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В О ЈН И О Б ЈЕ К Т И У Н О В О М С А Д У
НА Р АЗМЕ ЂИ ДР ЖАВА И ВОЈСКИ
Непрекидни развој Новог Сада можемо да пратимо тек од последње деценије 17. века, када је, после протеривања Османлија, започета градња савремене Петроварадинске тврђаве. На левој обали
Дунава, у подножју Петроварадинске стене, развило
се мало насеље које је, првобитно, било помоћ војној посади тврђаве, да би, касније, прерасло и надживело моћно утврђење које је, од некадашње
претње и господара, постало обележје и атракција
Новог Сада. У почетку је Петроварадински шанац,
како се тада звао Нови Сад, био подвојено насеље,
део становништва чинили су војници, граничари, а
део су били цивили потчињени жупанијским властима. Од самог почетка ова двојност представљала је
сметњу слободном развоју и животу града, та ситуација доводила је до честих сукоба између војника и
цивила. Преуређењем Војне границе, предвиђено је
укидање Подунавске границе (што је и учињено 1746.
године) и прелазак Петроварадинског шанца под
власт жупаније. Та околност није одговарала његовим предузимљивим житељима, који су успели да
код царице издејствују положај слободног и краљевског града, чиме су омогућили његов даљи напредак.
У непосредној близини града, на обали Дунава, истовремено са градњом Тврђаве подигнуто је
утврђење чија је улога била да штити понтонски мост
и саму тврђаву. Овај објекат, познат под називом
Мостобран (BRÜCKSCHANZE), значајно је утицао
на територијално простирање града. Већ је у елибертационој повељи једном тачком прописано да је
град дужан да се стара о Мостобрану, његовом одржавању и одбрани, као и да се у појасу око Мостобрана, тзв. „шус-линија“, ништа не сме градити без
одобрења војних власти. Сем тога, град је био обавезан да обезбеђује смештај војсци која би пролазила кроз Нови Сад. Несумњиво најтрагичнији догађај
у односима града Новог Сада и војске било је бом-

бардовање града са Тврђаве 12. јуна 1849. године
изазвано непотребним покушајем да се заузму град
и Тврђава.
Обавеза уконачавања војске била је најчешће
решавана изнајмљивањем приватних кућа, да би,
касније, формирањем сталног гарнизона, почело
примењивање другог начина за решавање овог проблема. Градови су подизали касарне које су, потом,
закупљивале војне власти за своје потребе. У Новом
Саду су, у последњој деценији 19. века, изграђена
два велика објекта ове врсте, пешадијска касарна у
продужетку Лебарског сокака (Милетићева улица),
данашња Улица војводе Бојовића, и хонведска касарна у Футошкој улици на тадашњем излазу из града.
Колико је градња ових објеката била значајна, види
се из податка да је улица у којој је подигнута пешадијска касарна добила назив Улица касарне (Laktanya utca). Касарна у Футошкој улици саграђена је
на земљишту које је одлуком Магистрата експроприсано од футошког властелина грофа Котека, али је
овај, незадовољан износом који је добио, покренуо
парницу, те је град био принуђен да му уступи и један воћњак, као надокнаду. Град је готово две деценије избегавао да изврши обавезу и сагради зграде за смештај војске, јер су трошкови били превисоки. Решење је пронађено у кредиту у износу од
430.000 форинти који су градске власти подигле код
Мађарског земљишно-кредитног завода.
Почетком 20. века авион, као нов технолошки
изум, налази своју примену и у војсци. Већ 1913. године у Новом Саду почела је градња аеродрома, који се после Првог светског рата проширио и до 30-тих
година доживео своје најславније дане, да би затим
почело његово опадање, све до потпуног гашења
војног аеродрома почетком 50-тих година 20. века.
По завршетку Првог светског рата, Нови Сад
се нашао у новој држави, Краљевини Срба, Хрвата

