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ДанијелаСрејић

АрхитектураСмедерева
од1918.до1945.године

Ана ли зом и про у ча ва њем ар хи тек ту ре од ре ђе них под ру чи ја уоч љи ва 
је чи ње ни ца да сва ки про цват гра ди тељ ства про ис ти че из еко ном ске 

ста бил но сти и бла го ста ња тог кра ја. Фор му ла еко ном ско-ар хи тек тон-
ски раз вој, где овај дру ги про ис ти че из пр вог, мо же се ја сно ви де ти и на 
при ме ру сме де рев ске ар хи тек ту ре. Та ко је у го ди на ма ко је су пред хо ди ле 
Пр вом свет ском ра ту, а за хва љу ју ћи успо ну тр го ви не и чи ње ни ци да је 
има ло ста тус нај ја чег из во знич ког ме ста на Ду на ву, Сме де ре во до жи-
вља ва ло свој еко ном ски про цват и, сход но то ме, мо гло се по хва ли ти ре-
пре зен та тив ним ар хи тек тон ским и ур ба ни стич ким оства ре њи ма . Овај 
све о бу хват ни раз вој Сме де ре ва пре ки нут је Пр вим свет ским ра том, у 
ко ме је сме де рев ска ахи тек ту ра пре тр пе ла знат на оште ће ња.

По сле 1920. го ди не, тр го ви на је за ме ње на јед ном дру гом при вред ном 
гра ном – ин ду стри јом, чи ме је омо гу ћен на ста вак еко ном ског про спе-
ри те та, ко ји је опет до вео до та кве гра ди тељ ске ак тив но сти да за сме де-
рев ску ар хи тек ту ру у пе ри ду од 1918. до 1945. го ди не мо же мо сло бод но 
ре ћи да пред ста вља вр ху нац ар хи тек тон ске де лат но сти овог под ру чи ја. 
Ин ду стри ја ли за ци ји гра да нај ви ше је до при не ла чи ње ни ца да он ле-
жи на оба ла ма Ду на ва, ко ји пред ста вља глав ни во де ни пут кроз сред њу 
Евро пу, чи ме се омо гу ћа ва лак, брз и јеф тин до воз ин ду стриј ских си-
ро ви на и ала та, као и од воз ин ду стриј ских про дук та. За хва љу ју ћи овој 
по год но сти град је од мах по сле ра та при ву као ин ве сти то ре и за по чео 
свој ин ду стриј ски раз вој. У овом пе ри о ду је, та ко ђе, до шло до по ра ста 
бро ја ста нов ни ка, па је пре ма по да ци ма ГНО Сме де ре во 1921. го ди не 
има ло око 5800 ста нов ни ка, око 1927. 6296, а по сле че ти ри го ди не број 
се по пео на 10 489. Пред Дру ги свет ски рат град је имао око 11 000 ста-
нов ни ка.1 Ин ду стриј ски про грес и по раст бро ја ста нов ни ка ди рект но су 
ути ца ли на ар хи тек тон ски и ур ба ни стич ки раз вој, та ко да је у пе ри о ду 
од 1924. го ди не па до по чет ка Дру гог свет ског ра та, Сме де ре во про ме-
ни ло свој из глед и до би ло јед ну да ле ко склад ни ју фи зи о но ми ју. Но ви 

1 Леонтије Павловић, Историја Смедерева у речи и слици, Смедерево 1980, 375
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жи те љи зи да ли су стам бе не згра де, по ди за ли тр го ви не и за нат ске рад-
ње, а и оп шти на је, с об зи ром на еко ном ски раз вој, по че ла ак тив но да се 
ба ви пре у ре ђе њем гра да. Об но ва је за по че та из град њом не ко ли ко ку ћа 
у цен тру ва ро ши. Би ле су то ку ће Сто ја на Вуч ко ви ћа, Жив ка Сто ји ћа, 
згра да за ду жби не Ди ми три ја Ми хај ло ви ћа Ву ча ча ни на и још не ко ли ко 
при зем них и дво спрат них згра да дуж чи та ве та да шње глав не ули це, од 
Гор ње ва ге до Ду на ва.2 Оп шти на је та ко ђе 1926. го ди не из гра ди ла тро-
то ар и по ста ви ла коц ка сту кал др му, пре у ре ди ла пи ја цу, а 1928. го ди не 
из Не мач ке су на ру че не це ви за ка на ли за ци ју ва ро ши. У овом пе ри о ду 
ура ђе но је не ко ли ко ур ба ни стич ких пла но ва (од ко јих су не ки са мо де-
ли мич но а не ки уоп ште ни су ре а ли зо ва ни), а 1937. го ди не Сме де ре во је 
ме ђу пр вим на шим гра до ви ма до би ло гра ђе вин ски пра вил ник, одо брен 
од над ле жних вла сти, као и ге не рал ни ре гу ла ци о ни план по Гра ђе вин-
ском за ко ну.3 На жа лост, овај план ни кад ни је спро ве ден у де ло, иако је у 
сво јој кон цеп ци ји по што вао на сле ђе ну ур ба ну ма три цу. Ипак нај број ни је 
арт хи тек тон ске из ме не град је пре тр пео на тр гу и при ста ни шту.

1. ЦеН Трал Ни ТрГ
На цен трал ном тр гу, сре ди ном дру ге де це ни је два де се тог ве ка, по диг ну-
то је не ко ли ко ре пре зен та тив них гра ђе ви на ко је су до при не ле пре ла ску 
тр га са ни воа чар шиј ског на ни во град ског цен тра. Нај ве ће про ме не на 
про сто ру тр га на ста ле су на по те зу ње го ве ју го за пад не ре гу ла ци је по ди-
за њем згра де не ка да шњег Оп штин ског до ма, „Хо те ла Ни нић“ и згра де 
Цр кве не оп шти не.

