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Скупштина у 
иградњи око 1930.

Assembly 
building under 

construction, 1930
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Београд, 1915.

Belgrade, 1915
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Двор и 
скупштина 

у изградњи, 
1930. 

Royal palaces 
and the 

Assembly 
building under 

construction, 
1930 
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Скупштина под 
скелама око 
1930.

Assembly 
building under 
the scaffolding, 
1930
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Скупштина под 
скелама око 

1930.

Assembly 
building under 

the scaffolding, 
1930
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Архитекта 
Николај Краснов 
(други с лева) са 
сарадницима 

Architect Nikolay 
Krasnov (second 
from the left) 
with associates
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Уводна реч

Намера нам је да овом публикацијом која 
је пред вама представимо мање познату 
страну Народне скупштине у светлу 
јубилеја – 80 година од завршетка изградње 
овог монументалног здања и одржавања 
прве седнице Скупштине Краљевине 
Југославије у овом дому богатом историјом.

Страницама које су пред вама желимо да 
отворимо широм врата Дома Народне 
скупштине – дома свих наших грађана и 
упознамо вас са културним богатством које 
скривају његови зидови, због чега је наш 
парламент понео признање споменика 
културе.

Дом Народне скупштине, подигнут у 
близини места на коме је 1830. године, 
током Велике народне скупштине, 
читањем султановог хатишерифа и берата, 
потврђена аутономија Србије и право 
кнежевског наслеђивања, симболизује 
тежњу српског народа за слободом и 
самосталношћу, али и жртву коју је поднео 
на том путу.

Подизање ове зграде из камена темељца, 
дуго три деценије, током којих је грађена, 
рушена, преправљана, кроз радове Јована 
Илкића и његовог сина Павла, као и многих 

Introduction

The intention behind this publication is to 
present a lesser-known side of the National 
Assembly on the occasion of its jubilee – 80 
years since the completion of construction 
and the first session of the Assembly of 
the Kingdom of Yugoslavia held in this 
monumental building rich with history.

In the pages before you we open the door 
of the House of the National Assembly, the 
home of all our citizens, and introduce you to 
the cultural treasures hidden behind its walls, 
the reasons why our parliament has been 
recognised as a site of cultural heritage.

The House of the National Assembly was 
built near the spot where in 1830, during the 
Great National Assembly, the sultan’s hatt-i 
sharif  and charter recognising the autonomy 
and the principality of Serbia were read out, 
symbolising the aspiration of the Serbian 
people for freedom and autonomy, and the 
sacrifices made on that journey.

Raising this building from its foundations, 
which took three decades of building, 
destroying and modifying by Jovan Ilkić and 
his son Pavle, and by a number of architects, 
sculptors and painters such as Nikolai Krasnov 
and Toma Rosandić, who left their artistic 
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других уметника – архитеката, вајара, 
сликара, попут Николаја Краснова и Томе 
Росандића, који су оставили уметнички 
печат, говори нам о надама и тежњама, 
али и препрекама са којима се Србија 
суочавала.

За то време, најпре Скупштина Краљевине 
Србије, а потом и Краљевине Југославије, 
заседала је по многим зградама у Београду, 
па чак и у иностранству током Првог 
светског рата, након повлачења српске 
војске и дела народа на Крф. Народна 
скупштина је делила судбину свог народа 
и касније, након што је под ове сводове 
примила прве посланике. Пролазила је 
кроз исте недаће као и њени грађани током 
Другог светског рата, кроз настајања и 
нестајања држава у којима су живели.

Данас, 80 година касније, поред неговања 
сећања на важне историјске моменте, наш 
задатак је да испунимо завештање и ово 
здање чувамо за нова поколења и будуће 
генерације, за понос и срећу нације, како је 
то рекао министар грађевине доктор Кожул 
приликом свечаности освештења и предаје 
зграде председнику Скупштине Стевану 
Ћирићу пре осам деценија.

На крају, пре него што се упознате са 
богатом збирком слика, скулптура, 
намештаја изузетне уметничке и историјске 
вредности, желим да подсетим на речи 
првог председника Скупштине у овом дому, 
господина Ћирића: 

signatures, tells us about the hopes and 
ambitions but also the obstacles that Serbia 
had faced.

Meanwhile, the Assembly of the Kingdom 
of Serbia, and then of the Kingdom of 
Yugoslavia, held its sessions in numerous 
buildings in Belgrade, and even abroad during 
World War I, after the Serbian army and part of 
the population retreated to Corfu in Greece. 
The National Assembly continued to share 
the fate of its people after the first MPs were 
welcomed under its roof. It went through the 
same hardships as its citizens in World War II, 
through the births and deaths of the states in 
which they lived.

Today, 80 years later, not only should we 
cherish the memories of the important 
moments in history, but we should also 
keep the legacy of this building for future 
generations for the pride and joy of the 
nation, as the Minister for Construction, Mr 
Kožul, said eight decades ago when the 
building was inaugurated and handed over to 
Stevan Ćirić, Speaker of the Assembly.

Finally, before you start learning about our 
rich collection of paintings, sculptures and 
furniture of great artistic and historical value, 
I would like to reiterate the words of the 
first Speaker in this House of the National 
Assembly, Mr Ćirić: 

“I wish, as I lead you into this house, that we 
all bring inside spiritual values as the most 
beautiful tradition of the National Assembly. 
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„Хоћу да вас позовем када вас уводим у ову 
кућу да духовну величину у њу унесемо као 
најлепшу традицију Народне скупштине. 
Хоћу да сваки од вас застане на прагу и 
да се запита колико уноси овог блага и 
ако се осећа слабим или уморним нека 
не прекорачи праг ове светиње. Треба да 
поставимо високо мерило, можда за многе 
од нас недостижан циљ, али идеал који 
безусловно морамо имати пред очима да 
несаломивом вољом служимо само добру 
народа“.

Као и онда, и данас Народна скупштина 
осликава потребу наших грађана за 
изградњом модерне, успешне и поштоване 
Србије, у Европи и свету. То ће и убудуће, 
поред многих изазова на том путу, бити наш 
највећи циљ и главни задатак. 

I want each and every one of you to stop 
at its threshold and consider how much of 
this treasure you are bringing in. Should you 
feel weak or weary, do not enter this sacred 
building. We should set a high standard, for 
many perhaps an unattainable goal, and yet 
an ideal that we should all, unconditionally, 
have before our eyes: to serve with an 
unbreakable will only for the good of the 
people.”

Then, as now, the National Assembly has 
reflected our citizens’ need to build a country 
that is modern, successful and respected 
both in Europe and throughout the world. 
Despite the challenges along the way, this will 
continue to be our greatest goal and ultimate 
task.

 

Maja Gojković

Speaker of the National  
Assembly of the Republic of Serbia

Маја Гојковић

Председник Народне 
скупштине Републике Србије
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Свечано отварање 
нове зграде Народне 
скупштине, 18. 
октобар 1936.                      

Inauguration of the 
new building of the 
National Assembly, 18 
October, 1936
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Избор Стевана 
Ћирића за 

председника 
Народне 

скупштине, 20. 
октобар 1936. 

Inauguration 
of the National 

Assembly 
president  

Stevan Ćirić, 20 
October, 1936
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Great Coat of Arms of the Republic of Serbia
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HistoryИсторијат

Дом Народне скупштине 
Републике Србије  
Уметничке вредности

ИСТОРИЈАТ

Изградња Дома Народне скупштине као 
репрезентативног здања за потребе 
Краљевине Србије почела је 27. августа 
1907. године, када је краљ Петар I 
Карађорђевић положио камен темељац, у 
присуству најугледнијих званица.

Зграда је завршена и освештана 18. 
октобра 1936. године, а прво заседање у 
новом здању одржано је 20. октобра исте 
године. Тада је то била Народна скупштина 
Краљевине Југославије. 

Народна скупштина је овде заседала само 
три године, до 26. августа 1939. године, 
када је распуштена указом краљевских 
намесника. 

На почетку Другог светског рата у згради 
је било седиште немачког окупационог 
Војноуправног команданта у Србији, 
а у првој половини 1942. године 
зграда Народне скупштине предата је 
председништву владе Милана Недића. 

The National Assembly of the 
Republic of Serbia  
Artwork

HISTORY

The construction of the National Assembly 
building as the representative edifice of 
the Kingdom of Serbia was launched on 27 
August 1907, when the foundation stone was 
laid by the Serbian King Petar Karadjordjevic 
I in the presence of the most respectable of 
official guests.

Construction was completed on 18 October 
1936, and the first session in the new building 
was held on 20 October of the same year. 
In those days it was the seat of the National 
Assembly of the Kingdom of Yugoslavia.

The National Assembly held its sessions here 
for only three years, until 29 August 1939 
when it was dissolved by a decree of royal 
regents. 

At the start of the Second World War the 
building was the headquarters of the German 
Military Commander in occupied Serbia. In 
the first half of 1942 the National Assembly 
building was handed over to the Presidency 
of the Government of Milan Nedić.  
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HistoryИсторијат

У здању је 1945. године одржано 
Треће заседање АВНОЈ-а, након чега 
је формирана Привремена народна 
скупштина Демократске Федеративне 
Југославије. Она је прерасла у Уставотворну 
скупштину, која је 29. новембра исте 
године прогласила Федеративну Народну 
Републику Југославију. 

Народна скупштина ФНРЈ, као највиши 
орган власти, усвојила је у јануару 1946. 
године, нови Устав.

Усвајањем Устава 1963. године у овом 
здању, проглашена је Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, у којој 
је Савезна скупштина постала врховно 
законодавно тело.

Уставом из 1974. године формирана је 
Скупштина СФРЈ као највише законодавно 
тело, у којој су непосредно биле 
представљене републике и аутономне 
покрајине.

Након распада СФР Југославије, 
деведесетих година прошлог века, 
проглашењем Савезне Републике 
Југославије, коју су чиниле две федералне 
јединице - Република Србија и Република 
Црна Гора, ово здање постаје седиште 
Савезне скупштине.

Односи између две републике преуређени 
су Београдским споразумом у марту 
2002. године, а на основу Уставне повеље 
државне заједнице Србија и Црна Горе, 

The third session of the AVNOJ was held 
in this building in 1945, followed by the 
establishment of the Provisional National 
Assembly of the Democratic Federal 
Yugoslavia. It became a Constitutive Assembly 
where the Federal People’s Republic of 
Yugoslavia was proclaimed on 29 November 
of the same year. 

The National Assembly of the Federal People’s 
Republic of Yugoslavia adopted its new 
Constitution in January 1946. 

