БЕОГРАДСКЕ „КРАЉЕВСКЕ” УЛИЦЕ
Булевар краља Александра
Име je добио по убијеном краљу Александру (1876 - 1903),
последњем владару из династије Обреновић. Најдужи и најшири
београдски булевар се пружа од улице Драгослава Јовановића до
изласка из Београда према Смедереву. Досад је више пута мењао назив.
У време Турака незванично је носио назив Цариградски друм. Године
1872. трасом данашњег булевара пружају се три улице. Прва од њих,
Маркова на потезу од Теразија до Батал џамије тј. до данашње
Скупштине, име је добила по власнику имања кроз који је пролазила.
Друга је била Фишегџијска (од Таковске до Београдске улице) и на том
простору биле су смештене све београдске продавнице барута. У њима
се барут продавао у фишецима, па је тако улица добила име. И,
последњу део чинио је Смедеревски друм, од Београдске улице ка
излазу из Београда.
Године 1895. улица Краља Александра се пружала од Драгослава
Јовановића до Београдске улице, а од Београдске до излаза из града, је
био Смедеревски друм. Од 1921. год. улица Краља Александра се
продужава до Тршћанске улице а одатле до излаза из града је био
Смедеревски друм. Након Другог светског рата, 1946. год. обе улице се
спајају у Булевар црвене армије који се пружа од Теразија до излаза из
града према Смедереву, да би 1952. год. улица добила нови назив
Булевар револуције. Две године касније назив улице остаје исти, али се
њена траса скраћује па Булевар револуције почиње од улице Драгослава
Јовановића, а не од Теразија. И коначно, 1997. год. булевар добија свој
данашњи назив, Булевар краља Александра.
У њему се налази већи број значајних објеката:
Народна скупштина за коју је 1902. год. пројекат израдио арх.
Јован Илкић ослањајући се на нацрт арх. Константина Јовановића из
1892. Камен темељац је постављен 1907. год. али је зграда завршена тек
1936. године. Пошто је пројектант Јован Илкић у међувремену умро,
радови су завршени под надзором његовог сина арх. Павла Илкића који
је унео неке измене у пројекат централне куполе. Без обзира на неке
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спорне моменте везане за ауторство (критичари сматрају да пројекат Ј.
Илкића исувише личи на пројекат К. Јовановића), неспорно је да је
зграда Скупштине једно од најбољих архитектонских остварења
Београду.
Пионирски парк је настао од дворске баште. Постао је отворен
за јавност после Другог светског рата када је скинута ограда. Обилује
ретким дрвећем које иначе не расте на овим просторима. На травњацима
парка изложено је мноштво скулптура послератних аутора.
Споменик сликарки Надежди Петровић (1873 - 1915) је
израдила вајарка Ангелина Гаталица а постављен је 1989. године.
Осматрачница врховне команде српске војске на Солунском
фронту се налази на углу Булевара и улице Кнеза Милоша. Ова
осматрачница се налазила на Јелаку, на Могленским планинама и са ње
су регент Александар Карађорђевић и војвода Живојин Мишић
посматрали ток тродневне битке која је 15. септембра 1915. резултирала
пробојем Солунског фронта. Осматрачница је 1928. пренета и верно
реконструисана као споменик подвигу српске војске. Аутентични изглед
овог споменика је нарушен 1990. год. када су постављене бронзане
плакете српских и француских војсковођа из Првог светског рата.
У 19. веку се на највећем делу данашњег Ташмајданског парка
налазило гробље, док је мањи део, уз данашњи Булевар, заузимала
„Фишеклија”, низ радњица у којима се у фишецима продавао барут.
Касније се ту углавном продавала половна роба. Када је почетком 20.
века, ташмајданско гробље премештено на „Владановац” (данашње
Ново гробље), велики простор на коме се оно простирало временом је
претворено у запуштену ледину. Једино је површина око цркве Св.
Марка и Руске цркве била уређена. Мада се о уређивању парка
размишљало још почетком 20. века, формирање парка је започето тек
1952. године. Радови на уређењу су се одвијали етапно, тако да је свој
данашни изглед парк добио тек крајем 80-их година прошлог века.
