
Др Вла да на Пут ник При ца, науч ни сарад ник
Оде ље ње за исто ри ју умет но сти Фило зоф ског факул те та Уни вер зи те та у Бео гра ду, Срби ја 
vla da na.put nik@f.bg.ac.rs

ЖЕЛЕ ЗНИЧ КА КОЛО НИ ЈА У БЕО ГРА ДУ: ОД ВРТ НОГ 
ГРА ДА ДО ПОСТ МО ДЕР НОГ УРБА НИ ЗМА 

Апстракт

У Бео гра ду је током тре ће и четвр те деце ни је два де се тог века про јек то ва но неко ли ко 
насе ља с одли ка ма врт ног гра да енгле ског урба ни сте Ебе ни зе ра Хау ар да. Поред Котеж- 
-Неи ма ра, Про фе сор ске и Чинов нич ке коло ни је, које су биле пред мет доса да шњих истра-
жи ва ња, Желе знич ка коло ни ја пред ста вља вре дан при мер овог кон цеп та, чији исто ри јат, 
урба ни стич ки раз вој и архи тек ту ра нису до сада били детаљ ни је истра же ни. Желе знич ка 
коло ни ја је запо че та 1927. годи не у непо сред ној бли зи ни желе знич ке ста ни це Кошут њак, 
за рад ни ке желе зни це а уз помоћ Мини стар ства сао бра ћа ја. У првој фази њене изград-
ње уче ство ва ли су мно ги бео град ски архи тек ти, попут Фра ње Урба на и Дуј ма Гра ни ћа. 
Као што је био слу чај и са дру гим насе љи ма овог типа, куће су у Желе знич кој коло ни-
ји поди за ли и при пад ни ци дру гих про фе си ја. Међу тим, као и у дру гим бео град ским 
коло ни ја ма, у после рат ном пери о ду је нару ше на њихо ва ори ги нал на урба на матри ца 
интер по ли ра њем стам бе них кула, да би кра јем седам де се тих и почет ком осам де се тих 
годи на ини ци јал ни кон цепт врт ног гра да у Желе знич кој коло ни ји био реин тер пре ти ран 
у пост мо дер ном духу архи те ка та Миха и ла Чан ка и Алек сан дра Ђоки ћа. Циљ овог рада 
је да при ка же урба ни стич ке тран сфор ма ци је које су се оди гра ле на овом под руч ју, као 
и да скре не пажњу на вред но сти прво бит ног пла на насе ља и њего ве архи тек ту ре која 
до сада није аде кват но вред но ва на у исто ри о гра фи ји.

Кључ не речи: Желе знич ка коло ни ја, Бео град, врт ни град
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RAIL WAY COLONY IN BEL GRA DE: FROM A GAR DEN CITY 
TO A POST MO DERN URBAN SCHE ME 

Abstract

During the 1920s and 1930s, several neighbourhoods in Belgrade were designed according to 
the principles of the English urban planner Ebenezer Howard. In addition to the already-well-
researched Kotež–Neimar, Professors’ Colony and Clerks’ Colony (the last two locally known 
as Profesorska Kolonija and Činovnička Kolonija, respectively), the Railway Colony (locally 
called Železnička Kolonija) is another valuable example of such concept, although its history, 
urban development, and architecture have so far remained unexplored. The construction 
of the Railway Colony began in 1927, close to the Košutnjak train station, with assistance 
from the Ministry of Transportation, as a residential area intended for railway workers. 
Many Belgrade architects participated in the first phase of its construction, such as Franjo 
Urban and Dujam Granić. As was the case with other similar neighbourhoods, the Railway 
Colony became home to people of other professions as well. However, as is also the case 
with other such colonies throughout Belgrade, the original urban scheme was violated by 
introducing residential skyscrapers, so the initial concept of a garden city was reinterpreted 
in a postmodern manner by Mihailo Čanak and Aleksandar Đokić in the late 1970s and early 
1980s. The main aim of this paper is to trace the urban transformations of this area, as well 
as to draw attention to the values of the original plan for the neighbourhood, as well as its 
architecture, which, to date, has been insufciently appreciated in historiography.
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Увод