The Socialist Federal Republic of Yugoslavia 
was proclaimed by the Constitution in 1963, 
and the Federal Assembly became the 
supreme legislative body. 

With the adoption of the Constitution of 
Socialist Federal Republic of Yugoslavia (SFRY) 
in 1974 the Assembly of SFRY as the supreme 
legislative body was established with direct 
representation of republics and autonomous 
provinces. 

After the break-up of SFR Yugoslavia in the 
1990s and the proclamation of the Federal 
Republic of Yugoslavia composed of two 
federal units – the Republic of Serbia and 
the Republic of Montenegro, this building 
became the seat of the Federal Assembly.

The relations between the two Republics 
were first restructured with the Belgrade 
Agreement in 2002, and afterwards with the 
adoption of the Constitutional Charter on 
4 February 2003, when FR Yugoslavia was 
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HistoryИсторијат

у марту 2003. године, конституисана је 
Скупштина Србије и Црне Горе. 

Србија је поново постала самостална 
држава 5. јуна 2006. године, а скупштинско 
здање на Тргу Николе Пашића постало је 
Дом Народне скупштине Републике Србије.

transformed into the State Union of Serbia 
and Montenegro. The building then housed 
the Assembly of Serbia and Montenegro. 

Serbia reverted to an independent state on 
5 June 2006. Thus, the assembly building on 
Nikola Pasic Square became the House of the 
National Assembly of the Republic of Serbia.
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Construction and ArchitectureИзградња и архитектура

ИЗГРАДЊА И АРХИТЕКТУРА

Израда првог пројекта Дома народног 
представништва поверена је 1892. године 
архитекти Константину А. Јовановићу 
(1849–1923), који је живео и радио у Бечу. 

Репрезентативно скупштинско здање 
је, по Јовановићевој замисли, било 
пројектовано у духу академске архитектуре 
монументалних јавних грађевина. 
Према једној од три пројектне варијанте 
архитекте Јовановића, на врху куполе која 
је доминирала централним делом зграде 
била је замишљена бронзана скулптура 
орла, а према другој краљевска круна. У 
свим варијантама, скупштинска сала била је 
постављена централно, а дуж бочних крила 
налазили су се кабинети и канцеларије. 
Нажалост, средства за реализацију оваквог 
пројекта српска држава није имала.

Године 1901. промењен је Устав и 
Скупштина је постала дводома, због чега 
је пројекат требало из основе променити 
или прилагодити. Сматрало се да је 
целисходнија израда новог пројекта и због 
тога је у августу 1901. године расписан 
конкурс на коме је победио архитекта Јован 
Илкић (1857–1917).

Илкићев пројекат је био сличан 
Јовановићевом, с тим што је распоред 
унутрашњих просторија био другачији. 
Уместо једне скупштинске сале требало 
је пројектовати две, што је наметало 

CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE 

The project design for the House of National 
Representatives was assigned in 1892 to the 
architect Konstantin A. Jovanovic (1849–1923) 
who lived and worked in Vienna. 

The parliament building was designed by 
Jovanović in the academic architectural style 
of monumental public buildings. According 
to one of the three versions of architect 
Jovanović’s project, a bronze eagle was 
supposed to be positioned at the top of the 
dome dominating the central part of the 
building, and according to the second version, 
a royal crown was to be placed on top of the 
dome.  According to this project, the Plenary 
Hall would be placed in the axis of the main 
entrance, while other premises would be 
situated in the wings extending to the left and 
to the right. Unfortunately, Serbia did not have 
the financial means for such a project.

In 1901 the Constitution was changed and 
the Assembly became bicameral. The project 
had to be entirely changed or adapted. The 
development of a whole new project was 
preferred and so in August 1901, bids were 
invited for a competition. Architect Jovan Ilkić 
(1857–1917) won with his project submitted 
under the name Tempus еt meum ius.

Ilkić’s project had a similar exterior to 
Jovanović’s, but the internal arrangement 
of rooms was different. As the bicameral 
assembly required two plenary halls, Ilkić 
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Скупштина под 
скелама око 1930. 

Assembly building under the 
scaffolding, 1930
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Народна 
скупштина око 

1940.

National 
Assembly 

building, 1940
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Некадашња 
ограда 
испред 

скупштине 
уклоњена 

1956. 

Wrought 
iron fence, 

removed in 
1956
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National Assembly building, 1940
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њихово постављање у бочна крила зграде. 
Према овом пројекту, над вестибилом је 
била замишљена купола са краљевском 
круном на врху, а за бочна крила биле су 
предвиђене скулптуре.  

И поред тога што је 1903. године промењен 
Устав и Скупштина поново постала 
једнодома и што је у међувремену дошло 
до смене династија на власти, настављен је 
рад на пројекту дводоме Скупштине.

Радови на изградњи Дома Народне 
скупштине почели су 1907. године.

Недостатак средстава, а затим балкански 
ратови и Први светски рат условили су да је 
до стварања нове државе, Краљевине Срба, 
Хрвата и Словенаца, скупштинско здање 
било изграђено до нивоа првог спрата.

Формирањем нове, знатно веће државе, 
предвиђене скупштинске сале за седнице 
више нису биле довољне и због тога је 
била неопходна њихова реконструкција. 
Године 1920, уз одлуку о наставку радова 
на изградњи Скупштине, донета је одлука 
да се пројекат повери архитекти Павлу 
Илкићу, сину и сараднику Јована Илкића 
који је умро у заробљеништву 1917. године.

На основу обновљених пројеката, 
зграда Скупштине зидана је све до 1926. 
године, када су радови обустављени, 
највероватније због недостатка средстава 
и сложене политичке ситуације. Следећа 
фаза у изградњи зграде парламента 

placed them in the wings, symmetrically 
around the central hall. In this project, a dome 
with the royal crown at the top was designed 
to be constructed above the vestibule, with 
bronze sculptures for the wings.  

Even though Constitutional changes 
took place in 1903 making the Assembly 
unicameral again and changing the ruling 
Dynasty, work on the design of the bicameral 
Assembly continued.

Work on the construction of the National 
Assembly started in 1907.

Due to the lack of financial means, the Balkan 
Wars and the First World War, by the time the 
new state of the Kingdom of Serbs, Croats 
and Slovenes was established the Assembly 
building had been constructed only to the 
first floor level.

Since a new and considerably larger state 
had been formed, the Assembly session halls 
envisaged by the initial design were too small, 
so the halls needed to be reconstructed. 
In 1920 a decision was reached to resume 
construction on the Assembly building and to 
assign the project to the architect Pavle Ilkić, 
the son and associate of Jovan Ilkić who had 
died a prisoner in 1917.

On the basis of a renewed design work on 
the building of the Assembly continued until 
1926, when it was suspended. The next phase 
in the construction of the parliament started 
after the death of King Aleksandar in 1934.
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Разгледница Postcard 
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започела је после погибије краља 
Александра I Карађорђевића 1934. године.

Носилац свих послова било је 
Архитектонско одељење Министарства 
грађевине. За главног пројектанта 
именован је познати архитекта руског 
порекла Николај Краснов (1864–1939), у то 
време аутор неких од најзначајнијих здања 
престонице. Архитекта руског царског 
двора и академик архитектуре, Краснов је 
1922. године, након Октобарске револуције, 
дошао у Београд где се запослио у 
Архитектонском одељењу Министарства 
грађевине. 

Николај Краснов је урадио пројекат 
скупштинског ентеријера у целини, као и 
свих детаља. Пројекат су чинили нацрти за 
намештај, расветна тела, тепихе, драперије, 
као и исцрпан текстуални опис са тачним 
распоредом намештаја за сваку просторију. 
Свака просторија, независно од свог 
значаја и функције, прецизно је дефинисана 
овим пројектом, тако да је данас могућа 
реконструкција изворног изгледа свих 
простора скупштинског здања. 

Пројектна документација из тог периода, 
коју чини велики број планова на паусу и 
преко 70 акварелисаних цртежа, налази се 
у Архиву Југославије, Народној библиотеци 
Србије, Музеју науке и технике и Народној 
скупштини Републике Србије.

The main contractor was the Department for 
Architecture of the Ministry of Construction. 
Nikolay Krasnov (1864–1939), a renowned 
architect of Russian origin and author of 
some of the most monumental buildings 
in the capital, was appointed as chief 
designer. Krasnov, an architecture academic 
and architect to the Russian court, came to 
Belgrade in 1922 after the October Revolution, 
resuming his career as an inspector in the 
Ministry of Construction. 

Nikolay Krasnov designed the whole interior 
of the National Assembly, including drawings 
of all details. The project includes drawings 
of furniture, lighting fixtures, carpets and 
curtains, with a detailed description of the 
precise furniture arrangement for every room. 
Each room, irrespective of its importance 
and purpose, was precisely defined in this 
design, and today it allows the authentic 
reconstruction of all parts of the assembly 
building.

The extensive project documentation 
consisting of a large number of drawings on 
tracing paper and over 70 watercolours is kept 
in the Archives of Yugoslavia, the National 
Library of Serbia, the Museum of Science and 
Technology and the National Assembly of the 
Republic of Serbia. 

The building of the National Assembly was 
inaugurated on 18 October 1936, almost three 
decades after the foundation stone was laid.
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Детаљ мале куполе за време 
изградње, око 1930 .

Small dome during 
construction,1930
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Народна 
скупштина 
око 1930. 

National 
Assembly 
building, 
around 1930



Дом Народне скупштине  -  Уметничке вредности National Assembly  -  Artwork45

Изградња и архитектура Construction and Architecture

Зграда Скупштине завршена је и освештана 
18. октобра 1936. године, скоро три 
деценије по полагању камена темељца.

Скупштинска зграда је једно од 
најмонументалнијих београдских здања. 
Изграђена је у стилу академизма XIX 
века. Централним делом доминира 
портик надвишен куполом, а лево и десно 
протежу се бочна крила која се завршавају 
ризалитима са троугаоним тимпанонима. 
Главна фасада има богату декоративну 
пластику, док је фасада на супротној 
страни здања, где се налази службени улаз, 
скромнија. 

Сутерен је рустично обрађен у рипањском 
зеленом камену, а високо приземље и 
спрат се завршавају кровним венцем над 
којим се налази балустрада. Све фасаде су 
обложене вештачким каменом. 

The House of the National Assembly is one of 
the most monumental buildings in Belgrade. 
It was constructed in the XIX century 
academic architectural style. The dome 
rises above the central part of the building 
dominated by the portico, side wings extend 
to the left and right, ending with avant-corps 
and triangular tympanums. The front façade 
is richly decorated while the rear façade with 
its administrative entrance has a more modest 
central section. 