Интересантно је да у њему никада није подигнут ни један споменик. Тек
је уочи Самита несврстаних 1989. године, почело је постављање
парковских скулптура, које су неки југословенски градови поклонили
Београду. На Ташмајдану се налази више значајних објеката:
Црква Св. Марка грађена је у периоду од 1930. до 1940. године,
према плановима архитеката Петра (1899 - 1991) и Бранка Крстића
(1902 - 1978). Црква је изграђена у духу старе српске архитектуре,
српско-византијског стила. Својим изгледом највише подсећа на
манастир Грачаницу. Монументални спољни изглед помало квари
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унутрашњост цркве, која још увек није потпуно сређена. У цркви се
налази саркофаг са костима цара Душана (1308 - 1355), гробница
патријарха Германа и гробнице краља Александра Обреновића и
краљице Драге. Руска црква је саграђена 1925. године у духу руске
црквене архитектуре, за потребе православних Руса, избеглих након
1917. године. У њој је сахрањен белогардејски генерал Петар Н.
Врангел (1878 - 1928) који је након пораза од Црвене армије, са
остацима својих трупа побегао у Краљевину Југославију. Ресторан
„Мадера” је међу послератним кафанама, после „Клуба књижевника”,
имала највећи број виђених гостију, међу којима је најредовнији био
глумац Љуба Тадић. Долазили су ту и многи спортски функционери,
првенствено звездаши, пре свих др Аца Обрадовић, али и Миљан
Миљанић. Деценијама се знало, да ће се вече после утакмице провести у
овом ресторану, а да ли ће се славити или туговати зависило је од
резултата. Већ следеће вече, правила се стратегија за следећу утакмицу.
Чести гости били су познати политичари Слободан Пенезић – Крцун,
Александар Ранковић, певач Цуне Гојковић и многи други.
Зграда Правног факултета (угао Булевара краља Александра и
Београдске улице) подигнута је 1938. године по пројекту арх. Петра
Бајаловића (1876 - 1947) у духу модернизма.
Хотел „Метропол” је грађен од 1950. до 1955. године по
пројекту арх. Драгише Брашована (1887 - 1965) у духу послератног
модернизма. Након што је отворен, „Метропол” је још читав низ година
био један од најлуксузнијих хотела у Београду. Мало је познато да је
овај објекат првобитно био намењен београдској омладини (нешто
попут Дома омладине), али му је током градње промењена намена.
Испред хотела је фонтана са женским актом, рад вајара Петра
Палавичинија. постављена 1957. године.
Универзитетска библиотека „Светозар Марковић” је грађена
од 1924. до 1926. године, по пројекту архитеката Драгутина Ђорђевића
(1866 - 1933) и Николе Несторовића (1868 - 1957) у духу академизма. То
је највећа библиотека у Београду, после Народне библиотеке Србије.
Бронзана биста Светозара Марковића (1846 - 1875) рад вајара
Стевана Боднарова налази се испред Библиотеке. Она је 1946. год.
постављена у згради Филозофског факултета а 1949. премештена је на
место на коме се сада налази.
Технички факултет је грађен у периоду 1925 - 1930. по
пројектима архитеката Николе Несторовића (1868 - 1957), Бошка
Таназевића (1876 - 1945) и В. Зађина. Ту су смештени Грађевински,
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Архитектонски и Електротехнички факултет. Испред зграде Техничког
факултета подигнут је 1961. године споменик Николи Тесли (1856 1943) рад вајара Франа Кршинића.
Бронзану фигуру Вука Караџића, по којој је овај део града и
добио име, израдио је вајар Ђорђе Јовановић 1932. године, али је
споменик подигнут тек 1937. год. на 150. годишњицу Вуковог рођења.
Студентски парк (код споменика Вука Караџића) је изграђен
1928. године. Простире се од Студентског дома до Рузвелтове улице.
Годинама је незванична берза рада, где се окупљају сезонски, углавном
физички радници, као и послодавци којима је сезонска радна снага
потребна. У парку се налазе споменици Ћирилу и Методију, као и
руском књижевнику Пушкину.