Услед све већег бро ја ста нов ни ка и убр за ног шире ња гра да, после Првог свет ског 
рата у Бео гра ду се гра де прва план ска насе ља с циљем да се ста нов ни ци ма пру жи 
могућ ност да ква ли тет но живе у пре сто ни ци ново фор ми ра не Кра ље ви не Срба, Хрва та 
и Сло ве на ца. Након Про фе сор ске и Чинов нич ке, исто ри о гра фи ји дале ко позна ти јих 
коло ни ја, на пери фе ри ји Бео гра да је сре ди ном тре ће деце ни је подиг ну та и Желе зни- 
ч ка. Осим Дра га не Ћоро вић, која је међу први ма скре ну ла пажњу на посто ја ње Желе-
знич ке коло ни је,1 исто ри о гра фи ја се није детаљ ни је бави ла исто ри ја том овог насе ља, 
њего вом архи тек ту ром и урба ни змом. Иако до сада није била пред мет моно граф ске 
сту ди је и опсе жни је ана ли зе, Желе знич ка коло ни ја посе ду је исто риј ски, урба ни стич ки 
и архи тек тон ски зна чај због којег заслу жу је да буде подроб ни је вало ри зо ва на.

Фор ми ра ње Желе знич ке коло ни је

Бео град ску желе знич ку мре жу је после Првог свет ског рата опслу жи ва ло гото во  
2 000 слу жбе ни ка и рад ни ка. Од тог бро ја око 150 поро ди ца је живе ло у желе знич ким 
ста но ви ма поред пру ге, док је одре ђен број слу жбе ни ка био сме штен у Желе знич кој 
коло ни ји у Зему ну.2 Као што је био слу чај са дру гим насе љи ма овог типа, ни Желе-
знич ка коло ни ја није наста ла као држав ни про је кат, већ је ини ци ја ти ва поте кла од 
пен зи о ни са ног начел ни ка Мини стар ства сао бра ћа ја Лазе Ђор ђе ви ћа.3 Мини стар ство 
сао бра ћа ја је ипак помо гло ини ци ја ти ву отку пи шви 1924. годи не од Бан ке „Сла ви ја“ 
за 2.000.000 дина ра земљи ште на под руч ју Рако ви це које се нала зи ло у бли зи ни 
локал не желе знич ке ста ни це.4 Међу тим, изград ња коло ни је запо че та је тек 1927. 
годи не, захва љу ју ћи зај му Држав не хипо те кар не бан ке.5 До 1932. годи не у коло ни ји је 
подиг ну то око 75 кућа, већ сле де ће годи не тај број се попео на 100, да би се до 1937. 
удво стру чио, када је коло ни ја има ла 1 200 ста нов ни ка.6 

У коло ни ји нису живе ли само обич ни слу жбе ни ци, већ и помоћ ник гене рал ног 
дирек то ра, неко ли ко начел ни ка и виших чинов ни ка. Као ини ци ја тор изград ње насе ља, 
Лаза Ђор ђе вић је био и пред сед ник Дру штва за улеп ша ва ње Желе знич ке коло ни је.7 
Дру штво се зала га ло за побољ ша ње усло ва живо та ста нов ни штва у коло ни ји, првен-
стве но на пољу инфра струк ту ре. Упр кос зала га њу Дру штва, Општи на је касни ла десет 
годи на са уво ђе њем водо во да и кана ли за ци је у насе ље, а Ули ца Пере Вели ми ро ви ћа, 
глав на тран сфер за ла насе ља, кал др ми са на је тек 1932. годи не.8 Ипак, јача ње инфра-
струк ту ре насе ља је интен зи ви ра но током четвр те деце ни је. Изград ња Oсновне шко ле 
„Ђура Јак шић“ запо че та је 1933. годи не.9 До коло ни је се дола зи ло возом, а 1934. 
годи не подиг ну та је нова желе знич ка ста ни ца Кошут њак.10 У скло пу насе ља посто ја-
ли су садр жа ји наме ње ни сло бод ном вре ме ну, попут соко ла не, кафа не „Кошут њак“, 
пека ре, бакал ни це, обу ћа ра и фри зе ра, а у цен тру насе ља један плац је био наме њен 
за пија цу.11 Општи на гра да Бео гра да је 1936. годи не у заку пље ној згра ди Радо са ва 
Мило ше ви ћа отво ри ла Жан дар ме риј ску ста ни цу.12 Ипак, Општи на није одо бри ла да 
се у коло ни ји подиг не црква за коју је удо ви ца Јеле на Н. дони ра ла 300.000 дина ра. 
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Уме сто у Желе знич кој коло ни ји, од тог нов ца подиг ну та је црква у Рако ви ци. С дру ге 
стра не, у пла ну је била и изград ња бол ни це Желе знич ког фон да, која ника да није 
реа ли зо ва на.13 Годи не 1937. Желе знич ка коло ни ја је про ме ни ла назив у Желе знич ко 
насе ље Кошут њак,14 а у јулу 1940. годи не насе ље је доби ло и сво ју ауто мат ску теле-
фон ску пот цен тра лу.15 

