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Урбана рециклажа, стратегија
за ревитализацију урбаног и
историјског наслеђа градова

Све земље бивше Југославије су у некој од фаза транзиције или су процес већ 
завршиле, док је Србија у тај процес формално ушла последња, 2000. године. 
Претходни период био је обележен економским и политичким санкцијама које су 
произвеле колапс укупне економије, опште сиромаштво па тиме и свих елемената 
урбаног наслеђа. У том периоду установљено је да су различити градски простори у 
забрињавајуће лошем стању, било са становишта  уређења града, очувања идентитета 
локација, хигијене, или градске економије, а неретко су они потенцијалне нехигијенске 
зоне или склоништа за бескућнике и деликвенте. Проналажење ефикасних модела 
за њихово уређење и укључивање у укупан живот града представљало је једну од 
стратешких акција за превазилажење овако лоше ситуације у време краја деведесетих 
година у Србији.

Урбо-рециклажа је била предложена стратегија у коришћењу и рехабилитацији 
физичког фонда градова. Применом ове стратегије се чувају, одржавају и активирају 
девастирани, запуштени или неадекватно коришћени простори градова, који су 
пасивни носиоци урбаних потенцијала. Има двојаку примену:

• као целовити циљни процес кроз планове, када је она планирана активност, 
или

• као техника, којом се објекти и простори, функционално и физички одржавају 
до реализације планом предвиђених интервенција.

Важна група објеката подобних за урбо-рециклажу су културно-историјски 
споменици са нижим степеном прописане заштите. Пошто је констатовано да су 
разлози неефикасности стандардних теоријских и практичних метода заштите 
споменика културе различити (непостојање инструмената којима се предложене 
интервенције спроводе у дело, непознат титулар или власник, затим јавне намене и сл.), 
ово је један начин за ефикаснију заштиту и поновно активирање овог, специфичног 
дела наслеђа. Други део су комплекси различитих намена, углавном индустријски, 

некад војни, складишни или саобраћајни терминали, који су остали заробљени у 
централним деловима градова, а изгубили свој ранији значај, намену и понекад и 
власника.

Урбо-рециклажа би могла да буде један ефикасан инструмент у управљању 
градским ресурсима и економичан начин обнове запуштених делова градова, јер 
кроз мање интервенције обезбеђује позитивне промене: садржаја, изгледа, карактера 
и прихода. Њена примена може да очува основне вредности простора, и да буде један 
могући начин за одабир правог решења за одређену локацију. 

Примена урбо-рециклаже може данас бити једноставан и економичан 
начин очувања историјских, грађевинских и просторних ресурса града и основа 
ревитализације наслеђа наших градова. Објекти који се на овај начин физички и 
садржајно осавремене, подижу атрактивност свог непосредног урбаног окружења. 
Тако се урбанистички и комунални проблеми града претварају у своју супротност 
- атрактивне, квалитетне зоне које привлаче становнике, инвеститоре и садржаје.

Једна од група локација и објеката који могу бити предмет урбане рециклаже 
су велики и значајни градски комплекси, који представљају део историје града, 
а који су урбанистичким плановима предвиђени за рушење или резервисани за 
реконструкцију, у овом тренутку нереалну. Критеријум за могућу рециклажу оваквих 
важних градских целина је њихов историјски и културни значај, специфичност, 
идентитет, али и нејасан статус или власник, због чега ће, уколико се не примени овај 
или други методи обнове, те вредности временом нестати.

Одржавање и обнова историјских целина у градовима прописују се кроз 
процес планирања у зависности од карактера, значаја и утврђене вредности на 
различите начине. За стамбене делове градова најчешће се прописују обухват и 
начин интервенција који становници, током текућег одржавања зграда и следе. У 
централним пословним деловима градова ово одржавање је још извесније јер се у 
овим зонама концентрише капитал и један његов део одваја за одржавање, које је и 
део пословне политике и маркетинга. Проблем се јавља у целинама које немају своје 
сталне кориснике, а део су историјског наслеђа градова. Овакве целине, обзиром 
да су у надлежности државне и градске управе, у нормалним економским условима 
предмет су трајне пажње и улагања. У ситуацији осиромашења управе, што се 
догодило најпре са Југославијом, затим Србијом и најзад Београдом од деведесетих 
година прошлог века, најпре се редукције врше у деловима који нису од виталног 



значаја за функционисање града. У таквим условима историјске целине без стамбеног 
и пословног садржаја остају запуштени делови градова без јасног корисника, статуса 
и тиме стратегије за одржавање. На овај начин се у градовима уместо атрактивних 
историјских “места” формирају фавеле, сламови, дивља градња, нехигијенска насеља. 
Локална управа, с обзиром на чињеницу да нема легалног корисника који се брине 
за локацију, издаје решења и дозволе за најразличитије врсте делатности, најчешће 
непримерене карактеру или значају локације. 