1.1. Згра да не ка да шњег Оп штин ског до ма
С ле ве стра не Цр кве св. Ге ор ги ја, на пра вил ним ре гу ла ци о ним ли ни ја ма 
не ка да шњих ули ца Во жда Ка ра ђор ђа и Кра ља Алек сан дра, го ди не 1928. 
по диг ну та је згра да не ка да шњег Оп штин ског до ма у Сме де ре ву. Обје-
кат је по диг нут по про јек ту зна ме ни тог ар хи тек те Ни ко ла ја Кра сно ва,4 
а на пред лог оп штин ских од бор ни ка и „Удру же ња до бро тво ра“ ко ји су 
по кло ни ли плац и де ли мич но уче ство ва ли у фи нан си ра њу из град ње. 
Над зор ни ин же њер за вре ме град ње био је ар хи тек та Бо шко Три фу но-

2 Монах Ј. Радојчић, Туђинче, Хиландар 2004, 210.
3 Л. Павловић, Историја Смедерева…, 374.
4 Оргинални пројекат, датован 26. априла 1926. године, са потписом аутора, чува 

се у архиви Одељења техничке документације Регионалног завода за заштиту 
споменика културе Смедерево.
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вић.5 Згра да бив шег Оп штин ског до ма зи да на је у ду ху еклек ти ци зма 
два де се тих го ди на про шлог ве ка и из ве де на је у ма сив ном кон струк тив-
ном си сте му са зи до ви ма од опе ке по ло же не у креч ни мал тер. Згра да има 
по друм (са мо ис под јед ног де ла објек та), при зе мље и спрат. Ме ђу спрат-
на кон струк ци ја је од бе то на, кров на кон струк ци ја је др ве на, а кров ни 
по кри вач је ме шо вит – „би бер“ цреп и лим. Обје кат пред ста вља уга о но 
ре ше ње, са цен трал ним кор пу сом и кри ли ма не јед на ке ду жи не. Из при-
зе мља на спрат во ди ши ро ко, тро кра ко, ре пре зен та тив но сте пе ни ште са 
огра дом од ко ва ног гво жђа. Зи до ви ход ни ка и про сто ри ја укра ше ни су 
де ко ра тив ном пла сти ком и ка не ли ра ним плит ким пи ла стри ма. Фа са де 
објек та од ли ку ју се пра вил ним рит мом и ли ков но шћу ко ја је за сно ва на 
на сна жном кон тра сту хо ри зон тал ног и вер ти кал ног. Пра ви лан ри там 
по де ле по вер ти ка ли, и на тај на чин на гла ше на вер ти кал ност фа сад них 
по ља уну тар ко јих су фор ми ра ни пра во у га о ни луч но за вр ше ни отво ри 
ве ли ких ди мен зи ја, по стиг нут је при ме ном два де сет и два ма сив на пи-
ла стра по лу кру жног пре се ка ко ји има ју из ра же не хо ри зон тал не фу ге. 
Уз уоч љи во од су ство хо ри зон тал них по де о них пла стич них ве на ца, ове 

5 В. Касалица, Архитектонски ансамбл Трга Републике у Смедереву, Гласник дкС 16, 
Београд 1992, 169; Славко В. Домазет, Споменар старе вароши, Смедерево 1996, 76.

Зграда некадашњег Општинског дома, архитекта Николај Краснов, 1928. год.
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хо ри зон тал не фу ге ко је су за сту пље не и на по љи ма и на пи ла стри ма, 
за јед но са ис так ну тим кров ним вен цем и ба лу стра дом из над ње га, на-
гла ша ва ју хо ри зон тал ност као основ ну ли ков ну де тер ми нан ту објек та. 
По себ ни пе чат овом објек ту да је ула зни део ко ји је на гла шен са че ти ри, 
на ан тич ки на чин, дра пи ра не скулп ту ре. Ове скулп ту ре су по ста вље не 
на ба лу стра ди, осо вин ски пра те рас по ред удво је них пи ла ста ра и пред-
ста вља ју пер со ни фи ка ци ју прав де, ра да, на у ке, и кул ту ре.

Згра да не ка да шњег Оп штин ског до ма пред ста вља ве о ма ва жно ар хи-
тек тон ско оства ре ње, ве што и сме ло об ли ко ва не ре пре зен та тив не ар хи-
тек ту ре ко ја се из у зет но успе шно укла па у ам би јен тал ну це ли ну ста рог 
град ског је згра.

1.2. Згра да не ка да шњег хо те ла „Ни нић“
Згра да не ка да углед ног хо те ла „Ни нић“ пред ста вља гра ди тељ ско оства-
ре ње из 1929. го ди не ра ђе но по про јек ту ин же ње ра Ми ли је Ни ни ћа.6 
Обје кат има кон цеп ци ју за сно ва ну на уга о ном ре ше њу глав ног ула за у 
при зе мље. Са сто ји се од по дру ма, при зе мља и спра та. Згра да је по диг-
ну та у ду ху исто ри ци зма два де се тих го ди на про шлог ве ка и пред ста вља 
вр ло леп при мер град ске ар хи тек ту ре. Фа са де објек та су чи стих ли ни ја 
и пра вил не ге о ме три је. Фа сад но плат но је по де ље но на че ти ри по ља и 
на уга о ном и крај њем де лу (пре ма су се ду бр. 13) има фор ми ра не ри за-
ли те из над ко јих је из ве де на кров на ати ка. На фа са ди је по вер ти ка ли 
за сно ван пра ви лан осо вин ски ри там сме њи ва ња пу ног и пра зног. Овај 
ри там дик ти ра рас по ред сту бо ва у при зе мљу из ме ђу ко јих су по ста вље-
ни ве ли ки за ста кље ни из ло зи. Пра ви лан рас по ред сту бо ва из при зе мља 
пре но си се на фа са де спра та пре ко хо ри зон тал но фу го ва них пи ла ста-
ра. Уло га пи ла сте ра је на гла ша ва ње ри за ли та и из ме ђу њих фор ми ра ње 
чи стог фа сад ног по ља са пра вил но рас по ре ђе ним про зо ри ма. Фа сад на 
пла сти ка је за сту пље на код об ра де про зор ских отво ра из над ко јих су 
из ве де ни тро у гла сти тим па но ни. По де ла фа са де по хо ри зон та ли на гла-
ше на је по де о ним вен цем ко ји одва ја при зе мље од спра та из над ко га се 
на ла зи до ста те жи и бо га ти је про фи ли сан кров ни ве нац.

Има ју ћи у ви ду исто риј ска, ар хи тек тон ска и ам би јен тал на свој ства 
овог објек та, као и ње го ву спе ци фич ну ур ба ни стич ку дис по зи ци ју у 
окви ру ужег ур ба ног је згра Сме де ре ва, он је свр стан у ред нај зна чај ни јих 
обје ка та ове вр сте у гра ду.

