
 

 

 
АПЕЛ СРПСКОЈ ЈАВНОСТИ 
 
 
У данима око петнаестогодишњице почетка бомбардовања Србије 

1999. године сви медији објавили су информације којима се најављује да ће 
мања Зграда А комплекса Генералштаба и Министарства одбране у 
Београду, дело академика Николе Добровића, бити порушена до краја ове 
године и бити замењена некаквом "новом инвестицијом" на том месту. Тим 
поводом Академија Архитектуре Србије упућује српској јавности апел за 
очување и поправку те зграде, као и целог комплекса, као врхунске 
вредности српске модерне културе и једног од главних градских репера 
Београда.  

Неприхватљиво је да у периоду деловања једне републичке владе у 
техничком мандату и истих таквих, привремених градских органа бивају 
наговештаване, пропагиране или доношене одлуке са кардиналним 
последицама на живот и изглед Београда. Томе додајемо нашу збланутост 
чињеницом да међу онима који са таком олакошћу доносе одлуке о рушењу 
од државе проглашеног споменика културе, и о подизању новог, 
преовлађују правници по номиналној струци и образовању који газе 
претходна правна акта и процене, ни не чекајући да се стручне службе 
Града и Републике о томе изјасне. 

Зграда А Генералштаба третира се као сметња да се ослободи плац 
који би био понуђен неком за градњу. Тај својеврсни фетишизам 
инвестиција на адресама у најстрожем центру града и на традиционалним 
местима главних институција Републике Србије донео нам је понашање 
налик "гринфилд логици", градњи на ливади, иако је историчност слојева 
значења, симбола и вредности свима јасна. Чудно је и да се након деценије 
и по одједном сада појављују стручњаци за разне области из редова саме 
Војске који, за све ове године, нису раније огласили своје постојање или 
компетентност за проблем оштећења зграда Генералштаба.  

За крај, да обавестимо неупућене да је Добровићев комплекс је 
истинско срце Савског амфитеатра. Позивамо српску јавност да спречи 
спровођење наговештеног штеточинства. У надлежним службама заштите и 
даље је потрага за особама које би, са одозго проглашених руководећих 
места официјелне и никакве друге компетенције, потписале предлог за 
укидање статуса споменика културе зградама Генералштаба. Такву врсту 
клетве страховито је тешко себи упртити на име. Запитајмо се, зато, како је 
технички могуће проповедати у истом граду да се дâ у бари направити 
огромна кућа коју у Београду нико не жели, а негира се могућност 
неупоредиво једноставније поправке и обнове куће коју толико грађана и 
сви архитекти желе да виде у некадашњем сјају и на тој адреси! 

 
Београд, 27. март 2014. 
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