Како су ова и сличне историјски вредне локације запуштене, неопремљене 
(инфраструктуром, путевима, пратећим садржајима), без саобраћајних веза са 
центром и ван свакодневних кретања, рента и најам простора има ниску цену коју 
могу да плате најнепожељније социјалне групе и врсте делатности.

Такав је управо пример комплекс Старог сајмишта на Новом Београду. Овај 
комплекс је кроз институције културе заштићен као културно добро, био је предмет 
урбанистичког плана, међутим, у њему као ни у документима институција културе 
или урбанизма, нема механизама нити оперативних предлога за његову реализацију. 
Да ли заштита значи потпуну реконструкцију комплекса из 1939. године, или чување 
преосталих обележја тадашњег сајмишта (као куле или неког од павиљона), остаје за 
разматрање институцијама које су за ову врсту проблема надлежне. У међувремену 
док се институције, јавност и управа не фокусирају на спровођење баш оваквог 
урбанистичког плана, цео је простор физички и амбијентално деградиран, са издатим 
појединачним просторима на коришћење у различите намене, најчешће складишта, 
неусловно становање, а део је права градска фавела.

Свеже дијагнозе

Комплекс Старог сајмишта био је у последње две године предмет истраживања 
кроз два концепта пројекта за неку врсту рехабилитације ван званичних институција. 
Први је био у оквиру Физибилити (Feasibility) Студије конверзије урбаног наслеђа за 
потребе креативног сектора Београда, у оквиру SAIT (Social Actors in Transformation) 
Београд пројекта у заједничком интернационалном тиму (CHOROS Inetrantional 
Projects, New York). Локација је била једна од четири разматране за овакву конверзију 
кроз урбану рецилажу и оцењена је као веома компликована и могућа као парцијално 
решење, кроз адаптацију тек неког од постојећих објеката, али укупно нерационална 
и дуготрајна. 

Други покушај укључивања међународног искуства и примене успелих стратегија 
и метода обнове историјских целина у Београду биo је концепт примене програма 
IDEAS, у оквиру програма UNOPS у току 2005. године. Припремна истраживања 
могућности примене укупне социјално, амбијентално, архитектонске обнове и 



ревитализације комплекса примењујући искуства ревитализације дела историјског 
језгра Хаване кроз истовремени социјални програм оцењен је као нерационалан, из 
разлога нејасног власништва, великих трошкова расељавања породица које данас 
станују на локацији, уметничких атељеа са локације, као и нејасних управљачких 
права над комплексом. 

У закључку, овакви су комплекси били погодни за примену алтернативних 
стратегија ревитализације, какав је урбана рециклажа, све док су улагања (у 
расељавање и физичку рехабилитацију) кроз тај процес у зони рационалних, мањих 
од организовене званичне акције и пројеката ревитализације. То је један од кључних 
критеријума за оправдану примену урбане рециклаже. За сваку врсту интервенције 
данас  је неоходна студија оправданости која би показала има ли основа за привремено 
коришћење и постизање очекиваних сукцесивних ефеката или је неопходна озбиљна 
и одлучна интервенција државних и градских институција у рехабилитацији читавог 
комплекса Старог сајмишта. У једном или другом случају, овакве зоне се могу уз 
адекватно управљање, институционално или кроз посебно оформљене агенције и 
непрофитне организације, укључити у савремени живот града, рехабилитовати и 
ревитализовати на социјално, економски и културолошки одржив начин само уз 
знатно већа улагања. Једна од стратегија оживљавања може бити увођење у свету 

популарних креативних индустрија у читав комплекс, али једино уколико се нађе 
начин да се укључе и комерцијални садржаји, при том увек имаући на уму да је то и 
меморијални комплекс, те садржаји морају да се комбинују хармонично и са посебном 
пажњом.  Уколико нема велике државне инвестиције, што је скоро извесно, једино се 
оваквим заједничким и пажљивим, јавно – приватним партнерским моделима могу 
постићи позитивни ефекти: културлошки, комерцијални, очувања идентитета места 
и једино је такав процес ревитализације одржив за даљу обнову и унапређење ове 
значајне београдске локације. 