6 В. Касалица, Архитектонски ансамбл…, 169.
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1.3. Згра да Цр кве не оп шти не
Обје кат је по диг нут 1925. го ди не ве ро ват но по про јек ту про фе со ра За ђе-
ви ћа.7 По пр во бит ној на ме ни, згра да је има ла стам бе но-по слов ни ка рак-
тер са ста но ви ма на спра то ви ма и ло ка ли ма (по слов ним про сто ри ма) у 
при зе мљу. Обје кат има кон цеп ци ју објек та у ни зу ко ји ле жи на пра вил-
ној ре гу ла ци о ној ли ни ји не ка да шње ули це Кра ља Алек сан дра (са да шњи 
Трг Ре пу бли ке). Из ве ден је у ма сив ном кон струк тив ном си сте му и са сто-
ји се од по дру ма, при зе мља, два спра та и пот кро вља. По след ња ета жа је 
по ву че на у од но су на глав ну фа са ду и има ве ли ку рав ну кров ну те ра су. 
Ар хи тек ту ра глав не фа са де је на ста ла под ути ца јем во де ћих ар хи тек-
тон ских сти ло ва из пр ве че твр ти не про шлог ве ка. Ти пич на је за вре ме 
у ко ме је обје кат на стао и пред ста вља леп при мер град ске ар хи тек ту ре 
са ја ким при ме са ма Мо дер не. Из над при зе мља, обје кат има еле гант но 
из ве ден бал кон ко ји сми ру је на гла ше ну вер ти кал ност фа са де и де ли је 
на два функ ци о нал но раз ли чи та де ла-при зем ни (по слов ни) и спрат ни 
(стам бе ни) уз за др жа ва ње пра вил ног осо вин ског рит ма свих отво ра на 
њој. Фа са да спрат ног де ла објек та је, по вер ти ка ли, раш чла ње на на три 
по ља ко ја су фор ми ра на из ме ђу плит ких пи ла ста ра. Пар сре ди шњих 
пи ла ста ра је удво јен и на вр ху се за вр ша ва плит ким ре љеф ним пред ста-
ва ма му шких и жен ских фи гу ра. Пр во бит но су се још три ова ква ре ље фа 
на ла зи ла на фа са ди, а би ла су сме ште на на сре ди ни фа сад ног плат на у 

7 Група аутора, Мали водич кроз велику баштину града Смедерева, Смедерево 2003.

Зграда некадашњег хотела „Нинић“, 
инжењер Милија Нинић, 1929. год.

Зграда Црквене општине, 
пројектант вероватно 
проф. Зађевић, 1925. год.
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по љи ма из ме ђу пи ла ста ра. Обје кат је на стао у вре ме ну ка да до ла зи до 
но вих схва та ња у ар хи тек ту ри, што је на ро чи то при мет но у ли ков ном 
об ли ко ва њу ње го ве глав не фа са де. С об зи ром на вре ме град ње и ар хи-
тек тон ске од ли ке ко је има, ова згра да има кул тур ни и исто риј ски зна чај 
и део је гра ди тељ ског на сле ђа Сме де ре ва.

Ка рак те ри стич но је да сви објек ти по диг ну ти на град ском тр гу, у овом 
пе ри о ду, са др же у сво јој стил ској об ра ди вр ло ра зно вр сне кон би на ци је 
стил ских еле ме на та, али они сво јим на чи ном об ра де и раз ли чи то шћу 
упра во осли ка ва ју вре ме де фи ни тив ног уоб ли ча ва ња про сто ра цен трал-
ног град ског тр га.

2. При СТа Ни ШТе

2.1. Ста ра Же ле за ра САР ТИД на Ду  на ву
На де сној оба ли Ду на ва, два ки ло ме та ра уз вод но од твр ђа ве, ме ђу пр-
вим ин ду стриј ским објек ти ма 1921. го ди не по диг ну та је ста ра Же ле за ра 
САРТИД-а. По го ни те фа бри ке ра ди ли су у по чет ку на по прав ка ма ва го на 
и ло ко мо ти ва, мо сто град њи, бро до град њи и по сло ви ма за ла ку ин ду-
стри ју. У пе ри о ду од 1924–1933. го ди не са тех нич ко-тех но ло шког ста но-
ви шта Сар Тид је био снаб де вен нај бо љим ма ши на ма не мач ке ма шин ске 
ин ду стри је. Је дан део ове фа бри ке, нај у жи ме та лу шки ком плекс, усту-
пљен је Му зе ју цр не ме та лур ги је у фор ми му зеј ског де па дан са СарТид 
на Ду на ву. 8

2.2. Си лос
Ве ли ки гу би ци ко је је тр пео наш из воз жи та, из раз ло га што се ро ба за 
из воз ни је при пре ма ла на пра ви на чин, на ве ли су пред сед ни ка Управ-
ног од бо ра об ла сне ште ди о ни це по ду нав ске обла сти у Сме де ре ву Ди ми-
три ја В. Љо ти ћа на иде ју да на при ста ни шту по диг не жит ни си лос, за 
по бољ ша ње и кла си фи ка ци ју зр на сте хра не. Управ ни и Над зор ни од бор 
при хва тио је овај пред лог и за из град њу си ло са ан га жо вао пред у зе ће 
че шког ар хи тек те Ма ти је Бле ха. Из град ња је за по че та сеп тем бра 1931. 
го ди не, а осве ће ње си ло са из вр ше но је го ди ну да на ка сни је.9 Згра да си-
ло са је пра во у га о не осно ве и у пред њем де лу, из над су те ре на, има шест 
спра то ва. У зад њем де лу на ла зе се ће ли је за чу ва ње жи та. Це ла згра да 

8 Група аутора, Мали водич кроз велику баштину града Смедерева, Смедерево 2003.
9 Глас подунавља, број 25, недеља 13. септембар 1931.
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си ло са из ве де на је од ар ми ра ног бе то на са спољ ним зи дом од ци га ла 
ко ји је уда љен од пред ход ног ра ди изо ла ци је од то пло те. Ви си на си ло-
са из над ће ли ја из но си 27 ме та ра, а у пред њем де лу 30. ме та ра. Фа са ду 
ка рак те ри шу све де не фор ме, од лич не про пор ци је и си ме три ја. Си лос је 
ра ђен у ду ху чи сте Мо дер не и пред ста вља је дан од нај леп ших при ме ра 
ин ду стриј ске ар хи тек ту ре. Ка да је по диг нут био је пр ви обје кат те вр сте 
у Ср би ји и та да шњој Ју го сла ви ји.

2.3. Мо но пол – зграда ма га цина за екс порт не ду ва не
Овај обје кат је по диг нут 1936. го ди не, на има њу Бран ка Је фре мо ви ћа на 
ме сту где се ра ни је на ла зи ла ци гла на. Зи дан је на мен ски, по про јек ту 
Мил. М. Пе тро ви ћа.10 Обје кат је ве о ма ве ли ких ди мен зи ја, ра ђен је у ду-
ху чи сте Мо дер не и по прин ци пу пу не си ме три је. Ар хи тек тон ски се од-
ли ку је до брим про пор ци ја ма, чи стим ли ни ја ма, склад ном ге о ме три јом 
и пра вил ним рит мом. Вер ти кал ност је на фа са ди на гла ше на плит ким 

10 Историјски Архив у Смедереву, Магацин за експортне дуване, Пројекти.