The lower level of the building was made of 
rustically cut green stone from Ripanj. The 
ground floor and the first floor is topped with 
a cornice surmounted by a balustrade. All the 
facades are clad in artificial stone.
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Скупштина у 
иградњи око 

1930.    

Assembly 
building 

under 
construction, 

1930
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Велика сала, завршни 
радови       

The Great Plenary Hall,  
finishing works 
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Централни 
хол ( лево ) и 
Посланички 
клуб (десно), 
завршни радови        

Central Hall (left) 
and the MPs’ club 
(right), finishing 
works 
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Велики 
хол – сала за 
разговоре, 
Николај 
Краснов, 1939.

Central Hall – 
Conversation 
Hall, Nikolay 
Krasnov, 1939
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Oбрада врата гипсом, детаљ, 
Николај Краснов , 1936.   

Plasterwork, detail, Nikolay 
Krasnov, 1936
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вестибил, детаљ 

Antechamber – 
vestibule, detail
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ЕНТЕРИЈЕР

Посебна пажња у уређењу енетријера 
посвећена је просторијама које заузимају 
најзначајније место у Скупштини.  То су 
Велика и Мала сала, Централни хол, четири 
одборске сале, Библиотека, кабинети 
највиших званичника и Дипломатски салон. 

По значају и успешности прожимања 
архитектуре, скулптура и занатских радова, 
као и богатству примењених материјала, 
издваја се вестибил. Репрезентативни 
мермерни под, полихромна обрада зидова 
штуко декорацијом, мермени стубови, 
лође првог спрата, богата декорација 
тамбура куполе и зенитално осветљење 
чине раскошан оквир за четири стојеће 
мермерне скулптуре владара у нишама. 
Вестибил је дугачким ходником одвојен 
од Централног хола, степеништа и Мале и 
Велике сале за седнице. 

INTERIOR

In the interior design of the House of the 
National Assembly, special attention was 
paid to the most important rooms: the Great 
Plenary Hall, the Small Plenary Hall, the 
Central Hall, Committee Halls, the Library, the 
officials’ offices, and the Diplomatic Salon. 

The vestibule is pre-eminent in the 
significance and successful intertwining of 
architecture, sculptures and craftsmanship, 
and the richness of the materials used.  The 
quintessential marble floor, the polychromatic 
stucco finishing on the walls, marble columns, 
loggias on the first floor, lush decoration of 
the dome’s tambour and zenithal lighting 
make an opulent frame for four standing 
marble sculptures of former rulers placed in 
niches.  The vestibule is divided by a corridor 
from the central hall, the staircase, the Great 
Plenary Hall and the Small Plenary Hall. 
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Улазно 
предворје – 
вестибил

Antechamber – 
vestibule
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Унутрашња декорација 
куполе изнад вестибила 

Internal decoration of the 
dome above the vestibule
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Централни хол представља другу по 
величини просторију скупштинског здања. 
Обрађен је једноставно и достојанствено, 
умножавањем елемената портала са 
јонским стубовима у доњој зони и лођама 
у горњој, повезаним пиластрима са 
коринтским капителима. У центру таванице, 
која је декоративно обрађена,  налазе 
се стаклене призме кроз које продире 
дневно светло. Саставни део ентеријера 
Централног хола чине женске скулптуре, 
персонификације  привредних делатности 
Краљевине Југославије, смештене у 
нишама, као и резбарени намештај.

The Central Hall is the second largest room in 
the building. It has simple, dignified finishes 
repeating elements of the portal with Ionian 
columns in the lower zone and loggias in 
the upper one, connected by pilasters with 
Corinthian capitols. The coffered ceiling, with 
glass prisms at the centre, has decorative 
finishes. Niches with sculptures of women 
personifying commercial activities of the 
Kingdom of Yugoslavia and carved furniture 
form an integral part of the interior of the 
Central Hall.
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Централни хол 

Central Hall
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Централни хол, детаљи Central Hall, details 
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Централни хол, детаљи 

Central Hall, details 
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Централни хол 

Central Hall
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Централни хол 

Central Hall
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Клуб посланика 
(кафе-клуб),  
Николај Краснов, 
1939.

MPs’club, (coffee 
lounge) Nikolay 
Krasnov, 1939

Иза централног хола, одвојена дугачким 
ходником, налази се велика дворана кафе-
клуба (данашњег бифеа), која је намењена 
свечаним пријемима. Дворану красе фреске 
и раскошни лустери, а два пара стубова 
обложених зеленим штуко мермером читав 
простор деле на три дела.  Раније су се на 
зидовима кафе-клуба налазили портрети 
краља Александра I Карађорђевића и 
краљице Марије. На акварелисаном цртежу 
Николаја Краснова, ова просторија је 
представљена као Клуб посланика, што је 
у том тренутку била њена намена. Касније, 
када је зграда завршена, ова просторија се 
користила за свечане пријеме. 

A large Café Club (nowadays the Cafeteria), 
designed for special occasions, is situated 
behind the Central hall separated from it with 
a long hallway. The room is adorned with 
frescoes and luxurious chandeliers, while 
two pairs of columns lined with green stucco 
marble divide the room into three zones. It 
was originally decorated with portraits of 
King Aleksandar Karadjordjević I and Queen 
Marija. In Krasnov’s watercolour drawings this 
room was described as the MPs’ club which 
at the time was its purpose. Later, when the 
construction was finished this room became a 
ceremonial hall. 
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Велика сала, пројектована на две етаже, 
смештена је у десном крилу скупштинског 
здања. Обрађена је репрезентативније од 
осталих просторија и истиче се богатством 
материјала. Сала је осветљена природним 
светлом које долази кроз стаклену 
полукружну таваницу. Храстове клупе са 
седиштима постављене су амфитеатрално. 
Наспрам полукружног зида налази се  
пространа ниша покривена дрвеном 
оплатом од ораховине, док су зидови 
сале делимично обложени мермером. У 
средишту ове нише налазио се портрет 
краља Петра II Карађорђевића.
 
Велика сала је после Другог светског 
рата неколико пута мењала изглед према 
потребама тадашње државе. 

The Great Hall with its two levels is situated 
in the right wing of the building.  Its finishes 
are more lavish than in other rooms and it 
stands out for the richness of the materials 
used.  The room is illuminated by natural light 
from a glass crescent-shaped ceiling. The front 
of the room is shaped as a spacious niche 
and is lined with first-class walnut panelling, 
while the walls of the room are partly lined 
with marble.  In the centre of the niche 
there used to hang a portrait of King Petar II 
Karadjordjević. 

Since World War II, the appearance of the 
Great Hall has changed a few times to suit the 
needs of the state at the time. 
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Велика сала Great Plenary Hall
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Значајне измене извршене су у 
оквиру припрема за одржавање Прве 
конференције шефова држава или влада 
несврстаних земаља 1961. године. Уместо 
амфитеатрално постављених клупа, 
постављен је велики елипсоидни сто за 
представнике држава учесница. Након 
петодневне конференције, Великој сали 
враћен је пређашњи изглед. У бочној 
ниши вестибила, 1984. године смештена је 
бронзана плоча која сведочи о одржавању 
ове конференције.

До нових измена у изгледу велике сале 
дошло је почетком шездесетих година, 
када је уклоњен подијум председништва 
са седиштима за чланове владе као и 
скупштинска говорница, а постављена нова 
седишта за чланове владе, који су били 
леђима окренути посланицима. 

Обимном реконструкцијом која је завршена 
2009. године, сали је враћен првобитан 
изглед из 1936. године, с том разликом што 
је у средишту чеоне нише смештен Велики 
грб Републике Србије.

У Великој сали постављена је спомен 
плоча Иви Андрићу, познатом књижевнику, 
добитнику Нобелове награде за 
књижевност, који је у периоду од 1950. до 
1953. године био народни посланик.

Major yet temporary changes were made 
during preparations for the First Conference 
of Heads of State or Governments of 
the Unaligned Countries in 1961. The 
amphitheatre benches were replaced by 
a grand oval table for the representatives 
of participating countries.  After a five-day 
conference, the previous interior of the Great 
Hall was restored.  In 1984, a bronze plaque 
commemorating the conference was placed 
in a side niche of the vestibule.

In the early 1960s the elevated podium for 
the speaker with the seats for members of 
the government and the speaker’s platform 
were removed.  New seats for government 
members were installed, with their backs to 
the MPs.

With a comprehensive reconstruction 
completed in 2009, the original appearance 
of the room as it was in 1936 was restored, 
except that the Great Coat of Arms of the 
Republic of Serbia was placed in the central 
niche.

A plaque in memory of Ivo Andrić, a famous 
novelist and a Nobel Prize winner, who was a 
deputy of the National Assembly in the period 
1951- 1953, is placed in the Great Hall.
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Мала сала, смештена у левом крилу 
скупштинског здања, има сличну просторну 
организацију и декоративну обраду 
као Велика сала, али јој димензије дају 
интимнији тон. Централни зид Мале сале 
има дрвену облогу од ораховине, у којој 
је било место предвиђено за портрет 
краља Петра II Карађорђевића, а на коме је 
сада Велики грб Републике Србије. Изнад 
дрвене ламперије налази се монументална 
фреска са штуко оквиром. У сегментима 
између лукова над галеријом смештени су 
портрети жена и мушкараца у ношњама 
народа тадашње Југославије. 

Мала сала је, као и Велика сала, 
мењала изглед у периоду после Другог 
светског рата. У реконструкцији 
почетком шездесетих година уклоњено 
је председништво са седиштима за 
министре. Два реда седишта полукружно 
су постављена испред говорнице која је 
задржана. 

The Small Hall, situated in the left wing, has 
a similar spatial organisation and decorative 
finishes as the Great Hall, but its dimensions 
lend it a more intimate atmosphere.  The 
central wall of the room has walnut panelling, 
with a place for the portrait of King Petar 
Karadjordjević II, now occupied by the Great 
Coat of Arms of the Republic of Serbia.  Above 
the wood panelling there is a monumental 
fresco with a stucco frame.  Portraits of men 
and women in folk costumes of the peoples 
of the former Yugoslavia are placed in the 
segments between the arches above the 
gallery.  