Приказ зона оправдане примене стартегије урбане рециклаже у ревитализацији 
уопште (графикон 1) и посебно историјских објеката и култрурних добара (граф. 2)

Текст је саопштен на “Данима Старог београдског сајмиошта - Старо београдксо 
сајмиште 3+1”, Народни музеј, Београд 5-19.априла 2006.
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Графикон 2 - Одабир врсте интервенције на културним добрима



Југословенски павиљони 1 и 2
 Рајко Татић, Миливоје Тричковић и Ђорђе Лукић

 1937.

Две грађевине, прва површине 2100 m2, и друга 1200 m2,  
једнаке основе, постављене једна наспрам друге и у урбанистичком решењу сајмишта 
су образовале симетричан фронт према реци. Између њих је пролазио пут према Сави. 
Једноспратнице квадратне основе са издигнутим средишњим делом и базиликалним 
осветљењем. 

 Основна намена - сајамски изложбени простор; за време Другог светског 
рата павиљони су били у склопу нацистичког логора. У савезничком бомбардовању 
1944. године велики број објеката, па и ова два павиљона су срушени, а потом је под 
притиском надолазеће совјетске војске Логор расфромиран. После рата на темељима 
ових павиљона су саграђене четири бараке за боравак омладинских бригада које су 
градиле Нови Београд. 

 Данас се у баракама станује. 

 Бараке треба порушити и у габариту сајмишних павиљона 
саградити нове објекте. Обновити пут између објеката који води ка Сави. За изградњу 
објеката потребни су посебни конзерваторски услови. (ДУП споменичког комплекса 
Старо сајмиште, 1992)

Yugoslav pavilions 1 and 2 
 Rajko Tatić, Milivoje Tričković and Đorđe Lukić

 1937.

 Two structures, fi rst with the space of 2100 sq.m. and second 1200 sq.m. 
, identical in layout, situated against each other, creating symmetric front towards the river 
in urban solution of the Fair. Th e pedestrian road leading towards Sava was passing between 
them. Th ese are one fl oor buildings, with square layout,  elevated central part and basilican 
lightening.

 Th e main use – Fair exibition space; during the World War II, the pavilions 
were the part of the Nazi concentration camp. During the Allies bombardment in 1944, 
the great number of structures, including these two were demolished, and then under the 
pressure of the coming Red Army the Camp was closed. Aft er the war, on the ground of 
these pavilions four barracks were constructed, used for accomodation of the youth working 
brigades, engaged in the building of the New Belgrade.

 Today, these barracks are used for living. 

Th e barracks should be  levelled down and in the place of the old fair 
pavilions construct new structures. Th e pedestrian road between structures leading towards 
Sava is to be renovated. Special conservation conditions are necessary for restoration of the 
structure. (Detailed Urban Plan of the memorial complex Th e Old Fairground, 1992) 



Југословенски павиљон 3
Рајко Татић, Миливоје Тричковић и Ђорђе Лукић

1937.

 Павиљон 3 је био највећи сајамски павиљон (површине 
5100 m2)  са веома наглашеним централним ризалитом, равнога крова и степенасто 
повучених бочних крила.

 Основна намена - сајамски изложбени простор; за време Другог светског рата 
павиљон је био у склопу нацистичког логора. У савезничком бомбардовању 1944. 
године павиљон je срушен.

 На месту овог павиљона се налази Кожарска школа са пратећим 
објектима и двориштем. 

 Преселити школу, уклонити објекат и на том месту изградити 
објекат савремене архитектуре у габариту сајамског павиљона. За изградњу објекта 
потребни су посебни конзерваторски услови (ДУП споменичког комплекса Старо 
сајмиште, 1992)

 Yugoslav pavilions 3
 Rajko Tatić, Milivoje Tričković and Đorđe Lukić

 1937.

 Pavilion 3 was the largest Fair pavilion (space 5100 sq.m.)  with 
prominent central projection, fl at roof and step-shaped fl ank wings. 

 Th e main use – Fair exhibition space; during the World War II, the pavilions 
were the part of the Nazi concentration camp. During the Allies bombardment in 1944, 
pavilion was demolished.

In the location of this pavilion, the Leather school with supporting facilities 
and the schoolyard is situated. 

Dislocate school, remove the structure and in that place construct 
a new structure of modern architecture in the fl oor plan of ex Fair pavilion. Conservation 
conditions are necessary for the construction of this structure. (Detailed Urban Plan of the 
Memorial complex Th e Old Fairground, 1992)

 Југословенски павиљони 4 и 5 
Рајко Татић, Миливоје Тричковић и Ђорђе Лукић

1937.