Силос, пројектовано у предузећу чешког архитекте Матије Блеха, 1931. год.
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пи ла стри ма ко ји се у пра вил ном рит му сме њу ју са про зор ским отво-
ри ма. Из над при зе мља те че је дан ши ри ис пуст ко ји пред ста вља вр сту 
над стре шни це ко ја је из гра ђе на из прак тич них раз ло га, да би се рад 
не сме та но мо гао од ви ја ти и по ло шим вре мен ским при ли ка ма. Згра да 
Мо но по ла пред ста вља са вр шен при мер ин ду стриј ске ар хи тек ту ре, ра-
ђе не у ду ху Мо де ре не.

2.4. Згра да не ка да шње Ца ри нар ни це
Згра да је по диг ну та у бли зи ни при ста ни шта, у не ка да шњој Ду нав ској 
ули ци, 1930. го ди не по про јек ту ру ског ар хи тек те Ни ко ла ја Кра сно ва.11 
Обје кат је спрат ног ка рак те ра и јед но став не лон ги ту ди нал не осно ве. 
Улич ну фа са ду ка рак те ри ше њен цен трал ни део, на гла шен тро у га о ним 
тим па но ном ко ји је без ика кве пла стич не де ко ра ци је. Глав ни мо тив фа-
са де је те ра са, ма лих ди мен зи ја, по ста вље на од мах из над ула за. На фа-

11 Податак преузет од Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево.

Монопол – зграда магацина за екпортне дуване, 
пројектовао Мил. М. Петровић, 1936. год
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сад ним плат ни ма ко ја се на ла зе ле во и де сно од цен трал ног де ла у пра-
вил ном рит му се сма њу ју про зор ски отво ри и плит ки пи ла стри. Сви 
про зо ри су пра во у га о ног об ли ка и има их по три у при зе мљу и на спра ту. 
На по вр ши ни из ме ђу гор њег и до њег ни за про зо ра фа са да је об ра ђе на 
шту ко де ко ра ци јом. Фа сад не по вр ши не се од ли ку ју пот пу ном си ме три-
јом. Уну тра шњост објек та кон ци пи ра на је на на чин ко ји од го ва ра ње го-
вој на ме ни. Све про сто ри је су пра вил но рас по ре ђе не дуж ход ни ка. Улаз 
из дво ри шта во ди до сте пе ни шта ко јим се сти же на спрат. Згра да бив ше 
ца ри нар ни це сво јом ар хи тек тон ском кон цеп ци јом пот пу но се укла па у 
окол ну ам би јен тал ну сли ку при ста ни шта.

На при ста ни шту је, нео п ход но је и то на по ме ну ти, 1928. го ди не до-
гра ђен кеј чи ја је из ра да би ла усту пље на ин же ње ру Бо ри су Ни ко ла је ву 
из Бе о гра да.12 Та ко ђе је 1937. го ди не де ли мич но об но вљен парк ко ји је 
по чет ком два де се тог ве ка по ди гао Ја на ћи је Кон стан ти но вић, а Нем ци 
га 1915. го то во пот пу но уни шти ли.

За хва љу ју ћи ин ду стри ја ли за ци ји гра да при ста ни ште је на ста ви ло да 
бу де ве о ма ва жан сег мент град ског жи во та, али не у оном сми слу у ко ме 
је то би ло пре Пр вог свет ског ра та. Оно је из гу би ло свој дух и пре ста ло 

12 Л. Павловић, Историја Смедерева..., 279.

Зграда некадашње Царинарнице, архитекта Николај Краснов, 1930. год.
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да бу де глав но град ско ше та ли ште и цен тар ва ро шких зби ва ња. Ин ду-
стри ја ли за ци ја је од не ла ону жи вост ко ја је на ње му вла да ла то ком дру ге 
по ло ви не де вет на е стог ве ка и она се ви ше ни кад ни је вра ти ла.

3. ШкО ле
Ка да го во ри мо о сме де рев ској ме ђу рат ној ар хи тек ту ри не из о став но мо-
ра мо по ме ну ти још две згра де, ре пре зен та тив ног из гле да, ко је су по диг-
ну те у овом раз до бљу и ко је су, умно го ме, до при не ле ар хи тек тон ско-
ур ба ни стич ком уоб ли ча ва њу гра да, а то су: згра да Гим на зи је и згра да 
не ка да шње основ не шко ле „Јо ван Јо ва но вић-Змај“.

3.1. Згра да Гим на зи је
Иако је сме де рев ска Гим на зи ја осно ва на још 1871. го ди не за њу ни кад ни-
је на мен ски по диг ну та згра да. Го ди не 1919. усе ље на је у згра ду основ не 
шко ле ко ја је гра ђе на 1904. го ди не, нај ве ро ват ни је по про јек ту ар хи тек-
те Ми ло ра да Ру ви ди ћа.13 Пр во бит на згра да основ не шко ле би ла је јед-
но спрат на гра ђе ви на и то је са да шње боч но кри ло згра де, пре ма ули ци 
Са ве Не ма њи ћа. Да на шњи из глед згра да Гим на зи је до би ла је 1933–34. 
го ди не, ка да је про ши ре на и адап ти ра на. Том при ли ком из гра ђе но је 
про че ље и де сно кри ло, чи ме је обје кат до био осно ву у об ли ку ћи ри-
лич ног сло ва „П“. Овом адап та ци јом, за ко ју се не зна по чи јем про јек ту 
је из ве де на, згра да Гим на зи је је до би ла ма си ван и ре пре зен та ти ван из-
глед. Гра ђе ви на је об ли ко ва на у ду ху ака де ми зма, са стил ском об ра дом и 
еле мен ти ма нео ре не сан се и кла си ци зма. Обје кат је спрат ног ка рак те ра, 
а ар хи тек тон ска кон цеп ци ја за сно ва на је на си ме трич ној ком по зи ци ји, 
са на гла ше ним цен трал ним де лом про че ља. По де ла фа са де по хо ри зон-
та ли ак цен то ва на је кор дон ским вен цем ко ји де ли при зе мље од спра та. 
Цен трал ни ри за лит, ко ји до ми ни ра про че љем, за вр ша ва се ба лу стра дом 
и ма сив ном ати ком са чи је се ле ве и де сне стра не на ла зе се де ће скулп-
ту ре у дра пе ри ја ма. На спра ту цен трал ног де ла про че ља на ла зи се пет 
пи ла сте ра по лу кру жног пре се ка из ме ђу ко јих су по ста вље ни пра во у га о-
ни луч но за вр ше ни про зо ри ве ли ких ди мен зи ја. Про зо ри спрат ног де ла 
згра де има ју бо га ту пла стич ну де ко ра ци ју. Из над сва ког од њих у ре ље фу 
су из ра ђе ни атри бу ти на у ке – књи га, ше стар и гло бус.