Попут Про фе сор ске и Чинов нич ке, и Желе знич ка коло ни ја је наста ла пре ма прин-
ци пи ма врт ног гра да.16 Иде ја је била да се изгра ди насе ље које би било здра во за 
живот, са свим нео п ход ним дру штве ним садр жа ји ма. Ули це су про јек то ва не ради јал но 
и кону сно у одно су на фор ми ра не трго ве попут Мале Сла ви је, наста ле сусти ца њем 
пет ули ца (сли ка 1). Коло ни ју је окру жи вао, пре ма Хау ар ду, оба ве зан заштит ни зеле
ни појас, који се састо јао од Кошут ња ка, Лисич јег пото ка и Миља ко вач ке шуме.17 
Може се прет по ста ви ти да је један од директ них узо ра била и Желе знич ка коло ни ја 
у Загре бу, про јек то ва на и изгра ђе на изме ђу 1923. и 1927. годи не, тако ђе по узо ру на 
кон цепт врт ног гра да.18 Међу тим, за раз ли ку од свих наве де них при ме ра, Желе зни- 
ч ка коло ни ја у Бео гра ду није под ра зу ме ва ла тип ске про јек те поро дич них кућа, већ 

Сли ка 2. Вила Лазе Ђор ђе ви ћа на 
углу Мати је Гуп ца и Вука со ви ће ве 
ули це, арх. Жар ко Пајо вић, 1932. 
(извор: фото гра фи ја ауто ра)

Сли ка 1. План Желе знич ке 
коло ни је у окви ру Пла
на гра да Бео гра да, 1943. 
(извор: колек ци ја ауто ра)
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је сва ки вла сник пла ца анга жо вао архи тек ту пре ма свом афи ни те ту и могућ но сти ма. 
Резул тат је визу ел но и стил ски дале ко ком плек сни ја сли ка насе ља, која с дру ге стра-
не, вари ра и по ква ли те ту. 

У првој фази изград ње нај ма ња повр ши на пар це ле је била 600 м са шири ном 
од 18 м, да би се од 1933. годи не мини мал на повр ши на пове ћа ла на 1.000 м² са 
20 м шири не.19 До 1937. годи не коло ни ја је зау зи ма ла око 200.000 м².20 Прва фаза 
изград ње коло ни је је тра ја ла од 1928. до 1931. годи не, када су куће махом поди за-
ли чинов ни ци Дирек ци је желе зни це. Њихо ве јед но по ро дич не куће су углав ном биле 
при зем не, са четво ро вод ним кро вом и скром ном деко ра ци јом. Јед но став на и нена ме-
тљи ва архи тек ту ра, склад но се укла па ла у урба ни зам врт ног гра да. Ауто ри првих кућа 
у Желе знич кој коло ни ји били су углав ном инже ње ри или мање позна ти архи тек ти, 
попут Нико ле Мате ји ћа, Мар ка Бра ди ло ви ћа, Душа на Дин гар ца и Милу ти на Јова но-
ви ћа.21 Годи не 1931. наста ју и прве виле у насе љу. За раз ли ку од кућа подиг ну тих до 
тада, виле је одли ко ва ла упо тре ба рас ко шни јих мате ри ја ла, а њихо ва архи тек ту ра 
је рефлек то ва ла поло жај инве сти то ра. Вилу у Ули ци Косте Жив ко ви ћа 2, инспек то ра 
Желе знич ке дирек ци је Бран ка Петро ви ћа, про јек то вао је архи тек та Јан ко Шафа рик 
у духу фол кло ри зма, с при зе мљем у рустич ном каме ну и док са том на спра ту.22 Дру-
гу вилу је про јек то вао архи тек та Дујам Гра нић у Ули ци Мати је Гуп ца 8 за Дими три ја 
Кне же ви ћа, помоћ ни ка Гене рал не дирек ци је Држав не желе зни це.23 Сле де ће годи не 
је усле ди ла изград ња виле Лазе Ђор ђе ви ћа, осни ва ча Желе знич ке коло ни је, на углу 
ули ца Мати је Гуп ца и Вука со ви ће ве. Вилу је архи тек та Жар ко Пајо вић про јек то вао 
као углов ни цу с посеб но истак ну тим про стра ним при ла зним сте пе ни штем од вешта- 
ч ког каме на (сли ка 2).24 Прак са изград ње репре зен та тив них јед но по ро дич них кућа у 
Желе знич кој коло ни ји за више чинов ни ке и инже ње ре Мини стар ства сао бра ћа ја и 
Гене рал не дирек ци је Југо сло вен ских желе зни ца наста ви ла се све до Дру гог свет ског 
рата. Куће из ове фазе карак те ри ше чест избор фол кло ри стич ких моти ва и пости за ње 
ути ска еклек тич ног духа пољ ске виле. Про јек те су пот пи си ва ли позна ти ји архи тек ти, 
попут Мом чи ла Бело бр ка, Евге ни ја Гули на и Дарин ке Миха и ло вић.25 Све куће у Желе-
знич кој коло ни ји биле су сло бод но сто је ће и окру же не уре ђе ним врто ви ма, што је јед на 
од основ них одли ка врт ног гра да.