 Били су пандан павиљонима 1 и 2, мањих габарита, наглашених 
улаза које фланкирају угаоне масе паралелопипедног облика. Павиљони су симетрично 
постављени и једнаких димензија. Површина и 4 и 5 павиљона износила је по 1600 
m2.

 Основна намена - сајамски изложбени простор; за време Другог светског 
рата павиљони су били у склопу нацистичког логора. Објекат је делимично порушен 
у савезничком бомбардовању у пролеће 1944. године и на његовим темељима је 
подигнут сервис аутомобила марке Рено.

На месту овог павиљона се налази ауто сервис Рено.

Објекат није од интереса за службу заштите. Настојаће се да се 
сервис аутомобила поруши и у габариту сајамских павиљона подигну нови објекти. За 
изградњу објеката потребни су посебни конзерваторски услови. (ДУП споменичког 
комплекса Старо сајмиште, 1992)

 Yugoslav pavilions 4 and 5
 Rajko Tatić, Milivoje Tričković i Đorđe Lukić

 1937.

 Th ey matched pavilions 1 and 2, only with smaller fl oor plans and 
emphasized entrances in parallelepiped shape. Pavilions were situated simmetric and had 
same dimensions. Th e space of the pavilions 4 and 5 was 1600 sq.m each.

 Th e main use – Fair exibition space; during the World War II, the pavilions 
were the part of the Nazi concentration camp. Th e structure is partialy destructed in the Allies 
bombardment in spring 1944 and on its ground Renault auto service was constructed.

In the location of this pavilion Renault auto service was constructed. 

Th is structure is of no interest for  preservation authorities. It will 
be attemted to level down the car service and to construct new structures in its fl oor plan. 
Conservation conditions are necessary for the construction of this structure. (Detailed 
Urban Plan of the Memorial complex Th e Old Fairground, 1992)



 Југословенски павиљони 6 
Александар Секулић

1939/40. започета изградња, није реализован.

 Основна намена - сајамски изложбени простор;

 Yugoslav pavilion 6 
 Aleksandar Sekulić

1939/40, construction started, not completed.

 –

 main use – fair exhibition space

 –

–

 Мађарски павиљон 
арх. Жорж Лехотски, овлашћени архитекта из Будимпеште; извођач је било 

предузеће Тунер и Вагнер из Београда

1937.

 Павиљон је укупне површине 529 m2. Састоји се од нижег улазног 
дела са лучним отворима и вишег корпуса. На споју два корпуса у средини је кула. 

 Основна намена - сајамски изложбени простор; за време Другог светског рата 
павиљони су били у склопу нацистичког логора. 

Павиљон је данас делимично сачуван, временом доста преправљен.

 Предвиђен је за трајно чување и рестаурацију по посебним 
конзерваторским условима. (ДУП споменичког комплекса Старо сајмиште, 1992)

 Немачки павиљон 
пројектант: Постоје претпоставке, до сада не докумнтоване, да је пројектант био сам 
Вернер Марх (Werner March) сарадник Алберта Шпера на реконструкцији Берлина 
и  пројектант наше амбасаде у Берлину 1939/40. године.  Израдио је пројекат за 
Олимпијски стадион у Доњем граду у Београду, који је лично приказао на изложби 
Нове немачке архитектуре (Neue Deutsche Baukunst)  у Немачком павиљону на 
Сајмишту, отвореној 05.10.1940. године. Ово је био уобичајени начин ширења утицаја, 
учешћем на интернационалним конкурсима за објекте од  великог националног 
значаја и слањем изложби са очигледним пропагандним карактером (З.Маневић, 
Архитектура и политика (1937-1941), Зборник за ликовне ументости Матице српске, 
Нови Сад 1984, 302.).

1938. / 1939.

 Изграђен је мермерни павиљон и организована је немачка државна 
изложба. Простор од 2000m2 укупне површине на коме се налазио павиљон.

 Основна намена - сајамски изложбени простор; за време Другог светског рата 
павиљони су били у склопу нацистичког логора. 

Павиљон је порушен.

 –
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 Hungarian pavilion
 George Lehotski, licecensed architect from Budapest; developer 

was Tuner and Vagner company from Belgrade 

 1937.

 Total space of the pavilion is 529 sq.m. It consists of the kower entrance 
part with arcades and higher corpus. In the centar where two corpus meet is the tower.

 Main use – fair exhibition space; during the World War II pavilions were the 
part of Nazi concentration camp. 