Згра да Гим на зи је пред ста вља је дан од нај леп ших и нај зна чај ни јих 
обје ка та по диг ну тих у пр вим де це ни ја ма два де се тог ве ка у Сме де ре ву. 

13 Гру па ауто ра, Ма ли во дич кроз ве ли ку ба шти ну гра да Сме де ре ва, Сме де ре во 2003. 
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Она је од раз сред њо е вроп ских ар хи тек тон ских то ко ва и де це ни ја ма је 
би ла узор мно гим слич ним уста но ва ма у Ср би ји.

3.2. Згра да не ка да шње Oснов не шко ле „Јо ван Јо ва но вић Змај“
Овај обје кат је на мен ски по диг нут као школ ска згра да. Из гра ђен је 1932. 
го ди не на не ка да шњем Жит ном тр гу у Гор њој чар ши ји. Про је кат је из-
ра дио 1930. го ди не ин же њер Бо шко Три фу но вић.14 Згра да је спрат ног 
ка рак те ра и гра ђе на је у ду ху еклек ти ци зма. Фа са да про че ља се од ли ку је 
стро гом си ме три јом, и са сто ји се од два иден тич на плат на, раз дво је на 
цен трал ним ри за ли том, ко ји је бо га то де ко ри сан. За раз ли ку од ње га 
оста ла фа сад на плат на су без ика кве пла стич не де ко ра ци је. Та ко ђе је 
уоч љи во и од су ство по де о ног вен ца ко ји би тре ба ло да на гла си хо ри-
зон тал ну по де лу фа са де. Иако је по диг нут мно го ка сни је од фор ми ра ња 

14 Податак преузет од Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево.

Зграда Гимназије, 
непознат пројектант, 1933–34. год.

 
Зграда основне школе у коју је 1919. усељена 
Гимназија, данас десно крило зграде, архитекта 
вероватно Милорад Рувидић, 1904. год.
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Жит ног тр га овај обје кат је нај зна чај ни ји у ур ба ној це ли ни не са мо тр га 
већ и це ле Гор ње чар ши је.

Ра ди што пре ци зни јег са гле да ва ња ур ба не сли ке Сме де ре ва из ме ђу два 
ра та нео п ход но је по ме ну ти фор ми ра ње Не мач ког гро бља на ме сту да-
на шњег Пи о нир ског пар ка. На овом гро бљу је би ло са хра ње но око 5000 
рат ни ка ра зних на ци о нал но сти (Фран цу за, Ита ли ја на и Ср ба) од ко јих 
је Не ма ца би ло око 1700. За сво је вој но гро бље Нем ци су у сво јој зе мљи 
по ру чи ли спо ме ник. Ме ђу тим, ка ко он ни кад ни је сти гао у Сме де ре во 
они су 1932. го ди не по ди гли ка пе лу од цр вен ка стог гра ни та по про јек ту 
ар хи тек те Ти шле ра из Мин хе на. Ка пе ла је по диг ну та у нео ви зан тиј ском 
сти лу,15 а уну тра шњост је об ло же на мер ме ром. Ка сни је је ова ка пе ла слу-
жи ла као ате ље ва ја ра Се ли ми ра Јо ва но ви ћа.

15 Више о неовизантијском стилу видети у : А. Кадијевић, Један век тражења…

Зграда некадашње Основне школе „Јован Јовановић – Змај“, 
пројектант Бошко Трифуновић, 1930. год.
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У Сме де ре ву је у тре ћој и че твр тој де це ни ји два де се тог ве ка по диг ну-
то де се так обје ка та ре пе зен та тив не ар хи тек ту ре. Иако су раз ли чи тих 
стил ских кон цеп ци ја ови објек ти ни су на ру ши ли вред но сти на сле ђе не 
ур ба не ма три це већ су се укло пи ли у њу, и ти ме до при не ли да Сме де ре во 
ево лу и ра из ва ро шке у јед ну град ску це ли ну.

4. Ар хи Тек Ту ра у пе ри О ду Об НО ве Сме де ре ва 
пО Сле екС плО зи је му Ни ци је 5. ју На 1941.

По сле екс пло зи је му ни ци је у сме де рев ској твр ђа ви 5. ју на 1941. го ди не 
на сту пио је пе ри од об но ве Сме де ре ва, у ко ме је град до жи вео пот пу ни 
ахи тек тон ски пре о бра жај. Екс пло зи ја му ни ци је је има ла ве ли ку ру ши-
лач ку моћ та ко да је за де се так се кун ди не стао чи тав крај око же ле знич ке 
ста ни це, та ко зва ни Ка ле мег дан, за тим Је зав ски кеј и део гра да до цр кве и 
су да. По ру ше не су 173 згра де, те шко је оште ће но 1269, док ни јед на згра-
да ни је оста ла нео ште ће на.16 Узро ци ове стра хо ви те екс пло зи је ни ка да 
ни су раз ја шње ни. О бро ју жр та ва се до ста спе ку ли са ло а чи ње ни ца је 
да та чан број на стра да лих ни кад ни је утвр ђен. На пло ча ма спо мен-ко-
стур ни це по диг ну те у знак се ћа ња на по ги ну ле упи са на су 485 име на. 
Ме ђу тим, по је ди ни ауто ри сма тра ју да је број по ги ну лих мно го ве ћи 
и да се он кре ће од 1800 до 2500.17 По сле ове ка та стро фал не екс пло зи је 
Сме де ре во је би ло ско ро мр тав град. Нај пре чи за да так био је ор га ни зо-
ва ти нај ну жни је ра до ве на по ко па ва њу по ги ну лих, ле че њу ра ње них и 
от кла ња њу ру ше ви на. Због на ста ле си ту а ци је осно ван је Ко ме са ри јат за 
об но ву Сме де ре ва на чи је че ло је по ста вљен Ди ми три је Љо тић. Ко ме са-
ри јат је био сме штен у згра ди За ду жби не и Град ском по гла вар ству. На 
осно ву уред бе о из ван ред ним овла шће њи ма Љо ти ћу је би ла под ре ђе на 
Оп шти на гра да Сме де ре ва и де ле га ти Ми ни стар ства фи нан си ја, гра ђе-
ви на, на род ног здра вља, ис хра не и со ци јал ног ста ра ња. Осим Ко ме са ри-
ја та био је осно ван и Фонд за об но ву Сме де ре ва ко јим су се при ку пља ла 
сред ства од др жа ве, Ду нав ске ба но ви не и сме де рев ске оп шти не. Ка ко у 
Сме де ре ву ни је би ло до вољ но струч ња ка, Љо тић је, на осно ву уред бе о 
из ван ред ним овла шће њи ма, од Ми ни стра гра ђе ви не, фи нан си је, ис хра-
не и на род ног здра вља за тра жио од го ва ра ју ће струч ња ке нео п ход не за 