Студентски дом краља Александра је подигнут 1928. године по
плановима арх. Ђорђа Коваљевског. После рата је деценијама носио име
народног хероја Иве Лоле Рибара а пре неколико година му је враћено
старо име.
Споменик краљу Александру Обреновићу (1876 - 1903) налази
се на простору између студентског дома и установе културе „Вук
Караџић”.
Установа културе „Вук Караџић” некадашњи дом културе
(почев од 1960. године) био је познат пре свега по биоскопу, у којем су
поред филмских, повремено одржаване разне музичке представе. У
малој сали на спрату је током седамдесетих радио дечји биоскоп
„Шврћа” а почев од 1993. год. позориште „Култ”. Данас је овај храм
културе на Звездари, оријентисан на савремене тенденције у области
позоришног, плесног, музичког и трибинског стваралаштва.
Међу објектима који више не постоје треба истаћи:
Батал џамија се налазила на месту где је данас Народна
скупштина. Њено право име је Ејнехан бегова џамија. То је требало да
буде највећа џамија не само у Београду, већ и на Балкану, северно од
Цариграда. Зидање је започето крајем 17. века али није потпуно
завршено, јер је у турско – аустријским ратовима џамија тешко
оштећена. Турци нису ни покушали да је обнове, јер за њих Београд
више није имао онај значај као у време кад је започето зидање џамије.
Некад велик, богат и моћан град, кључно стратешко место у турским
европским ратним походима за кратко време је постао запуштена
погранична касаба, пуна распуштене војске, па није ни било потребе за
тако монументалном грађевином. Тако је Ејнехан бегова џамија била
осуђена на пропаст а да практично никад није била у употреби. Њено
40

пропадање је трајало деценијама, па су је Београђани назвали Батал
(запуштена) џамија. У 19. веку то име је добио је простор око ње,
оивичен улицама Влајковићевом, Косовском, Таковском и Булеваром
краља Александра. Тај назив се задржао све до почетка 20. века. Кнез
Михаило је желео да Батал џамију претвори у архив или музеј, али је
одустао када су му је предочено да би за тај подухват требало издвојити
огромну своту новца. Остаци џамије су срушени крајем седамдесетих
година 19. века.

Батал џамија

Стара црква св. Марка је подигнута 1835. год. на месту где је
прочитан хатишериф, којим је Србија добила извесну аутономију.
Црква се налазила неколико метара источно од нове Цркве св. Марка.
Срушена је у немачком бомбардовању Београда 1941. год.
„Тркалиште” је био простор оивичен улицама: Београдском,
Краљице Марије, Гробљанском и Булеваром краља Александра.
Изграђено је 1863. и ту су се одржавале коњске трке све до 1911.
године, када је изграђен хиподром код „Цареве ћуприје”. На простору
тркалишта тада су уређени фудбалски терени на којима су играли
најстарији београдски фудбалски тимови као што су: Српски мач
(основан 1906. године), БСК (основан 1911.) и Велика Србија (1913.
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год.). Данас се на том простору налазе: Правни, Технолошки, Машински
и три техничка факултета, Архив Србије, Универзитетска библиотека,
хотел „Метропол” и парк.
„Трамвајске шупе” (угао Булевара краља Александра и
Средачке улице) чинио је депо за гаражирање првих траваја, али и за
смештај коња који су те трамваје вукли, отуд други назив „трамвајске
штале”. Београд је увео трамвајски саобраћај међу првим градовима у
Европи. Трамваји са коњском вучом су пуштени у саобраћај 1892. а
електрични трамваји 1894. године. Данас се на овом месту налази тржни
центар „Депо”.
Улица краља Милана
Улица је добила име по краљу Милану Обреновићу (1854 - 1901).
Пружа се од улице Драгослава Јовановића до Славије. Често је мењала
име, тако да је од 1841. до 1872. године носила незваничан назив Друм
крагујевачки, који се пружао од Теразија до улице Кнеза Милоша. У
периоду 1872 - 1888. дуж трасе данашње улице пружају се две улице,
Кнеза Милана се пружала од Обилићевог венца до улице Кнеза Милоша
и Крагујевачка која се пружала од улице Кнеза Милоша до Славије.