 Pavilion is partially preserved, signifi cantly remodeled during its lifetime  

 Pavilion is designated for permanent preservation and restoration, 
according to special conservation conditions. (Detailed Urban Plan of the Memorial 
Complex Th e Old Fairground, 1992)

German pavilion 
 It is assumed, although still without material evidence, that the designer was Werner 

March himself, the associate of Albert Speer on reconstruction of Berlin and the designer of 
Yugoslav ambassy in Berlin in 1939/40.  He designed the project for the Olympic stadium 
in Donji Grad, Belgrade, personally presented on the exibition New German Architecture 
(Neue Deutsche Baukunst)  in German pavilion inside the Fair, opened on October 10th 
1940. Th is was the usual way for spreading infl uence, by participating on international open 
competitions for the structures of great national signifi cance and sending exibitions with 
apparent propaganda nature (Z. Manević, Arhitektura i politika (1937-1941), Zbornik za 
likovne umetnosti Matice srpske, Novi Sad 1984, 302.).

 1938/1939

 Th e marble pavilion was built and German State Exhibition was 
organized. Th e total space of the pavilion was 2000 sq.m.

 Main use – fair exhibition space; during the World War II pavilions were the 
part of Nazi concentration camp.

 Pavilion is levelled down.



 Румунски павиљон
инж. Виктор Смигелски, овлашћени архитекта из Букурешта

1937.

 Павиљон је укупне површине 458 m2. Објекат се одликује 
употребом фолклорних елемената уклопљених у касномодернистичку целину. Лучни 
решеткасти портал био је израђен од дрвета. 

Основна намена - сајамски изложбени простор; за време Другог светског рата 
павиљони су били у склопу нацистичког логора. У савезничком бомбардовању 1944. 
године велики број објеката, па и овај павиљон је срушени.

Павиљон није сачуван. На његовом месту подигнуто је спомен обележје 
без значаја за заштиту.

Није предвиђен за обнову. (ДУП споменичког комплекса Старо 
сајмиште, 1992)

 Romanian pavilion 
 Victor Smigelschi eng.arch., licenced architect from Bucurest

 1937.

 Pavilion had the total space of 458 sq.m. It was characterized by the 
use of folklore elements, fi t in the late modernist scheme. Arcade, grid portal was made of 
wood.

 Main use – fair exhibition space; during the World War II pavilion was the 
part of Nazi concentration camp. In 1944. Allies bombardment the majority of structures 
were demolished, including this pavilion. 

 Pavilion is not preserved. In its place the memorial mark was erected, having 
no signifi cance for preservation.

 It is not planned to be renewed ((Detailed Urban Plan of the Memorial 
complex Th e Old Fairground, 1992).
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 Филипсов павиљон
–

1937. / 1938.

 Основа је елипсоидна са плитко засведеним кровом. Чувен 
је по томе што су у њему први пут 1938. године изложени тв пријемници. Павиљон је 
био изграђен од тврдог материјала, површине 340m2. 

 Основна намена - сајамски изложбени простор; за време Другог светског 
рата павиљони су били у склопу нацистичког логора. Порушен је у савезничком 
бомбардовању.

Основу павиљона треба изказати у парковском уређењу. (ДУП 
споменичког комплекса Старо сајмиште, 1992)

 Phillips pavilion

 1937 / 1938

 Th e base is ellipse and 
the roof shallowly arcuate. Th e pavilion is 
famous for the fi rst Belgrade presentation 
of television in 1938. It was made of the 
hard material, with total space 340 sq.m.

 Main use – fair exhibition 
space; during the World War II pavilions 
were the part of Nazi concentration camp. 
Demolished in Allies bombardment. 

 Th e fl oor plan of 
the pavilion should be presented as a park. 
(Detailed Urban Plan of the Memorial 
complex Th e Old Fairground, 1992)

 Рибарски павиљон

1938.

 Налазио се на улазу у комплекс са Савског моста, први са 
леве стране.

 Основна намена - сајамски изложбени простор; у време логора, овај павиљон 
је био нарочито злогласан, јер су у њему вршене егзекуције логораша. Порушен је у 
савезничком бомбардовању.

Није предвиђен за подизање, већ да се на прикладан начин 
искажу његови габарити у будућем уређењу простора (ДУП споменичког комплекса 
Старо сајмиште, 1992).

 Ribarski (fi shermen’s) pavilion
–

 1938.

 It was situated at the entrance to the 
complex from Sava bridge, fi rst on the left . 

 Main use – fair exhibition space; during 
the World War II pavilion was especially infamous, due tof 
the executions of the camp prisoners taken place there. It 
was demolished in Allies bombardment.

Not planned to be rebuilt, but to be 
marked out in its ground plan in the future setup of space 
(Detailed Urban Plan of the Memorial complex Th e Old 
Fairground, 1992)



34

Чешко-словачки павиљон 
Вацлав Гирса, овлаштени архитекта из Прага; извођач је предузеће 

Љуб. Крехлика из Београда.