16 Л. Павловић, Историја Смедерева, 374.
17 М. Милановић, Смедерево, српска Хирошима, Смедерево 1998. и М. Вулетић, 

Експлозија муниције у Смедеревској тврђави – 5. јун 1941, Смедерево 1966.
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са ни ра ње по сле ди ца екс пло зи је. У Сме де ре во су убр зо при сти гли ин же-
ње ри Да ни ло Ста кић, Бо рис Хри сто ду ло, Ан дри ја Љо ља, Ко ста Па нић, 
Ле о нид Јо ва но вић, Бран ко Крај чи но вић, Вја ће слав Шћу пљак, Ни ко ла 
Ку лић, Дра гу тин Јак шић, Ми лен ко С. Ра до ва но вић, Сер ги је Ви хров и 
мно ги дру ги ко ји су ра ди ли на пре гле ду згра да, на бав ци ма те ри ја ла, из-
ра ди про јек та во до вод не и ка на ли за ци о не мре же и ре гу ла ци о ним пла-
но ви ма.18 У пе ри о ду од 11. ју на 1941. го ди не до 30. сеп тем бра 1944. го ди-
не, ко ли ко је по сто јао Ко ме са ри јат, пре ко 90% оште ће них и по ру ше них 
ку ћа је оспо со бље но за ста но ва ње. По диг ну то је 115 згра да, од че га око 
80 спрат них и 35 при зем них.19 Об но вље не су и ба но вин ске и оп штин ске 
згра де (шко ла и бол ни ца), као и згра де оста лих јав них уста но ва без ко-
јих се жи вот не би мо гао нор ма ли зо ва ти (згра да Окру жног на чел ства и 
су да, Гим на зи ја, Ца ри нар ни ца, згра да За ду жби не, „Хо тел Ни нић“, цр ква 
св. Ге ор ги ја). Сви објек ти из гра ђе ни у пе ри о ду об но ве, ка ко јав ни та ко 
и стам бе ни, у се би са др же или еле мен те срп ске Мо дер не или еле мен те 
ко ји ка рак те ри шу срп ски на ци о нал ни стил.

4.1. Зграде по диг ну те у ду ху срп ске мо дер не

4.1.1. Згра да не ка да шњег удружења „Ко ло срп ских се ста ра“
Је дан од нај у спе ли јих обје ка та гра ђе них у ду ху срп ске Мо дер не је бив ша 
згра да Ко ла срп ских се ста ра, по диг ну та 1942. го ди не на про сто ру цен-
трал ног тр га. Ар хи тек та Ми ли ца Ште рић би ла је и про јек тант и над зор-
ни ор ган при ли ком град ње.20 Обје кат је спрат ног ка рак те ра са осно вом 
у об ли ку ла ти нич ног сло ва „Л“. Згра да је има ла сле де ће про сто ри је: у 
при зе мљу су се на ла зи ла че ти ри ло ка ла, стан ко ји се са сто јао од јед не 
со бе и ку хи ње и са ла ко ја је би ла сме ште на у дво ри шту. На спра ту су се 
на ла зи ла два ста на ко ја су се са сто ја ла од по три со бе, ку хи ње и оста ве, 
јед на гар со ње ра, две учи о ни це. Глав на фа са да се од ли ку је на гла ше ном 
хо ри зон тал но шћу. У при зе мљу је, у ши ри ни го то во це лог фа сад ног плат-
на, из лог у ме тал ном ра му. На фа сад ном плат ну спра та на ла зи се низ 
по ве за них про зо ра из над ко јих су си ме трич но по ста вље на три оку лу са. 
Сту бо ви ко ји се са да на ла зе у из ло гу пр во бит но су би ли са став ни део 
фа са де. Иако стил ски од у да ра од дру гих обје ка та ко ји се на ла зе на тр гу 

18 Н. Јовановић, Смедерево је било добро обновљено, Смедерево 2001, 15–16.
19 Л. Павловић, Историја Смедерева, 375.
20 Архив Смедерева – Изванредни Комесаријат, фасцикла Кола српских сестара.
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ова згра да се укла па у ње гов ар хи тек тон ски склоп и по шту је фор ми ра ну 
ам би јен тал но-про стор ну струк ту ру.

4.1.2. Згра да не ка да шње ЈУ  бан ке
Ова згра да ко ја је по диг ну та на углу да на шњих ули ца Кра ља Пе тра и Ма-
са ри ко ве, та ко ђе пред ста вља јед но од нај у спе ли јих ре ше ња из гра ђе них 
у ду ху срп ске Мо дер не у Сме де ре ву. Обје кат је по диг нут као уга о но ре-
ше ње и има стам бе но-по слов ни ка рак тер. Са сто ји се из при зе мља и два 
спра та, с тим што је при зе мље уву че но у од но су на гор ње ета же. Фа са ду 
при зе мља ка рак те ри шу ве ли ки за ста кље ни из ло зи. Две те ра се по ста-
вље не из над ула за су глав ни мо тив објек та и из у зет но успе шно сми ру ју 
на гла ше ну вер ти кал ност фа са де.

4.1.3. Не ши ће ва згра да са Сти јо ви ви ће вим вра ти ма
Овај обје кат има кон цеп ци ју објек та у ни зу и ле жи на пра вил ној ре гу-
ла ци о ној ли ни ји ули це Кра ља Пе тра. Глав на фа са да по де ље на је на цен-
трал но и два боч на по ља. Цен трал но по ље глав не фа са де по де ље но је 
бла гим пи ла стри ма на три по ља у ко ји ма су сме ште ни про зор ски отво ри. 