још у току градње, откупило Министарсво војске и
морнарице и у њу сместило Команду. За време мађарске окупације током Другог светског рата, у овој
згради, познатој под називом „Армија“, били су затварани, мучени и убијани српски и југословенски
родољуби. После рата, ту се налазила команда новосадског гарнизона која је користила три објекта у
центру града. Зграде су грађене у различито време,
неједнаких стилова и првобитних намена. Објекат у
Дунавској улици грађен је као приватна кућа, у згради
на углу Дунавске и Жарка Васиљевића (у време Краљевине, Светозара Марковића) раније је био хотел,
а трећа је, већ поменута, несуђена банка. Данас се
у овим објектима налази команда Прве бригаде КоВ.
Средином двадесетих година 20. века, на плацу
који су градске власти уступиле војсци, на дунавском
кеју, изграђен је Официрски дом. Ова лепа зграда
већи део свог века служи намени за коју је грађена,
изузев краћег раздобља педесетих година 20. века,
када се у њој налазио дом пионира. Због атрактивне
локације и изгледа објекта, као и пријатне баште ресторана Дома војске, није нимало случајно што смо
управо ову зграду изабрали као простор у коме постављамо изложбу о војним објектима у Новом Саду.
Аутори дугују захвалност Команди Прве бригаде КоВ и бригадном генералу Ђокици Петровићу, команданту Бригаде, као и потпуковнику Пуђи и мајору
Бурмуџији, представницима Команде задуженим за
односе са цивилним установама који су нам омогућили да изложбу реализујемо у просторијама Дома
војске. Такође, захваљујемо се стручним консултантима Донки Станчић, историчарки уметности Завода
за заштиту споменика културе Града Новог Сада, на
уступљеним пројетима и текстовима, и Шимету Оштрићу, истраживачу и публицисти из Београда, великом зналцу историје ваздухопловства, на уступљеним фотографијама и тексту о историји новосадског
аеродрома. Такође, захвалност дугујемо Зорану Кнежеву, публицисти из Новог Сада, који нам је љубазно ставио на располагање старе фотографије новосадских војних објеката.

и Словенаца, а у његове војне објекте сместила се
нова војска. Сходно томе, касарне су добиле нове
називе, тако је пешадијска касарна у продужетку
Милетићеве добила име Краљ Петар, а хонведска
касарна Надвојвода Јозеф у Футошкој улици добила
је име Регент Александар. У новој држави најзад је
решено и питање Мостобрана, чије су уклањање
градске власти већ одавно тражиле. Уговором склопљеним 1922. године између новосадских власти и
Команде Прве армијске области Мостобран је уступљен граду, а заузврат, град је војсци предао касарну
Краља Петра у Улици војводе Бојовића, касарну
Краља Александра у Футошкој улици, земљиште на
коме се налази аеродром и ваздухопловна команда,
земљиште на коме се налази база речне флотиле,
плац на Кеју предвиђен за градњу официрског дома,
бараке на Кисачком путу и плацеве чије ће се локације накнадно утврдити за градњу војних објеката и
станова за официре и војне чиновнике. После уклањања Мостобрана, поставило се питање обезбеђивања новосадских мостова (постојећег железничког
и планираног друмско-пешачког). Проблем је решен
тако што су на почетку моста са новосадске стране
постављене стражаре, код железничког једна, а код
друмског две. Сем тога, у појасу од 100 метара од
почетка друмског моста остала је на снази забрана
зидања (тај простор данас чини Трг незнаног јунака).
Проширени Градски савет донео је одлуку да генерала Милоша Васића, команданта Прве армијске
области, прогласи за почасног грађанина Новог
Сада и да једна улица у граду добије његово име (то
је била улица на месту уклоњеног Мостобрана,
данас су то улице Иве Лоле Рибара и Соње Маринковић), због његових заслуга у решавању овог, за
Нови Сад, значајног питања.
У раздобљу између два светска рата, Нови Сад
је био значајан војни центар, поред аеродрома, у
граду су се налазиле команде ваздухопловства (до
пресељења у Земун) и прве армијске области. Команда армије била је смештена у згради која излази
на Трг Републике (Рибља пијаца, раније Дрварски
трг) грађена је за Српску задружну банку, али ју је,
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М О С Т О Б Р А Н (B R Ü C K S C H A N Z E )
Мостобран се налазио на левој обали Дунава
преко од Петроварадинске тврђаве, на месту где је
повремено постављан понтонски мост, који је од
1788. године постао сталан. Изграђен је 1694, а порушен двадесетих година 20. века, када је грађен
Мост краљевића Томислава.
Ово утврђење са бедемима звездастог облика,
окренуто према граду, са равном основом према Дунаву, служило је за заштиту моста и саме Тврђаве.
Посаду је овде држала петроварадинска Војна команда. У тој одбрамбеној зони, до тзв. „шус-линије“
(Schuss), у пречнику од 500 метара, није се смело
ништа градити без одобрења војних власти. Ипак, у
близини су подизане ниске куће, радионице и дућани, у којима су живели и радили први становници
будућег Новог Сада, војници, трговци и занатлије.
Како се насеље развијало, тако су жалбе грађана
због разних ограничења која је постављала Војна
команда постајале све учесталије.
Са јужне стране текао је канал којим су отицале отпадне воде из града. Као одбрана од поплава,
касније је подигнут је тзв. „Јерменски насип“ који је
допирао до Јерменске цркве. Тим каналом су у град