1937.

 Павиљон је пројектован у стилу касног модернизма, од армираног 
бетона, глазираних бојених опека и нерђајућег метала. Укупна површина је 341m2. 
Портал, степениште и стубови за заставе (висина 12м) били су обложени нерђајућим 
металом, тзв. poldi –anticoro. 

 Основна намена - сајамски изложбени простор; за време Другог светског рата 
павиљони су били у склопу нацистичког логора. 

Павиљон је сачуван, делимично оштећен. Очуван је у измењеном 
стању и после 1952. користе га сликари као стамбени простор и атеље (Одлука ИОНО 
града Београда 1952).

Павиљен је предвиђен за трајно чување и рестаурицају. За 
рестаурацију објеката потребни су посебни конзерваторски услови. (ДУП споменичког 
комплекса Старо сајмиште, 1992)

 Czechoslovakian pavilion 
 Vatslav Girsa, licensed architect from Prague; the developer 

was  Ljub. Krehlika company from Belgrade.

 1937.

 Pavilion was designed in the stzle of Late Modernism, with the use of 
reinforced concrete, glazed colored brick and anticorrosive metal. Total space is 341 sq.m. 
Th e portal, staircase and fl ag columns (12m high) were armored with anticorrosive metal, 
i.e. poldi –anticoro. 

 Main use – fair exhibition space; during the World War II pavilion was the 
part of Nazi concentration camp. 

 Pavilion is preserved, partly damaged. Preserved in modifi ed condition and 
aft er 1952 it’s been used by painters for their ateliers and living space (Decision of IONO of 
the City of Belgrade, 1952).

 Pavilion is designated for permanent preservation and restoration. 
Special conservation conditions are necessary for restoration of the structure. (Detailed 
Urban Plan of the Memorial complex Th e Old Fairground, 1992)
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 Италијански павиљон 
 Данте Петрони, професор  Универзитета у Фиренци

 1937.

 Амбициозан објекат грађен у стилу касног модернизма, са 
атријумом у средишњем делу из кога су у павиљон водили многи улази. Главни улаз 
је фланкиран јаким паралелoпипедним кулама, а фасада је застакљена стакленим 
призмама. Павиљон има изложбену површину 980,22 m2.

 Основна намена – сајамски изложбени простор; за време Другог светског рата 
павиљони су били у склопу нацистичког логора. У послератном периоду, објекат је 
додељен уметницима за потребе атељеа (Одлука ИОНО града Београда 1952).

 Павиљон је сачувана у  девастираном облику. 

 Павиљон кје предвиђен за обнову поступком рестаурације. За 
његову обнову ће се израдити посебни конзерваторски услови. (ДУП споменичког 
комплекса Старо сајмиште, 1992) 

 Italian pavilion 
 Dante Petroni, professor of the Florence University

 1937.

 Ambitiously built structure in the style of late modernism, with the 
atrium in the central part (traditional  element  of Roman architecture), from where 
numerous entrances were leading to the pavilion. Th e main entrance is fl anked with strong 
parallelepiped towers and the facade glazed with glass prisms. Total exhibition space of the 
pavilion was 980,22 sq.m. 

 Main use – fair exhibition space; during the World War II pavilion was the 
part of Nazi concentration camp. In the postwar period, the structure was assigned to artist 
for their ateliers (Decision of IONO of the City of Belgrade, 1952).

 Pavilion is preserved in devastated shape. 

 Pavilion is designated for permanent preservation and restoration. 
Special conservation conditions are necessary for restoration of the structure. (Detailed 
Urban Plan of the Memorial complex Th e Old Fairground, 1992)

 Меморијал жртвама геноцида 1941-1945
Миодраг Миша Поповић 

22. април 1995. на савском насипу испред Старог сајмишта

Memorial to the victims of genocide 1941-1945 
 Miodrag Miša Popović 

 April 22nd 1995. on the Sava embankment in front of the Old 
Fairground.
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Кула – централна грађевина комплекса  
 Александар Секулић, тадашњи шеф Техничког одсека, док је извођач био 

Рудолф Цигер из Београда (Извештај Друштва за приређивање сајма и изложби у 
Београду, 23.01.1938.) 

1937.

 Кула представља маркантан и успешно решен објекат сајмишта. 
Била је централно позиционирана на главном тргу са кога су се сагледавали сви остали 
павиљони. Објекат се састоји од вишеспратног дела кружне основе, и саме куле.  
Висина објекта је 40 м, и била је осмишљена као репер не само у оквиру комплекса, 
већ и важан оријентир за цео град. Централна кула је имала 570 m2 изложбене 
површине.