Зграда некадашњег удружења „Коло српских сестара“, 
архитекта Милица Штерић, 1942. год.
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Ри там про зор ских отво ра исти је на оба боч на по ља глав не фа са де. Глав-
ни мо тив овог објек та пред ста вља ју др ве на вра та ко ја је из ра дио по зна-
ти ва јар Ри сто Сти јо вић. Ово је је дин стве ни при мер да се, као еле мент 
дру го сте пе не ар хи тек тон ске пла сти ке, на ула зу (кол ском про ла зу) на ла зе 
бо га ти ре ље фи. Са ма вра та пред ста вља ју ве о ма за ни мљи во кон струк тив-
но ре ше ње, јер се са сто је од три кри ла, а осло нац им пред ста вља ју са мо 
по три шар ке са ле ве и де сне стра не. На сва ком кри лу на ла зи се по је дан 
плит ки ре љеф, са мо ти вом де вој ке ко ја но си кор пу са во ћем. Ре ље фи су 
ра ђе ни под ути ца јем умет но сти По ла Го ге на. На сред њем ре ље фу, уком-
по но ван у фло рал ни мо тив, на ла зи се пот пис Ри сте Сти јо ви ћа.

4.2. Згра дe са еле мен ти ма срп ског на ци о нал ног сти ла
За вре ме ра да Из ван ред ног ко ме са ри ја та у Сме де ре ву је, под ути ца јем 
ар хи тек те Алек сан дра Де ро ка,21 по диг нут низ јав них и при ват них обје-
ка та са еле мен ти ма на ци о нал ног сти ла.

21 Више о А. Дероку видети у: З. Јовановић, Александар Дероко, Београд 1991.

4.1.2 Зграда некадашње ЈУ  бан ке, непознат пројектант, 1941–1944. год.
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4.2.1. Згра да не ка да шње Др жав не шко ле „Краљ Пе тар II“
Обје кат је по диг нут 1942. го ди не по про јек ту Ми лен ка Ра до ва но ви ћа. 
На црт фа са де ра дио је Алек сан дра Де ро ко, док је над зор ни ор ган за вре-
ме град ње био ин же њер Ми хај ло Вул че вић.22 Гра ђе ви на је по диг ну та 
на мен ски као школ ска згра да, а чи не је цен трал ни део са тре мом, и два 
боч на кри ла. Трем ка рак те ри шу др ве ни сту бо ви и ар ка да ко ја се од ли-
ку је спе ци фич ним об ли ком лу ко ва. На че о ној стра ни кри ла на ла зе се 
ер ке ри по ду хва ће ни кон зо ла ма. Ова два еле мен та гра ђе ви ни да ју од-
ли ке на ци о нал ног сти ла. Згра да има при зе мље и спрат, а сви про зо ри 
су пра во у га о ног об ли ка. Гра ђе ви на је по сво јој ор га ни за ци ји ти пи чан 
школ ски обје кат са об ра дом и ли ков но об ли ко ва ним ре ше њем ко је су-
бли ми ра мо дер не те жње у ар хи тек ту ри тог вре ме на и тра ди ци о нал не 
осно ве на род ног гра ди тељ ства.

22 аС–ик Фасц. Државна народна школа „Краљ Петар II“.

Зграда некадашње Државне школе „Краљ Петар II“, пројектант Миленко Радовановић, 
нацрт фасаде Александар Дероко, 1942. год.
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4.2.2. Згра да не ка да шњег хо те ла „Ја дран“
Обје кат у свом кон цеп ту та ко ђе са др жи еле мен те на ци о нал ног сти ла. 
По диг нут је по про јек ту Алек сан дра Де ро ка на ме сту не ка да шњег хо те ла 

„Ја дран“, ко ји је по ру шен у пе то јун ској екс пло зи ји. Згра да има при зе мље 
и два спра та, а од ли ку је се ар хи тек тон ском кон цеп ци јом, ко ја је за сно ва-
на на те жњи ка мо дер ној ар хи тек ту ри то га до ба и ко ри шће њу еле ме на-
та пре у зе тих из тра ди ци о нал ног на род ног гра ди тељ ства. Дуж се вер не 
стра не објек та на ла зи се трем ко ји је не кад имао др ве не сту бо ве и ар ка ду 
чи ји је об лик лу ко ва био ин ден ти чан они ма на тре му др жав не на род не 
шко ле „Краљ Пе тар II“. Глав ни мо тив ју жне фа са де пред ста вља ер кер на 
ње ном за пад ном де лу. Да нас се у овој згра ди на ла зи сме де рев ски му зеј.

Нај у спе ли је при ме ре стам бе не ар хи тек ту ре ра ђе не са еле мен ти ма на-
ци о нал ног сти ла пред ста вља ју објек ти у ули ца ма Кра ља Ми ла на бр. 7 и 
Ста ри не Но ва ка бр. 1, као и згра да на Тр гу 5. ју на бр. 5. Не ко ли ко стам-
бе них обје ка та ра ђе них по про јек ту Алек сан дра Де ро ка по диг ну то је у 

Зграда некадажњег хотела „Јадран“, пројектант Александар Дероко, 1942–44. год.
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бло ку из ме ђу ули це Кра ља Пе тра I и Твр ђа ве. Ови објек ти од ли ку ју се 
сти ли зо ва ним огра да ма (шток од хра сто ви не, зи да не од гру бо те са ног 
ка ме на, по кри ве не ће ра ми дом, дру ке ри од ко ва ног гво жђа), др во ре ди ма 
и зе ле ни лом. Но вим ре гу ла ци о ним и гра ђе вин ским пла ном Сме де ре ва 
из ра ђе ним 1941. го ди не23 би ло је пред ви ђе но да у овом бло ку бу де по-
диг ну то 140 спрат них и 90 при зем них згра да. Ме ђу тим, овај план ни кад 
ни је ре а ли зо ван.

23 аС–ик 8000/41.

Стамбене зграде са елементима 
националног стила: 

Горе:
Краља Милана бр. 7, непознат 
пројектант, 1942–44. год.

Горе десно:
Старине Новака бр. 1, непознат 
пројектант, 1942–44. год.