Нару ша ва ње кон цеп та врт ног гра да 
у после рат ном пери о ду

Прве интер вен ци је по обо ду Желе знич ке коло ни је изве де не су у годи на ма после 
завр шет ка Дру гог свет ског рата. Тада су на пар ној стра ни Вука со ви ће ве ули це подиг-
ну ти пави љо ни у духу соци ја ли стич ког реа ли зма.26 Дуж Ули це Пере Вели ми ро ви ћа 
фор ми ран је мали трг у чијем цен тру је подиг нут Спо ме ник палим бор ци ма из Кошут-
ња ка током Дру гог свет ског рата.

Нови урба ни стич ки план насе ља про јек то вао је архи тек та Нико ла Гаври ло вић 
1970. годи не (сли ка 3).27 План је пред ви ђао руше ње бло ка изме ђу ули ца Пере Вели ми-
ро ви ћа, Трсте ња ко ве и Миха и ла Ста но је ви ћа, затим сусед ног мањег бло ка и про сто ра 
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изме ђу ули ца Пере Вели ми ро ви ћа и Хаса на ги ни це. Чита ва интер вен ци ја је обу хва та ла 
про стор од 7,6 хек та ра, од којег је 5,5 хек та ра било неме ње но изград њи стам бе них 
згра да виси не П+1, П+4 и П+10 (12), што је пра ти ла аде кват на инфра струк ту ра и 
поди за ње пра те ћих обје ка та попут јасли, обда ни шта, нове основ не и сред ње шко ле, 
као и занат ског цен тра. Пла ном је тако ђе била пред ви ђе на изград ња хоте ла за сам це 
који није реа ли зо ван. Од 1976. годи не је извр ше на рекон струк ци ја ули ца и сру ше но је 
око 140 ста но ва, махом из прве фазе фор ми ра ња Желе знич ке коло ни је. На њихо вом 
месту је пла ни ра на изград ња 700 ста но ва.28 

Прво је подиг нут пар стам бе них кула П+10 (12), за које је пред ви ђе но да буду 
„доми нан те про стор не ком по зи ци је“.29 У пери о ду од 1981. до 1983. годи не, на 
источ ној стра ни Желе знич ке коло ни је сагра ђен је део новог стам бе ног насе ља под 
нази вом „Кошут њак I“. Инве сти тор је била стам бе на задру га „Побе да“, а ауто ри 
раз ра де урба ни стич ког и архи тек тон ског реше ња архи тек ти Алек сан дар Ђокић и 
Миха и ло Чанак.30 Насе ље се састо ји од десет стам бе них згра да виси не П+4 са око 
160 ста но ва.31 Иако није у пот пу но сти инте гри са но у исто риј ско језгро коло ни је, 
ново насе ље ипак пред ста вља зна ча јан помак у кон тек сту а ли за ци ји у одно су на 
нешто рани је подиг ну те стам бе не куле. У скла ду с пост мо де р ни стич ким иде ја ма, 
Ђокић и Чанак су се зала га ли за повра так неким од извор них вред но сти врт ног 
гра да оли че ног упра во у Желе знич кој коло ни ји: стам бе ни објек ти су мање спрат-
но сти и окру же ни су зеле ни лом. Дво вод ни кро во ви и упо тре ба црве не фасад не 
опе ке тако ђе успе шно кому ни ци ра ју са зате че ним насле ђем (сли ка 4). Ипак, можда 
је још зна чај ни ји допри нос садр жа ји ма у насе љу пред ста вља ла изград ња занат-
ског цен тра „Кошут њак“, дело Алек сан дра Ђоки ћа реа ли зо ва но од 1985. до 1986. 
годи не.32 Ђокић је у про јек то ва њу занат ског цен тра кре а тив но интер пре ти рао тра-
ди ци о нал не еле мен те у архи тек ту ри, фор ми ра ју ћи на тај начин вешту спо ну новог 