долазили становници са Фрушке горе, доносећи воће, поврће и другу робу на новосадску пијацу.
На улазу у Брукшанац (стари Новосађани звали су га прушанац) налазила се капија са дебелим
стубовима, слична онима на Тврђави. У утврђењу
су, такође, биле приземне касарне и магацини за
опрему. Иза капије стајала је стражара. На обали
Дунава, у оквиру утврђења, постојала је капела посвећена св. Јану Непомуку, чешком свецу, заштитнику лађара и шупера (мајстора који су поправљали
лађе). Испред капеле налазио се камени стуб који је
показивао водостај Дунава. Црквица је срушена неколико година пре уклањања Мостобрана, јер је сметала навозу за нови мост преко Дунава.
На лицитацији су новосадски предузимачи Јоца Перваз и Андрија Брезовац добили велики посао,
да разграђују ово утврђење, да шанчеве насипају
земљом и цео терен уреде за нове потребе.
Стари Новосађани се с носталгијом сећају Брукшанца, уверени да његово рушење није било неопходно и да је било могуће уклопити га у нови амбијент. Данас би овакав објекат представљао изванредну шеталишну зону.

(Енциклопедија Новог Сада, свеска 4, Нови Сад 1995, 180-181.)
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◊ Наредба царице Марије Терезије да се уклоне куће око
Мостобрана.
Беч, 1754.
Латински; 6 листова
ИАНС, Ф. 1, Fasc. 2 Sub. H/1754

Половина 18. века

Земаљски архив Мађарске - Будимпешта (MOL),
Планотека, T1 Fasc. 1 № 56
◊ Поглед на Мостобран са Тврђаве - фотографија
Нови Сад, почетак 20. века
Збирка Зорана Кнежева

Нови Сад, око 1920. године
Збирка Зорана Кнежева

◊ Ситуациони план Мостобрана
Нови Сад, 1922.
Српски; 98 листова
ИАНС, Ф. 150, 32951/1925

◊ Капија и објекти у Мостобрану - фотографија
Нови Сад, почетак 20. века
Збирка Зорана Кнежева

◊ Поглед на унутрашњости Мостобрана са Дунава

◊ Прилаз понтонском мосту - фотографија

Нови Сад, почетак 20. века
Збирка Зорана Кнежева

◊ Капела св. Јана Непомука - фотографија

◊ План Брукшанца са цртежима изграђених зграда и оних
које треба подићи

Нови Сад, почетак 20. века
Збирка Зорана Кнежева

◊ Унутрашњост Мостобрана - фотографија

◊ Рушење капеле св. Јана Непомука у Мостобрану фотографија
Нови Сад, после 1920. године
Збирка Зорана Кнежева