Године 1888. обе улице се спајају у једну, Краља Милана, али се траса
мало скраћује па се улица пружа од Коларчеве улице до Славије. Године
1903. улица носи исти назив, али се траса још више скраћује па се пружа
од улице Драгослава Јовановића до Славије и та траса се задржала до
данас. Године 1946. улица мења име у Маршала Тита по председнику
СФРЈ Јосипу Брозу Титу (1892 - 1980). Године 1991. године улица мења
назив у Српских владара. Године 1997. враћен је стари назив, Краља
Милана. У овој улици налази се већи број значајних објеката.
Вукова задужбина (бр.2) је изграђена 1870 - 1871. године, по
пројекту арх. Александра Бугарског (1835 - 1891) за Министарство
просвете Краљевине Србије. Године 1912. извршена је велика
реконструкција зграде и том приликом потпуно је измењен изглед
фасаде. По пројекту арх. Бранка Таназовића (1876 - 1945) нова фасада је
изграђена у српско-византијском стилу. Приликом последње
реконструкције зграде 1997. године, откривене су вредне зидне
декорације које је почетком 20. века осликао Димитрије Инкиостри
(1866 - 1942) познати сликар и декоратер. Он је био велики поборник
стварања савременог националног стила на основама народне

42

традиције. Живећи у време сецесије он је у својим делима остварио
националну варијанту овог стила.
Стари двор (угао Краља Милана и Драгослава Јовановића) је
изграђен 1882. године, по пројекту арх. Александра Бугарског (1835 1891) у духу академизма са елементима ренесансе. Подигнут је за време
краља Милана Обреновића. Ово је најрепрезентативнији објекат који је
у 19. веку изграђен у Београду. Оштећен је приликом немачког
бомбардовања Београда 6. априла 1941. године, али је после ослобођења
обновљен. За овај двор везани су многи важни политички догађаји, од
којих су неки: абдикација краља Милана у корист сина Александра као
и заседања Парламента Краљевине СХС током 1919. и 1920. године.
После Другог светског рата у њему се налазио Президијум Народне
скупштине ФНРЈ, Савезно извршно веће, а данас је ту Скупштина града
Београда.
Нови двор (угао Краља Милана и Андрићевог венца) грађен је
периоду од 1913. до 1918. године. по пројекту арх. Стојана Тителбаха
(1877 - 1916) у духу академизма. Са Старим двором чини јединствену
урбанистичко-архитектонску целину. Двор је зидан за краља Петра
Карађорђевића, али је током Првог светског рата оштећен, па су радови
на реконструкцији завршени тек 1922. године. Пошто је краљ Петар у
међувремену умро, у двор се уселио нови краљ Александар
Карађорђевић. Године 1936. у зграду Новог двора је смештен Музеј
кнеза Павла (данас Народни музеј).
Српска књижевна задруга (бр. 19) је основана 1892. године са
задатком да издаје, шири и помаже развој књижевности. Међу њеним
многобројним издањима истиче се капитална библиотека „Српска
књижевност у 100 књига”.
Палата „Деванха” (бр. 21) је подигнута око 1930. године у стилу
академизма. Њен власник, познати политичар Никола Узуновић (1873 1954) је 1916. године заједно са другим српским рањеницима пловио на
броду „Деванха” пут Француске. Брод је торпедовала немачка
подморница и Узуновић се једва спасао. После рата изградио је ову
палату назвавши је именом потопљеног брода у част изгинулих српских
војника. У овој палати се налазе легат Паје Јовановића (1859−1957) у
коме је његов намештај и део слика, које је овај сликар завештао Музеју
града Београда. Извршена је реконструкција амбијента у коме је велики
уметник живео и радио. Такође, у истом здању је смештена и збирка
професора Петра Поповића, члана београдске надреалистичке
књижевне групе формиране око алманаха „Немогуће” и збирка Флегел
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је настала између два рата у породици Флегел из Загреба. Збирка се
1957. године преселила у Београд где је допуњена а након смрти
власника припала је Музеју града Београда. Обухвата слике претежно
хрватских сликара прве половине 20. века као и стилски намештај,
порцелан и стакло из 18. и 19. века.