 Основна намена – сајамски изложбени простор; за време Другог светског рата 
павиљони су били у склопу нацистичког логора. У послератном периоду, објекат је 
додељен уметницима за потребе атељеа (Одлука ИОНО града Београда 1952).

Кула је до данас сачувана у измењеном и девастираном облику. 

Кулу треба обновити поступком рестаурације. За њену обнову 
ће се израдити посебни конзерваторски услови. (ДУП споменичког комплекса Старо 
сајмиште, 1992).

 Tower – central structure of the complex  
 Аleksandar Sekulić, the chief of the technical deparment by that time, while the 

developer was Rudolf Ciger from Belgrade (Th e Report of the Society for Organizing Fairs 
and Exibitions in Belgrade, January 23rd 1938.)

 1937.

 Th e Tower represents distunguished and successfully solved structure 
of the Fair. It was centrally positioned where al the other pavilions could be seen from. Th e 
structure consists of multilevel art with circle basis and the Tower itself.  Th e height of the 
structure is 40 meters, and it was thought to be the focal point not only inside the complex, 
but also signifi cant landmark for the City. Central Tower had 570 sq.m. of the exibition 
space.

 Main use – fair exhibition space; during the World War II pavilions were the 
part of Nazi concentration camp. In the post war period, the facility was designated to the 
artists for their ateliers (Decision of IONO of the City of Belgrade, 1952). 

 Th e Tower is preserved up till present time, though in modifi ed and 
devastated shape. 

 Th e Tower should be restored. For its renovation, the special  
conservation conditions will be determined. (Detailed Urban Plan of the Memorial Complex 
Th e Old Fairground, 1992)



Спасићев павиљон – Задужбина Николе Спасића
Александар  Секулић (Извештај Друштва за приређивање сајма и изложби 

у Београду, 23.01.1938.) 

1937.

 Објекат је кружне основе са наглашеним улазним делом 
правоугаоне основе. Поред класичних изложбених просторија павиљон је обухватао 
и галерију са специјалним полузениталним осветљењем. Површина павиљона је 
износила 1320 m2.

 Основна намена –изложбени простор; за време Другог светског рата објекат је 
био у склопу нацистичког логора. У послератном периоду, објекат је имао различите, 
махом комерцијалне садржаје; данас се у објекту налази предузеће Посејдон.

павиљон је сачуван у измењеном облику – дозидан је. 

Спасићев павиљон је предвиђен за обнову рестаураторским 
поступком. За рестаурацију су потребни посебни конзерваторски услови.  (ДУП 
споменичког комплекса Старо сајмиште, 1992) 

 Spasić pavilion – Foundation of Nikola Spasić 
 Aleksandar Sekulić (Th e Report of the Society for Organizing Fairs and 

Exibitions in Belgrade, January 23rd 1938.) 

 1937.

 Th e structure has the circle base with emphasized entrance part, 
rectangle in its base. Besides classic exibition space, pavilion included a gallery with special 
half-zenithal lightening. Th e total space of the pavilion was 1320 sq.m. 

 Main use – fair exhibition space; during the World War II pavilion was the 
part of Nazi concentration camp. In the postwar period it had various, mostly commercial 
use, today in this building the company Posejdon is situated.

Pavilion is preserved in modifi ed shape – enlarged.

Spasić pavilion is designated to be reconstructed by restauration 
procedure. Conservation conditions are necessary for restoration of the structure. (Detailed 
Urban Plan of the Memorial complex Th e Old Fairground, 1992)

 Турски павиљон
непознат

1938.

 Према недовољно очуваном изгледу, и доступним 
фотографијама не може се поуздано знати какав је био првобитан изглед павиљона. 

 Основна намена - сајамски изложбени простор; за време Другог светског 
рата павиљони су били у склопу нацистичког логора. У савезничком бомбардовању 
павиљон је оштећен.

Данас је у девастираном објекту становање. 

Предвиђен је за трајно чување и обнову. За рестаурацију објеката 
потребни су посебни конзерваторски услови. (ДУП споменичког комплекса Старо 
сајмиште, 1992)

 Turkish pavilion
 Unknown

 1938

 According to its inadequately preserved shape and available photos it is 
not possible to tell for sure what was the original, initial  appearance of the pavilion. 

 Main use – fair exhibition space; during the World War II pavilion was the 
part of Nazi concentration camp. It was damaged in Allies bombardment.