Нови Сад, почетак 20. века
Збирка Зорана Кнежева
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Поглед на Мостобран са Тврђаве

◊ Уговор о уступању Мостобрана
Нови Сад, 1922.
Српски; 98 листова
НАНС, Ф. 150, 32951/1925

◊ План Новог Сада из 1929. године са уцртаним војним
објектима
Нови Сад, 1929.
ИАНС, Збирка планова

◊ Попис некретнина које је на територији града
поседовала војска Краљевине Југославије
Нови Сад, 1941.
Мађарски; 10 листова
ИАНС, Ф. 228, б.б./1941

Унутрашњост Мостобрана
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План Новог Сада из 1900. године са уцртаним војним објектима
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Ситуациони план Мостобрана

Уговор о уступању Мостобрана

5

К АС А Р НА „В О Ј В О Д А Б О Ј О В И Ћ “
Историјат изградње пешадијске касарне може
се пратити још од настанка плана града 1877. на коме су назначени одговарајући габарити, али са ознаком још неизведеног објекта. Већ на Саутеровом
плану из 1885. тог обележја више нема пошто је
пространа парцела резервисана записом Kasern
platz. У наредним годинама било је више понуда за
градњу са различитим свотама у предрачунима. Уз
многе контрадикторне податаке о томе ко је и када
преузео градњу касарне, може се као поуздан прихватити онај „варошког скупа“ којим је обавестио
јавност да је 23. новембра 1895. нова пешадијска
касарна предата на употребу. У част изградње овако
важног објекта улица је добила назив Улица касарне
(Laktanyа utca).
На ситуационом плану уцртано је седам објеката, колико је и изграђено. Основе три слободно
стојеће двоспратнице постављене су на регулацију
улица Војводе Бојовића, Вука Караџића и Лукијана
Мушицког. Таквим распоредом омогућено је формирање пространог затвореног дворишта - „војничког
круга“. У позадини су пратећи објекти, у једном од
њих био је затвор.
Пажњу највише привлачи управна зграда постављена на улицу Војводе Бојовића. Правоугаоне
је основе са плићим испустом на средини дворишне
фасаде. На главној уличној фасади су угаони ризалити са по једном осом прозора, док их је у средњем
делу пет. Централно постављен улаз, изведен у
форми портика са масивним стубовима на високим

базама, и изнад тзв. француски балкон надвишен
троугаоним фронтоном, је најупечатљивији мотив
овог прочеља. Допуњени су са још два троугаона
фронтона над прозорима ризалита првог спрата и
архитравним фронтонима над прозорима низа, између њих. Јак кордонски венац, парапетни и кровни,
потенцирају хоризонталу фасаде.Они су провучени
и на бочне фасаде на којима су по три осе прозора.
Сокл је обложен каменом. Кровна конструкција је на
четири воде, зарубљена.
Пројектом је било предвиђено да слободне угаоне површине парцеле, лево и десно од централне
зграде, буду хортикултурно уређене са стазама и
рунделом у средишту, али до реализације изгледа
није дошло.
Две друге двоспратнице имају правилну основу слова Ш, постављене су управно једна на другу и
просторно су знатно веће од централне зграде. Фасаде су рашчлањене ризалитним пољима и јаким
кордонским венцем изнад партерне зоне. Над прозорима фасаде зграде из улице Лукијана Мушицког на
сваком спрату су обликовно различити сецесијски
орнаменти. На мапи града из 1900. једино на том
делу парцеле овај објекат није уцртан већ знатно
краћи и са основом слова П. Може се претпоставити,
с обзиром на обимност изведених грађевинских радова, да је до његове изградње дошло нешто касније, током прве деценије XX века када је овај стил
већ био прихваћен.

(Д. Станчић, Уметничка топографија Новог Сада, у припреми за штампу)
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◊ Обавештење градоначелника Новог Сада
Министарству одбране о изградњи касарне.
Нови Сад, 1872.
Мађарски; 2 листа
ИАНС, Ф. 1, 19. новембар 1872.