Палата „Београђанка” (бр. 38) је грађена од 1969. до 1974.
године по пројекту арх. Бранка Пешића. Ово значајно архитектонско
остварење је постало један од симбола Београда. У овој згради се налази
РТВ Студио Б. Када је саграђена, „Београђанка” је била највиша зграда
граду, то је остала и наредних неколико година, све док је крајем 70-их
година прошлог века није премашила западна капија Београда. Испред
„Београђанке” се налазе спомен чесма „Врело живота” и „Априлске
чесме”, целина састављена од 6 чесама и фонтане у средини. Посвећени
су жртвама бомбардовања 6. априла 1941. године и подигнути су на
иницијативу новинара Владимира Буњца и Ђоке Вјештице на основу
пројекта арх. Бранка Пешића и вајара Миодрага Гојковића.
Зграда трговачког фонда (бр.23) подигнута је 1932. год. по
пројекту арх. Бранислава Маринковића (1903−1985) у духу модернизма.
У овој кући су становали књижевник Бранко Ћопић и песникиња
Десанка Максимовић. Годинама је ова зграда била препознатљива по
великој књижари „Нолит” у приземљу. Нажалост, недавно је ова
књижара, попут многих других у граду, престала са радом и на том
месту је данас продавница одеће.
Официрски дом (угао Краља Милана и Ресавске улице) је
подигнут 1895. године, по пројекту архитеката Јована Илкића (1857 1917) и Милорада Рувидића (1863 - 1914) у духу романтизма. Изградњу
зграде је финанстрао краљ Александар Обреновић и уступио је држави
Србији за потребе војске. Двадесетдеветог маја 1903. године, група
завереничких официра на челу са Драгутином Димитијевићем Аписом
је управо из ове зграде, кренула пут двора и убила краља Александра и
краљицу Драгу. Официрски дом није седам деценија мењао своју
намену да би 1971. године у њему био отворен Студентски културни
центар. Током протеклих деценија, ту је одржан велики број концерата,
изложби, филмских и позоришних представа, предавања итд. Више од
две деценије, са повременим прекидима, у овој згради се сваке недеље
окупљају дискофили из Београда и других градова Србије, ради
размене, куповине или продаје плоча и дискова. У приземљу зграде је
недавно отворена књижара „Делфи” која је са понудом од 50.000
наслова, вероватно највећа у граду.
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Југословенско драмско позориште (бр. 50) је основано 1947.
године. Позоришна зграда је из друге половине 19. века и до првог
светског рата је служила као коњичка школа. Године 1927. зграда је
адаптирана за позориште „Мањеж”. Пројекат је израдио руски
архитекта Никола Краснов (1864 - 1935). Након Другог светског рата,
извршена је нова адаптација, по пројекту који је урадио арх. Момчило
Белобрк (1905 - 1980). Присталица модернизма, Белобрк је израдио
зидно платно без икакве декорације и њиме прекрио лепу фасаду
Николе Краснова. Своје решење је оплеменио израдом атријума са
базеном и женским актом који је 1946. год. израдио вајар Борис Калин.
Следећу адаптацију су 1985/87. године извршили сликар Чедомир Васић
и арх. Ђорђе Бобић. Сачувавши део фасаде Белобрка, они су открили и
реконстрисали део старе фасаде Краснова. Године 1989. су на калкану
изградили необичну фонтану, поклон општина Срема и Бачке Београду.
Године 1997. Позориште је потпуно изгорело и већ следеће године, по
пројекту арх. Зорана Радојичића, почела је изградња нове, знатно веће
зграде. Ово репрезентативно здање је завршено пре неколико година, па
је ЈДП коначно добило зграду какву заслужује.
