанизам«.
– завршава се бетонски кеј на Лепеници, инж. Гаспарини
– Пројекат школе »Краљ Петар«,
– Дом Пожарне дружине,
– Ловачки дом у Шумарицама.
– Планови општинских привредних зграда
– Le Corbusier: «La ville radieuse».
– Генерални регулациони план града Крагујевца
– Нова колонија, до 1938.
– Сквер Мали парк,
– Хирушки павиљон Опште болнице,
– Дечје обданиште «Кнегиња Зорка».
– Грађевински правилник Крагујевца
– Грошнички водовод
– Ваљаоница бакра у ВТЗ.
– пројекат Пољопривредног дома.
– конкурс за палату«Албанија« у Београду
– 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?
There 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. The biggest factory
in the state with its departments all over Yugoslavia. The proof of superregional
significance of Kragujevac.
The state infrastructure nets rationally turned to the high ranked urban
center.
Adriatic and Salonika roads met in Kragujevac. The road section BelgradeTopola-Kragujevac was set into work. For the first 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. The road section Кragujevac-Кraljevo-Коsovska Мitrovica was set
into work.
The airport was established in Kragujevac. Only then.
The plumbing in Groshnica provided high-quality water supply. Engineer
solutions of the highest Yugoslavian level. Concrete dam. Artificial 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.
The first 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 MilitaryTechnical 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. They
represented high values in that category and realized current international ideas
for settlement solutions of quickly growing industrial towns. The Old Workers’
Colony – »Siedlung« established on principals of Ernst May. The New Workers’
Colony – » the garden settlement« in accordance with the theories of Ebenezer
Howard.
New urban complexes. The 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. The
Teacher-Training School. The Market Place.) It also created certain national
romanticism. ( The Bell tower of the Cathedral Church. Officers’ apartments.
Bridges.) In the next decade some of the best constructions of Kragujevac
designed in the neoclassical style.
( The Boarding School of the Military-Craftsman School. Kojic’s Bank. The
Health Station building. The 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 affirmed through the projects of the arch. Rade Milosavljevic
(The Craftsman’s House. The King Peter’s II Primary School. The 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. Three
distinctive groups were noticed. They represented a new generation of high

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...)
The 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. The
General Regulatory Plan as well. The Decree on Performance. The Construction
Rule Book. The Construction Law from 1931 was applied.
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О АУТОРУ

Верољуб Трифуновић је рођен 18. маја 1940. у породици која се после
Првог светског рата из суседног Пустог села преселила у Крагујевац.
Живи непрекидно у родном граду . Истовремено – у осмој држави, од
Краљевине Југославије до Републике Србије.
После завршеног Архитектонског факултета , ради четири и по деценије на урбанистичким плановима; први магистар и доктор наука у урбанизму Крагујевца .
Од средине 1990-тих покушава да кроз своје књиге укаже на место и
улогу Крагујевца у грађењу Србије. Објављене су:
– »Архитектура о Крагујевцу« (1995, 1996. и 2002),
– »Урбанизам Крагујевца« (2004) и
– »Грађење Крагујевца у кнежевини и краљевини Србији« (2008).
Књигу о грађењу Крагујевца између два светска рата посвећује унуку
у Чикагу.
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