The Small Hall, just like the Great Hall, 
changed its interior after World War II.  In a 
renovation in the early 1960s, the presidential 
platform with seats for ministers was 
removed.  In front of the speaker’s platform, 
which was retained, two crescent-shaped 
rows of seats were installed. 
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Репрезентативни кабинети, који су били 
намењени највишим званичницима, 
смештени су у десном крилу приземља. 
Зидови ових кабинета обложени су 
храстовом, односно ораховом ламперијом, 
а подови покривени интарзираним 
паркетом.

Offices for the highest officials are situated on 
the ground floor of the right wing. The walls 
of these offices have either oak or walnut 
panelling in addition to the inlayed parquet 
floors. 



Дом Народне скупштине  -  Уметничке вредности National Assembly  -  Artwork

Naslov segmenta Segment title

81

Кабинет председника 
Народне скупштине 

National Assembly 
Speaker’s Cabinet
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Сала министарског 
савета, Николај 
Краснов, 1939.

Ministerial 
Council’s Hall, 
Nikolay Krasnov, 
1939

Специфичност одборских сала у приземљу 
и на спрату, које се налазе лево и десно од 
Централног хола, јесу прислоњени масивни 
стубови са коринтским капителима, 
декорација таваница у штуко малтеру и 
посебно обрађена резбарена врата. 

Special committee rooms on the ground and 
first floors, to the left and right of the Central 
Hall, are carried on massive columns with 
Corinthian capitols. The ceilings are decorated 
with stucco and the doors have a particular 
carved finish.
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Из приземља ка просторијама на спрату 
воде два симетрично постављена 
степеништа од белог мермера. На спрату 
се налазе просторије за посланичке 
клубове, новинаре и администрацију, као и 
репрезентативне просторије Библиотеке и 
Дипломатског салона. 

Two symmetrical, white marble staircases lead 
to the first floor with rooms for MPs’ clubs, 
press and the administration, the exquisite 
Library and the Diplomatic Salon. 
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Мермерно 
степениште 

Marble 
staircase
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Ентеријер Библиотеке, једне од најлепших 
просторија у здању, обрађен је у храстовој 
дрвенарији и до детаља промишљен.

The interior of the Library, one of the most 
beautiful rooms in the building, has oak 
panelling and is carefully designed to the 
smallest detail.
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Дипломатски 
салон, розета     

Diplomatic 
Salon, rosette

Раскошан Дипломатски салон, познат 
и као Салон кнеза Павла, са зидовима 
покривеним свиленим тапетама, 
минуциозно обрађеном таваницом и 
централном розетом, белом дрвеном 
ламперијом и дрворезбареним вратима, 
добио је и одговарајући намештај. У 
Дипломатском салону налазио се тепих који 
је покривао читаву површину пода, за који 
је дизајн осмислио Николај Краснов. Било 
је предвиђено да зидове Дипломатског 
салона красе портрети чланова краљевске 
породице. 

Након завршетка Другог светског рата, 
уклоњени су хералдички симболи и 
обележја Краљевине Југославије. 

The lavish Diplomatic Salon, also known as 
the Prince Pavle Salon, with walls lined with 
silk wallpaper, filigree decorations on the 
ceiling and the central rosette, white wood 
panelling and carved wooden doors, has 
equally exquisite furniture. The fitted carpet 
intended for the Diplomatic lounge was 
designed by Nikolay Krasnov. The original 
plan was that the walls of the Salon would be 
decorated with portraits of members of the 
royal family.

After the end of World War II in 1945, heralds 
and other symbols of the Kingdom of 
Yugoslavia were removed.  
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Salon
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Намештај

У згради Скупштине налазе се три групе 
намештаја. Прву групу чини намештај 
израђен по нацртима Николаја Краснова 
средином четврте деценије двадесетог 
века, који са осталим елементима 
ентеријера чини јединствену стилску 
целину. Другу групу чини намештај који 
је током друге половине двадесетог века 
постепено замењивао оригинални и данас 
представља основу ентеријерске опреме 
скупштинских просторија. Трећу групу чини 
намештај унет у скупштинско здање после 6. 
октобра 2000. године. Оригинални намештај 
фрагментарно је расут по целом здању.

На основу сачуваног мобилијара, изведеног 
у периоду од 1935. до 1938. године, може се 
закључити да је изузетна пажња поклањана 
квалитету употребљених материјала. 
Намештај је израђен од првокласне 
славонске храстовине и ораховине 
највишег квалитета, а пресвучен је пажљиво 
одабраном кожом црвене, зелене, плаве и 
браон боје. Столарске и тапетарске радове 
извели су најбољи међуратни мајстори.

Обим декоративног програма на намештају 
прати репрезентативност и значај 
појединих просторија. У зависности од 
значаја простора за који је пројектован, 
мења се обим употребљених декоративних 
елемената, али квалитет обраде остаје 
уједначен. Главна декоративна техника 
коришћена у украшавању овог намештаја 
је дуборез. За украшавање су узети и 

Furniture

There are three groups of furniture in the 
building of the National Assembly. The 
first group consists of the furniture made 
according to the design of the architect 
Nikolay Krasnov in the mid-nineteen-thirties 
that, together with the rest of the interior 
elements, makes a unique stylistic unity. The 
second group consists of the furniture that 
gradually replaced the original pieces during 
the course of the second half of the twentieth 
century and today this forms the dominant 
part of the National Assembly furnishings. The 
third group consists of furniture that became 
part of the interior after 6 October 2000. The 
original pieces of furniture are strewn around 
the entire building.

On the basis of the preserved pieces of 
furniture made between 1935 and 1938, one 
can see that tremendous attention was paid to 
the quality of the materials used. The furniture 
was made of first class Slavonian oak and 
walnut of the best quality and is upholstered 
with meticulously chosen leather in red, green, 
blue and brown. Carpentry and upholstering 
works were performed by the best craftsmen 
of the inter-war period.

The scale of decoration on the furniture 
matches the representative function and 
importance of specific rooms. The extent 
of the decorative elements used changes 
according to the importance of the space 
it was designed for, while the quality of the 
work is uniform. Wood-carving is the main 
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 Скица клупе за ходнике, 
Николај Краснов, 1936.  

Drawing of a bench in the 
hallway, NikolayKrasnov, 1936
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Скица Кабинета 
председника 

скуптине, Николај 
Краснов, 1936.

Drawing of the 
National Assembly 
Speaker’s Cabinet, 

Nikolay Krasnov, 1936
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Central Hall, a coffee table with chairs
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Кабинет председника 
Народне скупштине 

National Assembly Speaker’s 
Cabinet
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Дипломатски 
салон, детаљ 

Diplomatic Salon, 
detail



Дом Народне скупштине  -  Уметничке вредности National Assembly  -  Artwork100

Naslov segmenta Segment title

Diplomatic 
Salon

Дипломатски 
салон 
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Great Plenary Hall

Велика сала 
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комбиновани елементи историјских 
стилова, од ренесансе, преко барока 
и рококоа до ампира, а у конструкцији 
појединих предмета приметан је и утицај 
тада владајућег арт декоа.

Централни хол, Дипломатски салон 
и Библиотека су једини простори 
скупштинског здања који су у целини 
сачували оригинални распоред намештаја 
по пројекту Николаја Краснова. 

За Дипломатски салон израђен је бели 
намештај у духу мешавине стилова Луј XV и 
Луј XVI. 

У Великој и Малој сали сачуване су 
оригиналне посланичке клупе и столови. 
Мобилијар за кабинет председника 
Скупштине и пратеће службе чини једну 
од најлепших стилских целина и у великој 
мери подсећа на оригиналну поставку.

Намештај из друге половине 20. века је 
стилски разнолик. Уочљива је жеља да се 
прати монументалност и репрезентативност 
међуратног намештаја. Из овог периода 
посебно се истичу два конференцијска 
стола из одборских сала, која у свему прате 
изворни дух Красновљевих пројеката 
и савршено се уклапају у ентеријере 
ових простора, преузимајући добро 
укомпоноване декоративне елементе 
довратника и штуко декорације. 

decoration applied to the furniture. Various 
elements of historical styles are freely used 
and combined, starting from renaissance, 
through baroque and rococo up to empire, 
although the influence of the art deco style, 
which was the dominating style at the time, 
can be observed in the design of particular 
objects.

The main hall, diplomatic lounge and library 
are the sole premises of the National Assembly 
building where the original arrangement of 
furniture according to the design of architect 
Nikolay Krasnov is entirely preserved. 

White furniture in the Louis XV and Louis XVI 
styles was made for the diplomatic lounge.

In the Large and the Small Plenary Halls 
the original MPs benches and tables are 
preserved. Mobile furniture pieces for the 
Speaker’s office and accompanying services 
represent one of the most beautiful stylistic 
unities, which to a large extent follow the 
original display.

Furniture dating from the second half of 
the twentieth century is of mixed style. 
Conspicuous is the wish to conform to the 
monumentality and representative quality of 
the furniture dating from between the two 
world wars. Two conference tables from the 
committee rooms stand out. They generally 
follow the initial spirit of Krasnov’s projects 
and perfectly fit into interior design of the 
time, with well fitted decorative elements of 
jambs and stucco ornaments.
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Велика сала, 
посланичка клупа 

Chair in the 
Diplomatic Salon

Дипломатски салон, 
столица 

Great Plenary Hall, 
MP’s seat
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Мала сала, 
галерија 

Small Plenary 
Hall – gallery
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Расветна тела

Расветна тела, која је за ентеријер и 
екстеријер пројектовао Николај Краснов, 
постављена су 1936. године, уз неколико 
изузетака. До данас је сачувано преко 
600 комада оригиналних светиљки, 
које се могу разврстати у четири групе: 
лустере, плафоњере, вандарме (аплике) 
и канделабре. Све су израђене од бронзе 
или месинга, са одговарајућим стакленим 
деловима.

Најрепрезентативнији међу светлећим 
телима јесте лустер који се налази у 
Дипломатском салону, а припада групи 
полијелеја од позлаћене бронзе, са 36 
свећа, тежак 205 килограма. 

У два председничка кабинета налази се 
исти тип раскошног лустера, који указује на 
значај ових просторија. 

Својим савршеним пропорцијама истичу 
се канделабри у вестибилу, доприносећи 
општем утиску репрезентативности 
скупштинског здања.

Lighting fixtures

Interior and exterior lighting fixtures designed 
by architect Nikolay Krasnov were fitted in 
1936 with a few the exceptions. Preserved 
up to the present day, over 600 pieces of 
original lights can be classified into four 
groups: chandeliers, ceiling lamps, wall lamps 
(appliques) and candelabras. All are made 
of bronze or brass, with corresponding glass 
parts.