Од срушених објеката пре свега треба истаћи:
Кућа Стојана Симића се налазила на простору између Старог и
Новог двора. Трговац Стојан Симић је око 1840. године, саградио своју
породичну кућу далеко од вароши (која се у то време завршавала код
данашњег Трга републике). Осим тога, кућу је почео да зида на
мочварном терену где су стари Београђани одлазили да лове дивље
патке. Због свега тога, Београђани нису могли да се начуде таквој
његовој одлуци. Међутим, неколико година касније, за владавине кнеза
Александра Карађорђевића, кућа је откупљена и адаптирана у
резиденцију кнеза Александра. Током наредних деценија ова кућа је
носила разне називе: Симићево здање, Конак, Велики конак и на крају
Стари двор. У њему су Аписови завереници 1903. године брутално
убили краља Александра Обреновића и краљицу Драгу. Исте године
двор је срушен да не би подсећао на злочин који се у њему догодио.
Дом Ристића се налазио на углу Краља Милана и Ресавске
улице. Касније је на њеном месту подигнута зграда трговачког фонда
доскора познатија под именом кућа Нолита. Јован Ристић (1831 - 1899)
велики државник и политичар је своју породичну кућу сазидао 1891.
године по пројекту арх. Јована Илкића (1857 - 1917). Након Ристићеве
смрти држава је 1909. год. откупила кућу за потребе Министарства
иностраних послова. У њој је 1912. донета одлука о балканским
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ратовима док је 1914. године аустроугарски посланик предао Србији
ултиматум након чега је почео Први светски рат. Године 1918. у овој
кући је формирано Министарство иностраних послова Краљевине СХС.
Кућа је срушена 1938. године. На том месту је касније подигнута Зграда
трговачког фонда, после другог светског рата познатија под именом
Кућа Нолита.

Дом Ристића, изглед здања из 1902. године

Улица краља Петра
Име је добила по краљу Србије Петру Карађорђевићу (1844 1921). Пружа се од Косанчићевог венца до улице Цара Душана. Ово је
једна од најстаријих улица у Београду. Верује се да се дуж њене трасе
пружала једна од две главне улице римског Сингидунума. Археолошка
ископавања указују на то да су се у тој улици налазили римски форум,
базилика и терме. У средњем веку незванично је називају Дубровачка
по дубровачким трговцима који су у њој живели. Током аустријске
окупације у 17. и 18. веку носи незваничан назив Бискупска, а касније
Камена улица.
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У 19. веку део улице од Косанчићевог венца до Узун Миркове
незванично се назива Главна чаршија (у литератури се спомиње и
Которска улица) а део од Узун Миркове до улице Цара Душана се
такође незванично назива Зеречка. Године 1872. Главна чаршија добија
званичан назив Дубровачка. 1896 године улица се и даље зове
Дубровачка али се продужава све до улице Цара Душана. Године 1904.
улица добија ново име Краља Петра. Године 1916. Аустријанци улици
дају име Саборна. Године 1918. враћа се име Краља Петра, да би 1946.
године улица добила нови назив 7. јула (по дану када је у Белој Цркви
1941. год. Жикица Јовановић Шпанац убио два жандарма. Овај датум су
комунисти славили као почетак устанка, док су њихови противници
говорили да је тог дана Србин убио Србина, те да нема никаквог разлога
за славље). Старо име улице, Краља Петра, враћено је 1997. године.
У овој улици се налази читав низ значајних објеката:
Богословски факултет (бр. 2) је основан 1905. године и
наставља традицију београдске богословије која је почела са радом још
1810. год.
Патријаршија (бр. 5) је саграђена 1934 - 1935. год. по пројекту
руског архитекте Виктора Лукомског (1884 - 1947). У овом здању је
патријархово седиште, седиште св. Архијерејског синода, црквена
администрација, редакција више црквених листова и часописа:
(Православље, Гласник, Теолошки погледи, Мисионар, Црквени живот и
Светосавско звонце) Овде су смештене и две важне културне
институције, Библиотека Српске патријаршије и Музеј СПЦ.
Библиотека Српске патријаршије имала је почетни књижни
фонд заснован на заоставштини патријарха Арсенија Чарнојевића.
Током 18. века је више пута сељена на релацији Карловци − Сент
Андреја − Карловци. Библиотека је знатно увећана за време
митрополита Стефана Стратимировића, који јој је поклонио своју
приватну библиотеку са 2.500 мапа и цртежа. Године 1941. усташе су је
заплениле и из Карловаца преселили у Загреб. Године 1946. библиотека
је враћена у Србију и смештена у зграду Патријаршије у Београду.