Сли ка 3. Урба ни стич ки план насе ља „Кошут њак“, арх. Нико ла Гаври ло вић, 1970. 
(извор: Исто риј ски архив Бео гра да)
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и зате че ног. Визел но укло пљен с остат ком стам бе не гру па ци је, занат ски цен тар је 
про јек то ван и са две капи је које су пред ста вља ле ула зе у ново насе ље.33 Еле мен ти 
дрве не деко ра ци је алу ди ра ју на тра ди ци о нал не сео ске капи је, док се пре о вла ђу ју-
ћи топли тоно ви опе ке укла па ју у оста так насе ља. Нешто мање успе шно је реше на 
дру га фаза стам бе ног насе ља Кошут њак, 16 стам бе них обје ка та виси не П+6, док је 
низ од десет поро дич них кућа П+1 у Ули ци Хаса на ги ни це у пот пу но сти инте гри сан 
у исто риј ско језгро коло ни је.34

Закљу чак

Желе знич ка коло ни ја у Кошут ња ку послу жи ла је за при мер и покре ну ла ини-
ци ја ти ву да се широм земље реа ли зу ју слич ни про јек ти. У Кра ље ву је 1939. годи не 
запо че та изград ња јед ног таквог насе ља за осо бље желе зни це.35 На осно ву уви да у 
зате че но ста ње на тере ну и у про јект ну доку мен та ци ју која се чува у Исто риј ском архи-
ву Бео гра да, може се закљу чи ти да Желе знич ка коло ни ја по сво јој урба ној матри ци и 
архи тек ту ри из прве фазе изград ње није у већој мери зао ста ја ла за дру гим насе љи ма 
про јек то ва ним пре ма прин ци пи ма врт ног гра да. Прве јед но по ро дич не куће подиг ну те у 
коло ни ји типо ло шки су нај слич ни је они ма у Чинов нич кој, док су нешто лук су зни је град-
ске виле по пое ти ци бли ске при ме ри ма у Котеж-Неи ма ру. Попут оста лих бео град ских 
насе ља овог типа, и у Желе знич кој коло ни ји је вла да ла стил ска хете ро ге ност, што је 
допри но си ло ква ли те ту насе ља и вер но рефлек то ва ло тада шњу архи тек тон ску сце ну. 
Ипак, у коло ни ји пома ло нео че ки ва но недо ста ју при ме ри модер ни зма, с изу зет ком 
јед ног објек та у Вука со ви ће вој 4. 

Суд би на насе ља после Дру гог свет ског рата била је слич на као и код дру гих коло-
ни ја, где су урба ни стич ке интер по ла ци је у скла ду с тада шњим систе мом вред но сти 

Сли ка 4. Стам бе но насе ље „Кошут њак I“, арх. Миха и ло Чанак и Алек сан дар Ђокић, 
1981–1983. (фото гра фи ја ауто ра)

В. Путник Прица

270 XI КОНФЕРЕНЦИЈА – ГРАДИТЕЉСКО НАСЛЕЂЕ И УРБАНИЗАМ



укло ни ле део посто је ћег фон да и нару ши ле ори ги нал ну урба ну матри цу. Ипак, дале ко 
су веће после ди це из послед ње деце ни је два де се тог и прве две деце ни је 21. века, 
када је извр шен одре ђе ни број над град њи посто је ћих обје ка та, док је некон тек сту ал но 
поди за ње нових стам бе них згра да додат но нару ши ло архи тек тон ско и урба ни стич ко 
насле ђе Желе знич ке коло ни је. Међу тим, у поре ђе њу с тре нут но атрак тив ни јим лока-
ци ја ма Котеж-Неи ма ра и Чинов нич ке коло ни је, где су ново и згра ђе ни објек ти трај но 
нару ши ли основ не вред но сти ових цели на, Желе знич ка коло ни ја још увек башти ни 
вели ки број поро дич них кућа из пери о да свог настан ка, док се оства ре ње про јек тант-
ског тан де ма Ђокић –Ча нак тако ђе може вред но ва ти као пози ти ван пост мо дер ни одго-
вор на извор ни кон цепт врт ног гра да (сли ка 5). Ипак, упра во су неки од нај и стак ну ти јих 
и нај ста ри јих при ме ра архи тек ту ре Желе знич ке коло ни је данас и нај у гро же ни ји, јер 
су махом напу ште ни и рапид но про па да ју.

Напо ме не
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