Today it is devastated, used for habitation. 

It is designated for permanent preservation and restoration. Special 
conservation conditions are necessary for restoration of the structure. (Detailed Urban Plan 
of the Memorial complex Th e Old Fairground, 1992)
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 Зграда управе сајма 
Техничке дирекција под руководством Александра Секулића (Извештај 

Друштва за приређивање сајма и изложби у Београду, 23.01.1938.)

 1937.

 То је мањи објекат са доминирајућим полукружним ризалитом 
на главној фасади.

 Основна намена – управа зграда сајма; за време Другог светског рата у склопу 
нацистичког логора, у објекту је била управа логора. Данас је у намени пословања.

Зграда је до данас сачувана. 

Зграду треба обновити поступком рестаурације. За њену обнову 
потребни су посебни конзерваторски услови. (ДУП споменичког комплекса Старо 
сајмиште, 1992)

 Management Building of the Belgrade Fair 
 Technical Agency, steered by Aleksandar Sekulić ((Th e Report 

of the Society for Organizing Fairs and Exibitions in Belgrade, January 23rd 1938).

 1937.

 It is a smaller structure with dominant half-circle projection on the 
main facade.

Main use – Management Building of the Fair, during the Second World War 
it was the Command of the concentration camp. Today it is used for commercial purposes.

  Th e building is preserved up till now.

 Th e structure should be regenerated by restoration procedure. Pavilion 
is designated for permanent preservation and restoration. Special conservation conditions 
are necessary for restoration of the structure. (Detailed Urban Plan of the Memorial complex 
Th e Old Fairground, 1992) 
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ИНФО  је производ савременог пословања Урбанистичког завода Београда, које 
захтева брзу, јасну, отворену и транспарентну комуникацију. Значај  овог пројекта је у 
успостављању комуникације међу запосленима на свим нивоима, али и у организацији 
и развијању  стратегије и процедуре комуникације  и ван Завода. 

Настао на иницијативу групе запослених која је уочила значај транспарентности 
урбанистичког рада у Заводу, препознала и иницира публиковање за град битних 
урбанистичких тема, занимљивих искустава са домаћих и иностраних саветовања 
и стручних путовања, а потом и истрајала у намери,  да о свему томе  редовно 
информише стручну и другу јавност.

Подстичући свест  запослених о припадању јединствном пословном окружењу  
у исто време ИНФО стиче и проширује  поверење  бројних циљних група у земљи 
и иностранству ( еминентни стручњаци и сродне институције укључене у процес 
просторног и урбанистичког планирања) које све више узимају  учешће у његовом 
раду.

У последњих пет година, унапређењем садржаја, повећањем ауторских текстова, 
стручних радова, али и ликовне опреме, локални билтен ИНФО, од интерно – екстерног 
гласила, постаје гласило града, спремно да буде у тиму креатора комуникационе 
инфраструктуре Београда. 

Редакција

INFO is the operational product of the modern business approach in the Town 
Planning Institute of Belgrade, demanding prompt, clear and transparent communication. 
Th e goal and signifi cance of this project has been to establish multi level communication 
inside the working team of the Institute, also to design, organize and develop optimal 
communicational strategy with following procedures, concerning business, public and other 
external relations. 

Th e very beginnings of the INFO project were the result of the initiative shaped and 
put to work by a group of employees, capable to perceive the signifi cance of transparency 
in urban planning. Recognizing it as indispensable, we consequently initiated publishing 
the articles about the important urban subject matters relevant for the City, interesting 
experiences from the local and international symposiums and expert trips, enduring in our 
intention to regularly inform professional and other public about the above issues.

INFO is stimulating among the stuff  the idea of belonging to the integral business 
surroundings, while in the same time gaining and strengthening confi dence of the 
increasing number of target groups in the country and abroad (eminent experts and related 
institution, involved in the process of spatial and urban planning), successfully persuading 
and motivating them to take an increased part in the INFO work.

In the last fi ve years, by increasing the number of authorial and expert articles and 
improving their quality, but also through higher level of visual design, local bulletin INFO, 
from the internal – external publication, made a big step towards becoming the city newspaper 
and its editorial stuff  is ready to take part in the city team creating communicational 
infrastructure of Belgrade.  

Editorial stuff 
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Кориштене старе фотографије су из приватних збирки  Милоша Јуришића, 
Дарка Татића и Маре Јанакове-Грујић, на чему им се најтоплије захваљујемо. 

Special gratitude to Miloš Jurišić, Darko Tatić and Mara Janakova - Grujić, for con-
signing the old photographs from their private collections for the exhibition.