◊ Извештај одбора за изградњу касарне у Новом Саду о
сврсисходности таквог објекта.
Нови Сад, 1872.
Српски; 5 листова
ИАНС, Ф. 1, 3176/1872

◊ Допис Војне команде у Новом Саду Магистрату о
програму градње касарне. Помиње се коришћење
касарне, вежбалишта и стрелишта на 25 година.
Нови Сад, 1883.
Немачки; 2 листа
ИАНС, Ф. 1, 5236/1883

◊ Пешадијска касарна (данас касарна „Војвода Бојовић“) фотографија
Нови Сад, око 1900.
Збирка Зорана Кнежева

◊ Пешадијска касарна (данас касарна „Војвода Бојовић“) фотографија

◊ Пресек и основа бочне зграде касарне у Улици војводе
Бојовића - непотписан и недатиран пројекат.
ТаСГ ПК 9

◊ Положај објеката касарне у Улици војводе Бојовића непотписан и недатиран пројекат.
ТаСГ ПК 9

◊ Пешадијска касарна (данас касарна „Војвода Бојовић“) фотографија
Нови Сад, око 1900.
Збирка Зорана Кнежева

◊ Извештај Мерничког звања Магистрату о обављеним
радовима на адаптацији пешадијске касарне. У прилогу
је план појединих просторија.
Нови Сад, 1903.
Мађарски, немачки; 36 листова
ИАНС, Ф. 1, 22644/1903

◊ Ситуациони план касарне „Краљ Петар“ (данас касарна
„Војвода Бојовић“)
Нови Сад, 1922.
Српски; 98 листова
ИАНС, Ф. 150, 32951/1925

Нови Сад, око 1900.
Збирка Зорана Кнежева
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Пешадијска касарна (данас касарна „Војвода Бојовић“)

Ситуациони план касарне „Краљ Петар“ (данас касарна „Војвода Бојовић“)

8

К АС А Р НА „А Р Ч И Б А Л Д Р А Ј С“
Према Саутеровој мапи града из 1885. године
старија зграда касарне Хонведског пешадијског пука
се налазила у Футошкој улици, али на њеној левој
страни, неколико кућа даље од Синагоге. Старо здање је било изграђено на угаоној парцели, где ће, после његовог рушења, бити подигнута упечатљива,
необична, и још увек, због и данас непознатих података, тајанствена палата данашњег „Катастра“. Нова
Хонведска касарна се налази са десне стране Футошке улице, нешто даље од Електротехничке школе, на месту где почиње проширење ове старе комуникације у издужени троугаони сквер.
Касарна је изграђена 1894/95. године на бившем земљишту футошког грофа Рудолфа Котека.
Земљиште је било од стране Магистрата експроприсано његовом наследнику Рихарду Котеку. Изгледа
да властима експропријација није потпуно успела,
пошто је власник уз стручну помоћ адвоката Ђорђа
Радовановића, као утешно задовољење на рачун
одузете имовине, добио један воћњак.
Војно министарство потегло је питање зидања
касарне још 1872. године, а после тога, издата је и
изричита наредба да се мора почети са њеном градњом. На неки начин градским властима је успело да
одложе почетак, у оном тренутку, непожељног посла.
Тек 1893. године Градски одбор извештава Магистрат
да је путем кредита обезбеђено 430.000 форинти за
зидање касарне Хонведског пешадијског пука. У фебруару следеће године на седници Управног одбора
донета је одлука да се распише лицитација за избор
извођача радова, а априла месеца издато је саопштење да је за градњу Хонведске касарне прихваћена понуда Имре Кицвегера, предузимача из Новог