The most representative among the lighting 
fixtures is the chandelier in the diplomatic 
lounge, which belongs to a group of gilded 
brass chandeliers with 36 candles and 
weighing 205 kilograms.

The two presidential cabinet offices are also 
fitted with the same kind of the luxurious 
chandelier, showing the importance of these 
premises. 

Candelabras in the vestibule stand out by 
their perfect proportions, adding to the 
general representative impression of the 
assembly building.
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Канделабр на 
главном улазу 

/ Скица за 
Канделабр 1936.

Candelabrum at 
the main entrance 

Candelabrum 
drawing, Nikolay 

Krasnov, 1936
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Скице расветних 
тела, Николај 

Краснов, 1936.

Drawings of 
lighting fixtures, 
Nikolay Krasnov, 

1936 
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Скице расветних 
тела, Николај 
Краснов, 1936.

Drawings of 
lighting fixtures, 
Nikolay Krasnov, 
1936 
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Скице расветних 
тела, Николај 

Краснов, 1936.

Drawings of 
lighting fixtures, 
Nikolay Krasnov, 

1936 
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Скице расветних 
тела, Николај 

Краснов, 1936.

Drawings of 
lighting fixtures, 
Nikolay Krasnov, 

1936 
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Скице расветних тела, 
Николај Краснов, 1936.

Drawings of lighting fixtures, 
Nikolay Krasnov, 1936 
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Лустер у 
Дипломатском 

салону

Chandelier in 
the Diplomatic 

Salon
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Лустер у 
Дипломатском 

салону

Chandelier in 
the Diplomatic 

Salon



Дом Народне скупштине  -  Уметничке вредности National Assembly  -  Artwork120

Naslov segmenta Segment title
Мала сала, 
расветна тела 

Lighting fixtures in the Small 
Plenary Hall
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Мала сала, 
расветна тела 

Lighting fixtures in the Small 
Plenary Hall
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Завесе и теписи

Неизоставни део декорације ентеријера 
биле су завесе и теписи. Према пројекту 
Николаја Краснова, за репрезентативне 
просторије биле су предвиђене драперије 
у одговарајућим бојама. Израђене су 
углавном од плиша, док су у Дипломатском 
салону биле од свиле.  За израду драперија 
анагажовани су домаћи произвођачи.

Сви теписи за свечане просторије и 
председничке кабинете били су финије 
израде и посебно су поручивани, док су 
два симетрично постављена мермерна 
степеништа и ходници имали црвене тепих 
стазе. 

Curtains and carpets

An unavoidable part of interior decorations 
are the curtains and carpets. All representative 
rooms had draperies that blended with the 
interior.  They were mostly made of velvet 
while in the Diplomatic lounge they were 
of silk. The draperies were of domestic 
manufacture.  

All carpets intended for the ceremonial 
premises and presidential cabinet offices 
were delicately made. The two symmetrical 
staircases and corridors were covered with 
carpet runners. 
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Одборска сала 

Committee Hall
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Скица за драперије 
и завесе, Николај 
Краснов, 1936.  

Drawing of 
curtains and 
draperies, Nikolay 
Krasnov, 1936
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Сатови

У скоро свим просторијама скупштинског 
здања налазе се електрични сатови 
чешке производње. Укупно их је било 
114. У холу који води ка службеном улазу 
налази се велики тространи сат, док 
је шест двостраних сатова на ланцима 
постављено у ходницима зграде. У осталим 
просторијама сатови су монтирани на 
зидове. 

Clocks

Almost all premises of the Assembly building 
are fitted with electric clocks of Czech 
production. There were 114 such clocks 
altogether. A large three-sided clock was 
made for the vestibule leading to the official 
entrance, while the corridors of the House of 
the National Assembly are decorated by two-
sided clocks hanging from chains. In the rest 
of the premises the clocks are fitted on the 
walls. 
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Сатови

Clocks
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Маске за 
радијаторе 

Radiator 
masks

Маске за радијаторе

Декоративне маске за радијаторе биле 
су предвиђене за репрезентативне 
просторије, канцеларије, ресторан у 
сутерену и ходнике. У оквир израђен од 
храстовине или ораховине постављене су 
украсне решетке од бронзе, патиниране 
у боји старог злата. Маске за радијаторе 
намењене ходницима израђене су од 
храстовине, са једноставнијим решеткама.

Radiator masks

Decorative radiator masks were intended for 
the representative rooms, offices, basement 
restaurant, and corridors. They consisted of 
oak or walnut frames, fitted with a decorative 
cast bronze lattice and coated with old gold 
paint.  Radiator masks provided for corridors 
and other premises were made of oak and 
fitted with a simple lattice.
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Маске за 
радијаторе 

Radiator 
masks
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СЛИКАРСТВО

Фреске

На зидовима Дома Народне скупштине 
налази се двадесет фресака које су 
током 1937. године урадили мајстори 
декоративног сликарства и угледни 
уметници способни да се ухвате укоштац са 
великим форматима, одабрани на конкурсу 
расписаном претходне године. Задужени за 
бригу о градњи новог здања саветовали су 
да дела тематски буду примерена намени 
и стилски усаглашена са архитектуром 
и ренесансним узорима, а не да се вежу 
за византијско наслеђе, кубизам или 
експресионизам.

Велику алегорију рада у Малој сали, по 
димензијама најмонументалнију, насликао 
је Мате Менегело Родић (1894–1941), 
чувен по украшавању сплитских храмова и 
ентеријера јавних зграда. 

На дванаест пандантифа исте просторије, 
хрватски сликар Кристијан Крековић (1901–
1985) извео је шест женских и исто толико 
мушких портрета у ношњама народа 
тадашње Југославије. 

PAINTING

Frescoes

There are twenty frescoes on the walls of 
the National Assembly, made in 1937 by 
decorative painting masters and prominent 
artists who were able to come to grips 
with the large formats and who had been 
selected in an open competition the previous 
year. With the advice of those responsible 
for supervising the works, the works of art 
were carefully thematically suited to their 
purpose and stylistically associated with the 
architecture and renaissance models, and 
not with the Byzantine heritage, cubism or 
expressionism.

The most monumental wall painting by size 
entitled The Great Allegory of Work was 
painted by Mate Menegelo Rodić (1894–1941) 
known for his decoration of temples in Split 
and of public building interiors. 

On twelve pendants in the same room, 
Croatian painter Kristijan Krekovic (1901–
1985) painted six female and male portraits 
respectively, dressed in the folk costumes of 
the Yugoslav nations of the time.
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Портрети, Кристијан Крековић, 1937.
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135 Kristijan Kreković, Portraits  1937
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Портрети, Кристијан Крековић, 1937.
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137 Kristijan Kreković, Portraits  1937
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Крековић, 1937.

Kristijan Kreković, 
Portraits  1937

Мала сала 

Small Plenary 
Hall
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Фреске на зидовима кафе-клуба у 
приземљу ближе су ликовним захтевима 
времена. Обала и У брдима одражавају 
најбоље одлике поетике Владимира 
Филаковца (1892–1972), цењеног хрватског 
уметника и професора на академијама у 
Београду и Загребу, а Госпосветско поље 
је дело познатог словеначког сликара 
Рајка Слаперника (1896–1975), чије 
историјске сцене оплемењују унутрашњост 
репрезентативних здања у Љубљани. 

The frescoes on the basement café-club walls 
are a little smaller in size and are visually 
closer to the style of the time. The Shore 
and In the Mountains reflect the best poetic 
characteristics of Vladimir Filakovac (1892–
1972), a distinguished Croatian artist and 
professor of Belgrade and Zagreb Fine Arts 
Academies, together with The Lord’s Field by 
Rajko Slapernik (1896–1975), whose historical 
scenes adorn the interiors of public buildings 
in Ljubljana.



Дом Народне скупштине  -  Уметничке вредности National Assembly  -  Artwork140

Naslov segmenta Segment title

Велика алегорија рада, Мате Менегело 
Родић, 1937.  



Дом Народне скупштине  -  Уметничке вредности National Assembly  -  Artwork

Naslov segmenta Segment title

141 Great Allegory of Labour, Mate 
Meneghello Rodic, 1937
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Обала, Владимир Филаковац, 1937. Vladimir Filakovac, The Shore, 1937
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Госпосветско поље, Рајко Слаперник, 1937. Rajko Slapernik, The Lord’s Field, 1937
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У ресторану, спрат ниже, Рајко Слаперник 
је у духу актуелних тенденција поетског 
реализма и модерних схватања извео 
Арлекине и Гозбу. Мање познати П. 
Петрович Сухачев, један из плејаде 
заборављених руских емиграната у Србији, 
као да је желео да прихватањем искустава 
познатог италијанског ренесансног сликара 
Луке Сињорелија своје Рибаре и Обед 
прилагоди захтевима чланова Комитета за 
градњу, а не свог времена. 

In the restaurant in the basement, paintings 
entitled Harlequin and Feast are painted 
by the same well known Slovenian painter, 
in the spirit of the contemporary currents 
of poetic realism and modern ideas.  The 
less known P.  Petrovič Suhačev, one of the 
cohorts of forgotten Russian émigrés in 
Serbia, as if emulating the renowned Italian 
Renaissance painter Lucca Signorelli, painted 
The Fishermen and A Meal, according to the 
requirements of members of the Construction 
Committee and not the tendencies of his own 
time.
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Гозба, Рајко 
Слаперник, 1937.   

Rajko Slapernik, 
The Feast, 1937

Рибари,                
П. Петрович 

Сухачев

P. Petrovič 
Suhačev, The 

Fishermen, 1937
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Обед, П. Петрович Сухачев, 1937. 

P. Petrovič Suhačev, Тhe  Meal, 1937 



Дом Народне скупштине  -  Уметничке вредности National Assembly  -  Artwork

Naslov segmenta Segment title

147

Арлекин, Рајко 
Слаперник, 1937. 

Rajko Slapernik, 
The Harlequin, 

1937
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Слике

У жељи да се ново здање Скупштине што 
лепше уреди, набављене су и уметничке 
слике. 

Језгро скупштинске збирке уметничких 
слика зачето је портретима осам 
председника Народне скупштине. Први 
је поручен средином треће деценије од 
познатог хрватског сликара Ивана Тишова 
(1870–1928), а осталих седам  између 1935. 
и 1939. године од већ посусталог, али по 
академској реалистичкој вештини чувеног 
Уроша Предића (1857–1953).  Портрети 
осталих предсeдника Народне скупштине 
поручени су 2010. године од сликара 
Драгана Стојкова (1951). 