Данас располаже књижним фондом од више стотина хиљада књига.
Музеј СПЦ је отворен 1954. године, мада се идеја о формирању
музеја јавила много раније. Први пут је патријарх Јосиф Рајачић још
1851. године, на епископској конференцији у Бечу, тражио да се оснује
српски народни музеј, али аустријске власти то нису дозволиле. Музеј
располаже изузетно вредним експонатима међу којима се истичу:
Плаштаница краља Милутина, одора кнеза Лазара, Похвала кнезу
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Лазару (покров за главу светог кнеза) рад монахиње Јефимије из 1402.
год. Треба споменути и чашу руског цара Ивана Грозног, бројне иконе,
портрете црквених великодостојника и других значајних личности,
разни црквени предмети, документа итд. Придворна капела посвећeна
св. Симеону Мироточивом се налази на врху зграде.
Факултет примењених уметности (бр. 4) је основан 1973.
године, али његови корени досежу до 1905. године када је основана
„Уметничко−занатлиска школа” која 1919. год. постаје „Краљевска
уметничка школа”, а 1938. год. „Школа за примењену уметност”. Она
1938. постаје Академија да би 1973. године прерасла у Факултет.
Факултет примењених уметности има 10 одсека и налази се у старој
згради из 19. века, у којој је завршио гимназију Светозар Марковић
(1846 - 1873) оснивач Социјалистичког покрета у Србији.
Саборна црква (угао улица Краља Петра и Кнеза Симе
Марковића) је грађена у периоду 1837 - 1840. на месту старе цркве из
1728. године, која је била толико оронула да је морала бити срушена,
како би се на њеном месту изградила Саборна црква. Цркву је
пројектовао инж. Франц Јанке. Портал цркве је грађен у
класицистичком, а звоник у барокном стилу. Унутрашњу декорацију су
израдили најпознатији српски уметници тог времена, који су за ту
прилику позвани из Беча, сликар Димитрије Аврамовић (1815 - 1855) и
вајар Димитрије Петровић (1799 - 1852). Први је осликао иконостас и
зидне композиције на сводовима, док је други био задужен за
дрворезбарске радове. Унутрашња декорација је завршена 1845. год.
Црква има веома богату ризницу у којој су старе иконе, предмети од
злата, ретке књиге и још много других предмета велике културноисторијске вредности. У цркви се налазе мошти цара Уроша и део
моштију св. кнеза Лазара а ту су сахрањени и кнез Милош као и кнез
Михаило. Испред улаза у цркву су гробови Доситеја Обрадовића и Вука
Караџића.
Кафана "?" (бр. 6) кућа у којој се налази кафана је изграђена по
налогу кнеза Милоша 1823. године. Кнез Милош ју је, у знак
захвалности, поклонио заслужном видару хећим Томи. Ова кућа је је
важна јер је једини сачувани објекат старе грађанске балканске
архитектуре. Основна карактеристика овог стила, под снажним утицајем
турске архитектуре, је бондручна конструкција са истуреним стрехама.
У овој кући се до 1878. године налазила „Томина кафана” која је добила
име по првом власнику хећим Томи. Забележено је да су у ову кафану
свраћали многи угледни гости, међу којима и Вук Караџић. Следећи
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власник је кафану преименовао у „Код пастира” да би наредни власник
1892. год. кафану назвао „Код Саборне цркве”. Црква се побунила
запретивши судом, па је власник кафане морао да скине натпис. Пошто
на брзину није могао да смисли адекватан назив за своју кафану,
власник је привремено окачио таблу са знаком питања, као позив
гостима и осталим београђанима да предложе ново име. Мада су
упочетку били збуњени, београђанима су се врло брзо навикли на „?” па
се он задржао до данас.
Основна школа „Краљ Петар I” (бр. 7) је подигнута 1905 1906. год. у стилу неоренесансе. Пројекат је израдила Јелисавета Начић
(1878 - 1955) прва жена архитекта у Србији. Школа је изграђена на месту
здања у коме се средином 19. века налазило Београдско читалиште, које је
у културној историји Београда одиграло веома важну улогу.