Сада. После окончања заморних административних
послова, који су и онда били сложени и дуготрајни,
средином 1894. године почела је изградња објекта
укупне површине 1960 m2. Упркос многим познатим
чињеницама о историјату ове градње, име архитекте остало је, нажалост, непознато. Могуће је да се
ради о типском пројекту, што је била уобичајена
пракса код градње војних објеката. Кицвегер је за
мање од две године завршио овај велики посао, али
наручиоци нису били потпуно задовољни квалитетом радова, па је овај био приморан да 1897. године
поднесе Магистрату „исказ о изведеним радовима“
током читаве градње Хонведске касарне. Изгледа
да због насталих проблема, који данас нису конкретније познати, градитељу није исплаћена зарада све
до 1900. године када градски фишкал обавештава
Магистрат да Кицвегер тражи исплату хонорара за
градњу касарне у износу од 12.585 круна.
У залеђу Хонведске касарне изграђени су и
помоћни објекти, кухиња, бараке и зграда површине
850 m2, која је 1947. надограђена по пројекту арх.
Ђорђа Табаковића. Овим радовима добијено је нових 20 просторија за потребе Војне школе.
Током протеклих сто година, у овој касарни биле су смештене четири војске: Аустроугарске царевине, Краљевине Југославије, окупациона мађарска,
те комунистичке Југославије - Југословенска народна армија. Како су се смењивале државе и војске,
тако је и касарна мењала име. Првобитно се звала
Хонведска касарна надвојвода Јозеф, касније регент,
па краљ Александар I, а за време комунистичке Југославије Касарна маршал Тито. Садашњи назив
добила је по распаду СФРЈ.

(Д. Станчић, Нови Сад од куће до куће, Нови Сад 2005, 176-181.)
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◊ Допис Магистрата команди 6. хонведског пука у вези са
обезбеђивањем простора за градњу касарне у Футошкој
улици (данас касарна „Арчибалд Рајс“). Одлука о
експропријацији плаца за градњу донета је на седници
Муниципалног одбора од 8. августа 1892. године.

◊ Списи у предмету градње хонведске касарне од 1890.
до 1897. године. Скица фасаде левог крила зграде.
Мађарски, немачки; 7 фасцикли
ИАНС, Ф. 1 3954/1897

◊ Хонведска касарна „Надвојвода Јозеф“ (данас
„Арчибалд Рајс“) - фотографија

Нови Сад, 1892.
Мађарски; 2 листа
ИАНС, Ф. 1, 14964/1892

Нови Сад, око 1900.
Збирка Зорана Кнежева

◊ Извештај Грађевинског одбора Магистрату о обрачуну
средстава употребљених за градњу касарне, а посебно
о кредиту од 430.000 форинти код Мађарског
земљишно-кредитног завода.
Нови Сад, 1893.
Мађарски; 5 листова
ИАНС, Ф. 1, 22638/1893

◊ Копија уговора по коме је град, привремено, до
изградње касарне, хонведским јединицама обезбедио
смештај у приватним кућама.

◊ Хонведска касарна „Надвојвода Јозеф“ (данас
„Арчибалд Рајс“) - фотографија
Нови Сад, око 1900.
Збирка Зорана Кнежева

◊ Ситуациони план касарне „Регента Александра“ (данас
„Арчибалд Рајс“)
Нови Сад, 1922.
Српски; 98 листова
ИАНС, Ф. 150, 32951/1925

Нови Сад, 1895.
Мађарски; 7 листова
ИАНС, Ф. 18326/1895
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Хонведска касарна „Надвојвода Јозеф“ (данас „Арчибалд Рајс“)