За Дипломатски салон је 1937. године 
поручено шест портрета владарске 
породице и краљевских намесника, које је 
израдио загребачки сликар Владимир Бецић 
(1886–1954).

Данас се ту налазе портрети осам владара из 
породица Карађорђевић и Обреновић које 
је Народни музеј у Београду привремено 
уступио на коришћење Народној скупштини 
2008. године. То су: Вожд Карађорђе Уроша 
Кнежевића (1811-1876), Кнез Александар 
Карађорђевић Јоханеса Беса (1822-1861), 
Петар I Карађорђевић Валда Барбеја (1883-
1964), Краљ Александар I Карађорђевић 
Влаха Буковца (1855-1922), затим Кнез 
Милош Обреновић Морица Дафингера 
(1790-1849), Кнез Михаило Обреновић 

Paintings

With the wish to furnish the new Assembly 
building in the best possible manner, 
paintings were also procured. 

The core of the parliament’s collection of 
paintings was created with eight portraits 
of speakers of the National Assembly. The 
first was commissioned in the middle of the 
30s from the famous Croatian painter Ivan 
Tišov (1870–1928), the other seven between 
1935 and 1938 from Uroš Predić (1857-1953), 
already ailing but renowned for his highly 
skilled academic realism. Portraits of other 
Speakers of the National Assembly were 
commissioned in 2010 from the painter 
Dragan Stojkov (1951- ). 

In 1937, six portraits of ruling dynasty 
members and regents were commissioned 
for the diplomatic lounge and painted by 
Vladimir Becić (1886–1954) a painter from 
Zagreb.

Today, the Diplomatic Salon is decorated 
with the portraits of eight members of the 
Karadjordjević and Obrenović royal families. 
The portaits were lended by the National 
Museum to the National Assembly in 2008. 
These are: Vozd Karadjordje by Uroš Knežević 
(1811-1876), Prince Aleksandar Karadjordjević 
by Johanes Bes (1822-1861), King Petar 
Karađorđević I by Valdo Barbey (1883-1964), 
King Aleksandar Karadjordjević I by Vlaho 
Bukovac (1855-1922), Prince Miloš Obrenović 
by Moritz Daffinger (1790-1849), Prince 
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Портрети председника Народне 
скупштине 

Portraits of National Assembly 
Speakers
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Вожд Карађорђе, 
Урош Кнежевић, 
1855.

Vozd Karadjordje 
by Uroš 

Knežević,1855

Кнез Александар 
Карађорђевић, 
Јоханес Бес, 1858.

Prince Aleksandar 
Karadjordjević by 
Johanes Bes,1858



Дом Народне скупштине  -  Уметничке вредности National Assembly  -  Artwork

Naslov segmenta Segment title

151
Краљ Петар I, 
Валдо Барбеј, 
1911.

King Petar 
Karađorđević I by 

Valdo Barbey ,1911

Краљ Александар 
Карађорђевић, 
Влахо Буковац, 1921.

King Aleksandar 
Karadjordjević I by 

Vlaho Bukovac, 1921
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Кнез Милош 
Обреновић, Мориц 
Дафингер, око 1848.

Prince Miloš Obrenović 
by Moritz Daffinger, 

around 1848

Кнез Михаило 
Обреновић, 
Јоханес Бес, 1856.

Prince Mihailo 
Obrenović by 

Johanes Bes, 1856
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Краљ Милан Обреновић, 
непознат француски 
аутор из Атељеа 
Ф.Т.Надара, 1874.

King Milan Obrenović by 
an unknown French author 
from the Felix Tournachon 

Nadar Atelier,1874

Краљ Александар 
Обреновић, Никола 
Милојевић, 1898.

King Aleksanadar 
Obrenović by Nikola 

Milojević , 1898
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Поглед на цркву 
Св. Петке, Сава 
Шумановић, 1938. 

Sava Šumanović, A 
View of St. Petka’s 

Chapel, 1938

Савезна скупштина 
у Београду, 
Славољуб Слава 
Богојевић, 1956.

Federal Assembly in 
Belgrade, Slavoljub 

Slava Bogojević, 1956
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Јоханеса Беса, Краљ Милан Обреновић 
непознатог француског аутора из Атељеа 
Феликса Тураншона Надара, као и Краљ 
Александар Обреновић Николе Милојевића 
(1865-1942).

Највероватније су пре Другог светског рата 
набављени предели Стојана Аралице (1883–
1980), Драгомира Глишића (1872–1957), 
Петра Добровића (1890–1942), Игњата Јоба 
(1895–1936), Михајла Петрова (1902–1983), 
Зорана  Петровића (1921–1996), Васе 
Поморишца (1893–1961), Косте Хакмана 
(1899–1961) и Саве Шумановића (1896–
1942), сликара из матичних токова српске и 
југословенске уметности.

Педесетих и шездесетих година под 
скупштинским кровом смештени су, и до 
данас ту остали, радови Јована Бијелића 
(1886–1964), Мила Милуновића (1897–1967), 
Милана Коњовића (1898–1993), Славка 
Шохаја (1908–2003), Ивана Радовића 
(1894–1973), Пеђе Милосављевића (1908–
1987), Петра Лубарде (1907–1974), Ђорђа 
Андрејевића Куна (1904–1964), Бранка 
Димитријевића (1956), Лазара Личеноског 
(1901–1964), Јосипа Бифела (1933), Василија 
Јордана (1934), Димитра Кондовског 
(1927–1993), Петра Мазева (1927–1993), 
Мешка (Богдана) Киара (1936), Петра 
Омчикуса (1926), Ордана Петлевског (1930–
1997), Миодрага Б. Протића (1922–2014), 
Фрање Филиповића (1930–2009), Франа 
Шимуновића (1908–1995) и других корифеја 
из свих крајева тадашње заједничке државе.

Mihailo Obrenović by Johanes Bes, King Milan 
Obrenović by an unknown French author 
from the Felix Tournachon Nadar Atelier 
and King Aleksanadar Obrenović by Nikola 
Milojević (1865-1942).

Paintings most probably procured before the 
Second World War include landscapes painted 
by Stojan Aralica (1883-1980), Dragomir 
Glišić (1872-1957), Petar Dobrović (1890-
1942), Ignjat Job (1895-1936), Mihajlo Petrov 
(1902-1983), Zoran Petrović (1921-1996), 
Vasa Pomorišac (1893-1961), Kosta Hakman 
(1899-1961) and Sava Šumanović (1896-1942), 
who belonged to the group of mainstream 
painters of Serbian and Yugoslav art.

During the Fifties and Sixties, a permanent 
place under the roof of the Assembly was 
found for the works of art of Jovan Bijelić 
(1886-1964), Milo Milunović (1897-1967), 
Milan Konjović (1898-1993), Slavko Šohaj 
(1908-2003), Ivan Radović (1894-1973), Peđa 
Milosavljević (1908-1987), Petar Lubarda 
(1907-1974), Đorđe Andrejević Kun (1904-
1964),  Branko Dimitrijević  (1956- ), Lazar 
Ličenoski (1901-1964), Josip Bifel (1933), 
Vasilije Jordan (1934), Dimitrije Kondovski 
(1927-1993), Petar Mazev (1927-1993), Meško 
(Bogdan) Kiar (1936), Petar Omčikus (1926), 
Ordan Petlevski (1930-1997), Miodrag B.  
Protić (1922-2014), Franjo Filipović (1930-
2009), Franо Šimunović (1908-1995) and other 
notables from all parts of the joint state.
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Село код Београда, 
Ђуро Радоњић, 1936 .

Djuro Radonjić, A Village 
near Belgrade 1936 

Шид под 
снегом, Сава 
Шумановић,1939. 

Sava Šumanović, 
Šid under Snow, 
1939
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Petar Lubarda, 
The Landscape of 

Montenegro, 1949/50

Предео из Црне 
Горе, Петар 
Лубарда, 1949./50. 

Салаш, Милан 
Коњовић, 
1952. 

Milan 
Konjović, The 

Farm, 1952



Дом Народне скупштине  -  Уметничке вредности National Assembly  -  Artwork158

Naslov segmenta Segment title

Воденица, Јован 
Бјелић, 1958.

Jovan Bjelić, 
The Mill, 1958

Повратак, 
Славoљуб 
Чворовић, 1976.  

The Return, 
Slavoljub 

Čvorović, 1976 
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Велики сто, Мило 
Милуновић, 1958. 

Milo Milunović, The Big 
Table, 1958

Киша, Лазар 
Вујаклија, 1961.  

Lazar Vujaklija, The 
Rain, 1961
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Збирка је обухватала 156 дела од којих 
је, 5. октобра 2000. године, 60 украдено 
или уништено у пожару. Иако је губитак 
ненадокнадив, Министарство културе 
Републике Србије је Народној скупштини 
поклонило 39 слика, три скулптуре и једну 
таписерију. Реч је о делима савремених 
аутора: Божидара Дамјановског (1947), 
Бранка Миљуша (1936–2012), Љубомира 
Поповића (1934–2016), Милића Станковића 
од Мачве (1934–2000) и других. Тако 
је колекција наставила да се развија, а 
захваљујући уметничким вредностима 
незаобилазна је за сагледавање 
стваралачких домета у Србији и земљама 
некадашње Југославије. 

Уметничка збирка обогаћена је 2014. 
године портретом Стевана Ћирића, 
председника Народне скупштине од 1935. 
до 1936. (рад сликара Уроша Предића), 
који је Народној скупштини поклонила 
његова ћерка Евелина Милеуснић. Портрет 
кнеза Павла Карађорђевића (краљевског 
намесника у периоду 1934–1941), рад 
руског сликара Савеља Сорина (1878–1953), 
Народној скупштини је 2015. године 
поклонила његова ћерка, Њ. к. в. кнегиња 
Јелисавета Карађорђевић.

The collection included 156 works of art, 
out of which 60 were stolen or destroyed 
by fire on 5 October 2000. Although the 
loss is irretrievable, the Serbian Ministry of 
Culture soon after presented the Assembly 
with thirty nine paintings, three sculptures 
and a tapestry. These works of art are by 
contemporary artists: Bozidar Damjanovski 
(1947), Branko Miljuš (1936-2012), Ljubomir 
Popović (1934-2016), Milic Stanković of Mačva 
(1934- 2000) and others. The collection has 
thus continued to grow while its artistic 
value is of critical importance for a proper 
understanding of the creative achievements 
of Serbia and the countries of the former 
Yugoslavia. 