Десно:
Трг 5. јуна бр. 5, непознат пројектант, 
1942–44. год.
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4.3. Спо мен-ко стур ни ца
Спо мен-ко стур ни ца се из два ја као по себ на ар хи тек тон ска це ли на, гра ђе-
на за вре ме ра да Из ван ред ног ко ме са ри ја та, а по диг ну та је у спо мен жр-
тва ма екс пло зи је му ни ци је у Сме де рев ској твр ђа ви. Ар хи тек та Алек сан-
дар Де ро ко ура дио је про је кат ко ји је усво јен на сед ни ци Са ве то дав ног 
од бо ра Ко ме са ри ја та, у мар ту ме се цу 1942. го ди не. На сед ни ци је та ко ђе 
од лу че но да се Ко стур ни ца по диг не у хар мо нич ној це ли ни са цр квом 
Ус пе ња Бо го ро ди це из пет на е стог ве ка (на да на шњем Ста ром гро бљу), а 
са гла сност за то да ла је и Цр кве на оп шти на Сме де ре во.24 Ко стур ни ца је 
тре ба ло да бу де по диг ну та са за пад не стра не цр кве, а с об зи ром да је цр-
ква има ла при пра ту, ко ју су по ди гли пре ци Ди ми три ја Љо ти ћа, ка ко би 
што ве ћи број љу ди у ло шим вре мен ским усло ви ма мо гао да при су ству је 
слу жби, шеф тех нич ког оде ље ња Да ни ло М. Ста кић је пред ло жио да се, 
на осно ву из ве шта ја над зор ног ар хи тек те, она укло ни, што је и учи ње но 
у пе ри о ду од 22. мар та до 29. мар та 1942. го ди не. Спо мен-ко стур ни ца је 
из ве де на у ви ду пра во у га о ног ду гач ког тре ма са ку лом зво ни ком у сре-
ди шњем де лу. Зво ник је ква драт не осно ве, вр ло је ве што уком по но ван у 
обје кат и до ми ни ра це лим зда њем. Са зи дан је од опе ке у ком би на ци ји 
са ка ме ном. Кров зво ни ка је пи ра ми дал ног об ли ка и по кри вен је ће ра-
ми дом. Ис под кров ног вен ца са сва ке стра не зво ни ка на ла зи се по је дан 
пра во у га о ни, по лу кру жно за вр шен отвор. Сва ка стра на зво ни ка ожи-
вље на је по јед ним вит ким кр стом из ра ђе ним од ра зно бој ног ка ме на. 
Са се вер не и ју жне стра не зво ни ка пру жа се ни жи нат кри ве ни про стор 
у ви ду отво ре ног тре ма, чи ји су ослон ци ка ме ни сту бо ви кру жног пре-
се ка на ис точ ној стра ни и зид са пи ла стри ма на за пад ној стра ни. На 
че о ној стра ни тре ма на ла зи се низ лу ко ва из ра ђе них од опе ке ко ји се 
осла ња ју на ка ме не сту бо ве и обра зу ју ар ка ду. Сту бо ви су, та ко ђе ме ђу-
соб но по ве за ни др ве ним ар хи трав ним гре да ма. Кров тре ма из ра ђен је 
од ар ми ра ног бе то на и бла го је за ко шен. Ис под кро ва, на за пад ном зи ду 
по ста вља но је шест мер мер них пло ча на ко ји ма су укле са на 485 име на 
на стра да лих у екс пло зи ји му ни ци је. Ар хи тек тон ску де ко ра ци ју тре ма 
чи не ка пи те ли на сту бо ви ма и ма ли ка ме ни кр сто ви по ста вље ни из ме-
ђу лу ко ва на ар ка ди. По Де ро ко вим са ве ти ма по вр ши на це лог објек та је 
угла ча на по мо ћу ко ма да цр ве не опе ке од ко је је Спо мен-ко стур ни ца и 
са зи да на. Про јек том је би ло пред ви ђе но да се у окви ру спо мен ком плек-
са из гра ди мр твач ни ца и цр кве на кан це ла ри ја. Ме ђу тим, ови објек ти 
ни су по диг ну ти.

24 Исто, 110.
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Од лу ку о за вр шет ку ра до ва до нео је из ван ред ни ко ме сар 21. ав гу ста 1944. 
го ди не. Сви ра до ви ко ји су би ли за по че ти на осно ву Уред бе о из ван ред-
ним овла шће њи ма за об но ву Сме де ре ва од 11. ју на 1941. го ди не мо ра ли 
су би ти за вр ше ни нај ка сни је до 1. сеп тем бра 1944. го ди не.25

За ре ла тив но кра так вре мен ски пе ри од од три го ди не Сме де ре во је, 
за хва љу ју ћи ра ду Из ван ред ног ко ме са ри ја та, до жи ве ло нај ве ћу об но ву 
у сво јој исто ри ји. Иако су усло ви у ко ји ма је ра дио Ко ме са ри јат би ли 
не под сти цај ни за би ло ка кву гра ди тељ ску ак тив ност, а по себ но за ак-
тив ност ова квих раз ме ра, Ко ме са ри јат је успе шно ре ша вао све про бле ме 
и спро вео гра ди тељ ску ак тив ност ко ја је до ве ла до од ре ђе ног сте пе на 
ар хи тек тон ског пре о бра жа ја Сме де ре ва.

25 Н. Јовановић, н. д.

Спомен-костурница, 
архитекта Александар 
Дероко, 1942. год.
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Summary

DanijelaSrejić

Smederevo Architecture from 1918 to 1945

The period from 1918 to 1945 could be claimed with certainty to had been one 
of the most prolific periods for the building activity in Smederevo. It could 
be conditionally divided into two smaller entities, the period between the 
wars (1918–1941) and the period of reconstruction of Smederevo (1941–1944). 
In the period between the wars the number of inhabitants increased and the 
industrialization of the town also took place and all that had a strong impact 
on urbanistic and architectural development. Many residential structures 
even entire new residential areas had been built because of the population 
growth, while industrial development resulted in construction of industrial 
structures like Silo and the building of the Monopoly. The advance of industry 
in the period between the Wars resulted in the economic prosperity of the 
town and this provided the Municipality with the opportunity to construct 
few representative structures like the Town Hall building, Gymnasium, the 
school ‘Jovan Jovanović Zmaj’, Customhouse, etc.

The ammunition depot in the Smederevo fortress exploded on the 5th of 
June 1941 and it had catastrophic consequences for the town. The number of 
demolished houses reached 173, greatly damaged were 1269 houses, while ac-
tually not a single building remained unaffected. Because of that situation the 
Commissariat for reconstruction of Smederevo had been founded. During 
three-year period of activity of this Commissariat Smederevo experienced 
the largest all-encompassing restoration in its history. The main characte-
ristic of this period is the ‘battle’ between the traditional on one hand and 
the modern on the other. The structures had been built either in the manner 
of Serbian Modern or with elements characteristic of the Serbian national 
style. The most representative buildings from the period of restoration are: 
Former building of ‘Kolo Srpskih sestara’, ‘Yubank’ building, former hotel 
‘Jadran’, former State National School ‘Kralj Petar II’, Memorial Charnel Ho-
use and the others.

The architectural-urbanistic activity from 1918 to 1945 is a very complex 
problem, which deserves comprehensive and precise study and analysis.
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