Народна банка Србије (бр. 12) је подигнута 1899. године у стилу
ренесансе, по пројекту Константина Јовановића (1849 - 1923) и
представља његово животно дело. По својој монументалној
спољашности, али и раскошно опремљеној унутрашњости, ова зграда
спада у ред најбољих остварења београдске архитектуре до данас.
Зграда је дозидана и проширена у периоду 1922 - 1925. год.
Робни магацин (бр. 16) прва робна кућа у Београду је подигнута
1907. године, према плановима арх. Виктора Азриела (1875 - 1942) у
стилу сецесије. У београдској архитектури ова зграда заузима посебно
место због многобројних иновација у примени основног грађевинског
материјала у конструкцији и декорацији (гвожђе), дводимензионалном
решењу фасаде и неуобичајеном решењу унутрашњег простора.
Зграда са зеленим плочицама (угао улице Краља Петра и Узун
Миркове) је подигнута 1907. године по пројекту који су урадили арх.
Андра Стевановић (1859 - 1929) и арх. Никола Несторовић (1868 - 1957)
који су заједнички пројектовали читав низ објеката широм Београда.
Овде су применили сецесијску декорацију, док су фасаду решили на
неуобичајен начин, покривши је зеленим керамичким плочицама.
Јеврејски историски музеј (бр. 71а) се налази у згради која је за
потребе јеврејске општине подигнута 1928. год. Музеј је отворен 1969.
године и у њему се чувају предмети, уметничке слике, фотографије и
документа везаних за боравак Јевреја на територији бивше Југославије.
Од објеката којих више нема треба истаћи:
„Ичкова кућа” налазила се тик до кафане „?”. Сазидана 1823.
године, а срушена је 1938. године. Архитектонски је имала иста стилска
обележја као и кућа у којој је кафана „?”. Ичкова кућа је значајна пре
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свега због тога што је у њој 1830. године Матеја Ивановић отворио прву
праву апотеку у Београду. Њему се нешто касније придружио његов
брат Александар па је „Апотека браће Ивановић” у овој кући деловала
све до почетка четрдесетих год. 19. века, када се сели на другу локацију.
1842. год. у ову кућу се усељава пошта из Кнез Михаилове улице. На
месту „Ичкове куће” одавно се налази стамбена зграда.
Хотел „Старо здање” је хотел са највећим бројем имена. Прво се
звао „Код јелена” (због фигуре два јелена на фасади зграде). У исто
време је носио и име „Код два јелена”. Средином 19. века у хотелу су се
окупљале присталице загребачког илирског покрета који су хотел
називали „Илирска касина”. Након изградње хотела „Српска круна”,
познатог и под именом „Ново здање”, хотел „Код јелена” 1853. године
добија ново име „Старо здање”. Након тога, 1880. године, нови закупац
хотела мења име у „Гранд хотел”. Нушић је записао да је „Гранд” био
најотменији хотел у Београду. Хотел је грађен од 1841. до 1843. год.
новцем који је обезбедио кнез Михаило. Заузимао је читав кварт који
оивичавају улице Краља Петра, Грачаничка, Иван бегова и Чубрина. Са
својих 100 соба био је убедљиво највећи а вероватно и најлуксузнији
београдски хотел 19. века. У њему су се окупљале многе важне
личности из наше историје (Љуба Ненадовић, Илија Гарашанин,
Милутин Гарашанин, Милан Кујунџић Абердар и др). До изградње
Капетан Мишиног здања хотел је био највећа грађевина у Београду. У
то време у хотелу су приказиване позоришне представе и концерти и
одржавани су луксузни балови. У њему је своје просторије имао Павле
Темељкић, први кројач европског одела као и Фридрих Голдхам, први
учитељ играња у Београду. Једно време, ту је сликар Стева Тодоровић
имао своју школу мачевања. После мајског преврата 1903. год.
последњи власник хотела, краљица Наталија је исти продала српској
држави, која је ту сместила дирекцију државних железница. Зграда
бившег хотела је срушена 1936. године без преке потребе, па је тако
Београд изгубио још један културно-историјски споменик.
Влада Спичановић
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