The collection of works of art was augmented 
in 2014 by the portrait of Stevan Ćirić, 
National Assembly Speaker from 1935 until 
1936, by the painter Uroš Predić, presented 
as a gift to the National Assembly by his 
daughter Evelina Mileusnić. A portrait of 
Prince Pavle Karađorđević (Prince Regent 1934 
- 1941) by the Russian painter  Savely Sorin 
(1878-1953)  was donated to the National 
Assembly in 2015 by his daughter H.R.M. 
Princess Jelisaveta Karađorđević.
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Стеван Ћирић, Урош 
Предић, 1932. 

Uroš Predić, Stevan 
Ćirić, 1932
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1939. 

Savely Sorin, Prince 
Pavle, 1939
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Витражи

Витражима су, према пројекту Николаја 
Краснова,  украшени прозори бочних 
мермерних степеништа која воде ка првом 
спрату и прозори ресторана у сутерену. 
На њима доминирају геометријски мотиви 
без фигуралних представа, док се на 
једној стакленој прегради у скупштинском 
ресторану налази представа двоглавог 
орла.  

Stained glass windows

In line with the Nikolay Krasnov’s project, 
the high windows of the side staircases 
leading to the first floor and the windows of 
the basement restaurant are decorated with 
stained-glass. Geometric motifs are dominant 
with no figural representation, while one 
glass partition in the Assembly’s restaurant 
is decorated with stained glass depicting a 
double-headed eagle.
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Витражи 

Stained glass
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ВАЈАРСТВО

Према пројекту за зграду Дома народног 
представништва и током уређења 
ентеријера, било је предвиђено да 
скулптуре буду значајан елемент 
декорације, који обједињава у себи 
уметничке вредности са визуелном 
манифестацијом националног, духовног и 
политичког идентитета. 

Већ двадесетих година прошлог века, 
по замисли архитекте Илкића, вајарска 
остварења, која би својим симболичним 
карактером упућивала на функцију 
саме институције и значај онога што 
оличава, требало је да буду постављена 
на фронтовима изнад оба улаза и дуж 
горње ивице бочних крила зграде. Велики 
конкурс за ова вајарска дела расписан је 
1925. године, када је откупљено преко 30 
радова. До реализације није дошло, али је 
одлучено да се откупљени гипсани модели 
поставе у унутрашњост зграде. Сачувано је 
девет радова: Одбрана –Војска Драгомира 
Арамбашића (1881–1945), Наука Петра 
Палавичинија (1887–1958), Саобраћај 
Лојза Долинара (1893–1970), Занатство Ива 
Кердића (1881–1953), Трговина Живојина 
Лукића (1889–1934), Рудар Драгомира 
Арамбашића (1881–1945), Политичар 
Ивана Зајеца (1869–1952), Градинар Ивана 
Напотника (1888–1960) и Грађевинар 
Мартина Хотка. Разнородне по идејама, 
ове скулптуре у великој мери одражавају 
главне стваралачке токове у вајарству тог 

SCULPTURE

According to the design for the National 
Assembly building and during the work on 
its interior decoration, it was envisaged that 
sculptures would constitute a significant part 
of the decoration, uniting artistic values with a 
visual manifestation of national, spiritual and 
political identity. 

The original plan of architect Ilkić in the 
1920s was that sculptures that would, by 
their symbolic character refer to the function 
of the very institution and its importance, 
would be placed on pediments above the 
both entrances and along the upper edge 
of the lateral wings of the building. A large, 
open competition for commissioning the 
sculptures was launched in 1926, and over 
30 works of art were purchased. Even though 
the original idea was not realized in practice, 
it was decided that the chosen plaster pieces, 
originating from 1925 and 1926, should 
be placed inside the building. Nine works 
of art were preserved: Defence-Army by 
Dragomir Arambašić (1881-1945), Science 
by Petar Palavičini (1887–1958), Transport 
by Lojze Dolinar (1893-1970), Crafts by Ivo 
Kerdić (1881-1953), Trade by Živojin Lukić 
(1889-1934), Miner by Dragomir Arambašić 
(1881-1945), Politician by Ivan Zajec (1869-
1952), Gardener by Ivan Napotnik (1888-1960) 
and Engineer by Martin Hotko. Conceptually 
varied, these sculptures reflect to a large 
extent the mainstream sculpture tendencies 
of the time. These sculptures were heavily 
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Наука, Петар Палавичини

Petar Palavičini, The Science 
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Рудар, Драгомир Арамбашић 

Dragomir Arambašić, The Miner 



Дом Народне скупштине  -  Уметничке вредности National Assembly  -  Artwork168

Naslov segmenta Segment title
Одбрана – Војска, Драгомир Арамбашић, 1925. 

Dragomir Arambašić,  
Defence - Army, 1925
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Саобраћај, Лојзе Долинар 

Lojze Dolinar, The 
Transport
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периода. Ове скулптуре су 5. октобра 2000. 
године биле тешко оштећене, након чега су 
рестауриране.

Током 30-их година, у сутерену зграде 
био је привремени вајарски атеље у 
коме су израђене скулптуре анђела 
са бакљом и маслиновом граном 
постављене над главним и службеним 
улазом. Претпоставља се да их је израдио 
вајар ренесансног сензибилитета Петар 
Палавичини. Српски вајар и академик 
Ђорђе Јовановић (1861–1953) је једно 
време радио у овом атељеу као чиновник 
Министарства грађевине. Његова дела су 
медаљони са представом Атине и ликовима 
Перикла, Демостена и Цицерона, који се 
налазе на бочним ризалитима фасаде. 

damaged on 5 October 2000, but fully 
repaired afterwards. 

During the Thirties, one part of the 
parliamentary building was converted into 
a temporary sculptor’s atelier where the 
sculptures of angels holding a torch and an 
olive twig were made and placed above the 
main entrance and the official entrance. They 
are assumed to be works of art created in the 
Renaissance style by Petar Palavičini. Serbian 
sculptor and academician Đorđe Jovanović 
(1861–1953) also worked in this atelier for 
some time, then employed as a civil servant 
with the Ministry of Construction. Among the 
façade sculptures he created the medallions 
depicting Athens and the figures of Pericles, 
Demosthenes and Cicero which are placed 
along the façade in lateral displays. 
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Анђели са бакљом и маслиновом граном, Петар 
Палавичини

Petar Palavičini, Angels holding a torch and an 
olive twig 
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Атина,  Ђорђе 
Јовановић 

Перикле, Ђорђе 
Јовановић 

Djordje Jovanović, 
Athens

Djordje Jovanović, 
Pericles
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Демостен, Ђорђе 
Јовановић 

 Цицерон, Ђорђе 
Јовановић 

Djordje Jovanović, 
Demosthenes 

Djordje Jovanović, 
Cicero 
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Радови који су после завршетка зграде, 
крајем тридесетих година, постављени 
у нишама предвиђеним за њих у 
унутрашњости здања чине знатно 
уједначенију целину. У вестибилу, одмах 
на уласку, четири монументалне фигуре 
исклесане у белом мермеру, чврстих, 
стабилних облика и благо стилизованих, 
сведених површина, представљају 
личности које симболизују историјски 
развој сва три конститутивна народа и 
родоначелника краљевске династије. То су 
Цар Душан Драгутина Филиповића, Краљ 
Томислав Вање Радауша (1906–1975), Кнез 
Коцељ Тина Коса (1894–1979) и Карађорђе 
Франа Кршинића (1897–1982).

By the end of the thirties when the building 
was completed, works placed in niches 
inside the building formed a much more 
unified whole. Four monumental figures cut 
in white marble are placed in the vestibule. 
These four solid, stable, mildly stylized forms 
with reduced surfaces represent characters 
that symbolize the historical development 
of all the three constituent peoples, and the 
founder of the royal dynasty. These are Tzar 
Dušan by Dragutin Filipović, King Tomislav by 
Vanja Radauš (1906-1975), Prince Kocelj by 
Tine Kos (1894-1979), and Karađorđe by Frano 
Kršinić (1897-1982).
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Краљ Томислав, 
Вања Радауш, 1937. 

Vanja Radauš, King 
Tomislav, 1937
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Цар Душан,  
Драгутин 
Филиповић, 1937. 

Dragutin 
Filipović, Tzar 

Dusan, 1937
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Карађорђе, Франо 
Кршинић, 1938. 

Frano Kršinić, 
Karadjordje, 1938
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Кнез Коцељ, Тине 
Кос, 1937. 

Tine Kos, Prince 
Kocelj, 1937
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Скулптуре у Централном холу по 
идејном програму означавају привредне 
делатности, а изражене су женским 
фигурама приказаним са атрибутима 
који одређују поједине гране привреде. 
Фигуре Занатство и Поморство, рад 
Петра Палавичинија и Пољопривреда и 
Индустрија словеначког вајара Франца 
Горшеа (1897–1986), изведене су у 
мермеру. Њима су сродна два остварења 
једног од највећих југословенских вајара, 
Франа Кршинића, одливена у бронзи, 
персонификације Правде и Просвете. 
Поменута дела изведена су по моделима 
који су добили прве награде на конкурсу на 
коме су учествовали готово сви познатији 
југословенски вајари тог периода.

According to the conceptual programme 
the sculptures in the Central hall symbolise 
economic activities, and they are expressed 
and embodied in female figures representing 
attributes that define particular branches of 
economy. The figures Crafts and Maritime 
Affairs by Petar Palavični, and Agriculture and 
Industry by France Gorše (1897-1986) are 
also made of marble. Very similar are the two 
pieces of art by Frano Kršinić cast in bronze, 
personifications of Justice and Education. 
These artworks are developed according to 
the moulds winning the first awards in the 
open competition in which almost all famous 
Yugoslav sculptors of the time participated.
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Индустрија, Франце 
Горше, 1937. 

Пољопривреда, 
Франце Горше, 1937. 

France Gorše, 
Industry, 1937

France Gorše, 
Agriculture, 1937
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183Занатство, Петар 
Палавичини, 1937.  

Поморство, Петар 
Палавичини, 1937.

Petar Palavičini, 
Crafts, 1937 

Petar Palavičini, Maritime 
Affairs, 1937
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Правда, Франо 
Кршинић, 1937. 

Просвета, Франо 
Кршинић, 1937.

Frano Kršinić, 
Justice,1937

Frano Kršinić, 
Education, 1937
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Играли се коњи врани, Тома 
Росандић, 1938. 

Toma Rosandić, Black 
Horses at Play, 1938

За разлику од њих, две динамичне 
композиције са називом Играли се коњи 
врани, које су постављене испред зграде 
1938. године, директно су наручене од 
Томе Росандића (1878–1958), који је својим 
стваралачким и педагошким радом оставио 
дубок траг у српској и југословенској 
скулптури.

In contrast to these, two dynamic 
compositions entitled Black Horses at Play, 
positioned in front of the building in 1939, 
were directly commissioned from Toma 
Rosandić (1878–1958), who left a deep 
mark on Serbian and Yugoslav culture by his 
creative and pedagogical work.
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Краљ Петар I , Рудолф 
Валдец, 1904. 

Rudolf Valdec, King 
Petar I, 1904

Бисте – портрети које сведоче о 
личностима, али и о раздобљима која су 
оне обележиле својим деловањем, имају 
важно место у ликовном и политичком 
процесу уобличавања уметничког 
програма здања Скупштине. Прво је у 
збирку доспео портрет краља Петра I 
Карађорђевића када је, 1920. године, 
ово дело Рудолфа Валдеца (1872–1929) 
одливено у више примерака за све важније 
државне установе. 

Busts – the portraits that testify to the 
existence of particular personalities, but 
also to different époques when they were 
active, occupy an important part of the 
pictorial and political process of shaping the 
artistic programme of the National Assembly 
building. First to arrive to the collection was 
the portrait of King Peter I, when this work 
of art, made by Rudolf Valdec (1872-1929), 
was cast in several copies to be placed in all 
important government institutions.
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187Краљ Александар I, 
Ристо Стијовић, 1937. 

Risto Stijović, King 
Alexander I, 1937

Краљ Петар II, Ива 
Симоновић Деспић 

Iva Simonović Despić, 
King Petar II
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У оквиру уређења ентеријера, 1937. године 
су од Риста Стијовића (1894–1974), Томе 
Росандића и Сретенa Стојановића (1898–
1960) наручене бисте краља Александра, 
Николе Пашића и Стјепана Радића, а затим је 
Ива Симоновић Деспић (1890-1961) урадила 
портрет краља Петра II Карађорђевића.

Током послератног периода, почев 
од 1947. године, настале су бисте 
председника Јосипа Броза Тита, дела Антуна 
Аугустинчића (1900–1979) и Бориса Калина 
(1905–1975), као и председника Савезне 
скупштине Моше Пијаде, др Ивана Рибара, 
Милентија Поповића и Едварда Кардеља, 
остварења Антуна Аугустинчића, Бориса 
Калина, Николе Јанковића (1926) и Зденка 
Калина (1911–1990).

У скупштинској збирци налазио се и један 
број мањих скулптура израђених у мермеру 
и бронзи. Најзначајније су Жртва рата из 
1918. године, дело Ђорђа Јовановића, 
Лавица са пленом, рад Владимира 
Филаковца (1892–1972) и Женски акт вајара 
Ивана Лозице (1910–1943).

Вајарска остварења у згради Скупштине 
дела су најзначајнијих аутора са простора 
некадашње Југославије. По уметничким 
вредностима, она представљају врхунске 
домете југословенске скулптуре, посебно 
оне из периода између два светска 
рата, а по идејној замисли чине складну 
и промишљену целину која одражава 
историјски, духовни и материјални развој 
државе.

In 1937, as part of the interior decoration, the 
busts of the King Alexander, Nikola Pašić and 
Stjepan Radić were commissioned from Risto 
Stijović (1894-1974), Toma Rosandić i Sreten 
Stojanović (1898-1960) respectively, and Iva 
Simonović Despić (1890-1961) made a portrait 
of King Petar II.

In the post-war period starting from 1947, 
busts of President Josip Broz Tito were made 
by Antun Augustinčić (1900-1979) and Boris 
Kalin (1905-1975), with those of National 
Assembly Speakers, Moša Pijade, Dr Ivan Ribar, 
Milentije Popović and Edvard Kardelj, works of 
art by Antun Augustinčić, Boris Kalin, Nikola 
Janković (1926) and Zdenko Kalin (1911-
1990).

The Parliament’s art collection included a 
considerable number of smaller sculptures 
in marble and bronze.  The most important 
are War victim from 1918, the work of Djordje 
Jovanović, Lioness with Prey by Vladimir 
Filakovac (1892-1972) and Female Nude by 
sculptor Ivan Lozica (1910-1943).

Sculptures in the National Assembly 
building present the work of the most 
eminent sculptors of the former Yugoslavia. 
Their artistic value represents the highest 
achievements of Yugoslav sculpture, 
especially those dating from the period 
between the two world wars, while the 
concept of the collection forms a harmonious 
and well thought-out whole that reflects the 
historic, spiritual and material development of 
the state.
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Никола Пашић, Тома Росандић, 1937. 

Toma Rosandić, Nikola Pašić , 1937

Због значаја своје функције, повезаности 
са историјским догађајима, архитектонских 
и уметничких вредности, здање Дома 
Народне скупштине проглашено је за 
споменик културе 1984. године.

Owing to its important function, its 
connection with historical events and its 
architectural and artistic qualities, the 
building of the Assembly was proclaimed a 
cultural monument in 1984.



Дом Народне скупштине  -  Уметничке вредности National Assembly  -  Artwork190

Naslov segmenta Segment title

Бисте у 
приземљу
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Busts in the 

basement
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Женски акт, Иван 
Лозица Ivan Lozica, Female 

Nude
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Лавица са пленом, Владимир Филаковац, 
1937. 

Vladimir Filakovac, Lioness with Prey, 1937
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Публикација „Дом Народне скупштине 
– уметничке вредности“ настала је 
захваљујући сарадњи са многим 
институцијама и појединцима који су 
препознали нашу жељу да јавности 
представимо значајне историјске и 
уметничке вредности зграде на Тргу Николе 
Пашића у Београду.

Захваљујемо Музеју науке и технике на 
уступљеним акварелима Николаја Краснова 
и фотографијама из Фонда браће Добровић 
које приказују Дом Народне скупштине у 
изградњи, Народној библиотеци Србије 
и Архиву Југославије на акварелима 
и нацртима ентеријера Скупштине 
Николаја Краснова, као и Kоманди ратног 
ваздухопловства и противваздухопловне 
одбране Војске Србије на уступљеним 
фотографијама Дома Народне скупштине у 
изградњи које су снимали пилоти.

Захвалност дугујемо и породици 
председника Народне скупштине 
Краљевине Југославије Стевана Ћирића 
– Катарини Ћирић Петровић, Евелини 
Милеуснић и Ивану Ћирићу, чије су 
фотографије из приватног власништва 
породице коришћене за израду ове 
публикације.

У публикацији су кориштени материјали 
Музеја града Новог Сада и кустоса Музеја 
др Гордане Петковић, која је уступила 
обрађене фотографије породице Ћирић, 
као и фотографије из фонда Библиотеке 
Матице српске. Такође, коришћене су 

The National Assembly of the Republic of Serbia 
– Artwork was made in collaboration with 
numerous institutions and individuals that 
recognised our desire to present to the public 
the artistic and historic assets of the building 
in Nikola Pašić Square, Belgrade.

We wish to thank the Museum of Science and 
Technology for lending us the watercolours 
by Nikolay Krasnov and photographs from the 
Dobrović Brothers Fund capturing the House 
of the National Assembly under construction, 
the National Library of Serbia and the Archives 
of Yugoslavia for Krasnov’s watercolours 
and interior plans for the Assembly, and the 
Serbian Air Force and Anti-Aircraft Command 
for lending us the photographs of the building 
under construction, taken by pilots.

We also wish to extend our gratitude to 
the family of Stevan Ćirić, the first Speaker 
of the National Assembly of the Kingdom 
of Yugoslavia to serve in this building, in 
particular to Katarina Ćirić Petrović, Evelina 
Mileusnić and Ivan Ćirić. The photographs 
from the family’s private collection were used 
in the publication.

The publication features items owned by 
the City Museum of Novi Sad, whose curator 
Gordana Petković, PhD, lent us some edited 
photos from the Ćirić family private collection, 
and photographs from the archives of the 
Matica Srpska Library. Photographs and 
postcards from the private collection of Miloš 
Jurišić, the photographer of the Museum of 
Science and Technology, were also used. 
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фотографије и разгледнице, власништво 
Милоша Јуришића, фотографа Музеја науке 
и технике. 

У изради публикације помогао нам је и
Институт за савремену историју, потом
кустос Музеја примењене уметности
Марија Бујић, историчар уметности
Вера Павловић Лончарски, из Завода за 
заштиту споменика културе града Београда, 
као и историчар уметности Љубица 
Миљковић.

The Institute for Contemporary History,
curator of the Museum of Applied Arts
Marija Bujić, art historian Vera Pavlović 
Lončarski from the Institute for the Protection 
of Cultural Monuments of Belgrade,
as well as art historian Ljubica Miljković
helped us in the production of this 
publication.
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Израда публикације омогућена је финансијском 
подршком пројекта„Јачање надзорне улоге 
и јавности у раду Народне скупштине – друга 
фаза“, који спроводи Програм Уједињених нација 
за развој (УНДП) и Швајцарска агенција за развој 
и сарадњу (СДЦ).

Ставови изречени у овој публикацији припадају 
искључиво аутору/ауторима и његовим/ 
њиховим сарадницима и не представљају нужно 
званичне ставове Програма Уједињених нација 
за развој (УНДП) / Швајцарске агенције за развој 
и сарадњу (СДЦ).

Издавач:  Служба Народне скупштине   
 Републике Србије 
Штампа:  ЦИЦЕРО, Београд
Тираж:  300 
Година:  2016. 
Дизајн:  Константин И. Петровић

 

This publication was developed with financial 
assistance of the United Nations Development 
Programme (UNDP)/Swiss Development Agency 
(SDC) under the project “Strengthening the 
Oversight Function and Transparency of the 
Parliament – 2nd Phase”. 

The information and views set out in this 
publication belong exclusively to the author(s) and 
do not necessarily reflect the official views of the 
United Nations Development Programme (UNDP)/
Swiss Development Agency (SDC). 

Published by:  The Service of the National   
 Assembly of the Republic of   
 Serbia 
Printed by:  Cicero, Belgrade 
No. of copies:  300 
Year:  2016 
Design:  Konstantin I. Petrović

             



Дом Народне скупштине  -  Уметничке вредности National Assembly  -  Artwork

Naslov segmenta Segment title

199

             



Дом Народне скупштине  -  Уметничке вредности National Assembly  -  Artwork200

Naslov segmenta Segment title





Дом 
Народне 
скупштине 
Уметничке 
вредности The 

National 
Assembly 

Artwork