Ситуациони план касарне „Регента Александра“ (данас „Арчибалд Рајс“)
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К А С А Р Н А В О ЈС К Е С Р Б И ЈЕ „ Ј У Г О В И Ћ Е В О“
Данашња касарна Војске Србије „Југовићево“
је преостали део некад великог комплекса, простора
на којем су били летелиште и објекти сталног аеродрома ваздухопловства Војске Краљевине Југославије, и домицил елитног ваздухопловног пука. Данас
је то војни објекат опште намене, који служи за смештај и рад установа, јединица и припадника Војске.
Заједно са новосадском фабриком авиона „Икарус“,
и неколико установа за обуку ваздухопловног особља, аеродром је представаљао најзначајнији део
новосадског гаринзона.
Временом, аеродром је изгубио функцију, када
су близина града и потреба урбанизације условили
да је летелиште постало једна од градских стамбених целина, док су аеродромски објекти највећим
делом срушени или уклоњени, да би на њиховом
месту, између новоизграђених саобраћајница, улица,
никле стамбене зграде, док се читаво подручје још
увек назива – Аеродром.
Некадашњем летелишту, да је још у употреби,
догодине би био – стоти рођендан! Неколико преосталих објеката је променило облик, изглед и намену,
и нажалост, ничим не подсећају да су делови некада
великог, добро уређеног и опремљеног војног аеродрома, на којем су као у кошници, и дању и ноћу зујали авионски мотори, а са њега полетали, бацакали
се између облака по небу, и на њега слетали бројни
авиони разних типова.
То што аеродрома данас на овом месту нема
више је неминовно, али је нужно да на месту где је
некад био буде обележје, споменилчки симбол, који
ће несумњиво указивати о каквом се објекту ради.
Царско-краљевске летелице над Новим Садом
Када су летелице почеле да заузимају своје
место у опреми оружаних снага, Нови Сад је био геостратегијски и практично предодређен да постане
оперативно и техничко средиште јединица и устано-
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ва војног ваздухопловства Царевине и Краљевине.
Средином 1912. године царско-краљевски Генералштаб је планирао да на појединим, стратегијски
важним локацијама Аустроугарске изгради и уреди
авијатичке центре, летелишта са пратећим објектима и уређајима. Осим Сарајева и Мостара, одлучено је да значајна ваздухопловна база у југоисточним
деловима Царевине и Краљевине буде Нови Сад.
Крајем 1912. године аустроугарско Министарство војске се обратило новосадском Магистрату са
захтевом за уступање 150 јутара земље ради изградње војног школског аеродрома код Новог Сада,
чија је градња планирана за следећу годину. Према
уговору земљиште је дато у десетогодишњи закуп,
са годишњим износом од 5.000 круна. По добијеном
одобрењу на назначеној локацији, „пустари Сајлово“,
(Исаилово, Саилово), северозападно од града, одмах је приступљено изградњи аеродрома. Терен,
ледина изабрана за летелиште, приближних димензија 800 x 300 метара, је рашчишћен од растиња,
поравнат и сређен, оспособљен довољно за полетање и слетање тадашњих авиона, у пролеће 1913.
године. Ово летелиште је један од најстаријих војних аеродрома у југоисточној Европи.
На аеродром је смештена летачка јединица, 5.
K.u.K. авијатички одред, (Fliegerabtailung Nr.5), која
је била опремљена са четири авиона. На тек отвореном војном летелишту 11. и 12. маја 1913. године
је одржана „авијатичка свечаност“, чији значај потврђује присуство високог госта, Надвојводе Јозефа. У
оквиру програма ове, како је у штампи названа, „Крилатићке утакмице“ су наступали војни авијатичари
царско-краљевског ваздухопловства.
Уређено летелиште, успостављена пилотска
школа, радионице, магацини и објекти за смештај
људства ваздухопловних јединица, су чинили Нови
Сад солидном авијатичком базом. Године 1916. овде
су изграђени стални аеродромски објекти, касарне и

зграде за техничке радионице. Изградњом пратећих
објеката за смештај авиона, радионица и других здања и постројења, и опремањем војног летелишта,
Нови Сад је постао значајан центар аустроугарског
војног ваздухопловства.
Са овог војног аеродрома су, и пре почетка
Првог светског рата, за време Балканских ратова, а
нарочито пред избијање великог светског сукоба,
јула 1914. године, вршена извиђања из авиона пограничног појаса, а понекад и дубина територије,
Краљевине Србије.
По почетку рата, на новосадски аеродром су
пребачене и борбене летачке јединице. Касније, током ратних операција је уследило прегруписавање
ваздухопловних јединица, па су на Источни фронт
упућене и оне које су почетком рата дејствовале против Србије, са левих обала Саве и Дунава.
После повлачења српске војске и удаљавања
линије фронта далеко ка југу Балкана, летелиште је
изгубило опративни значај, али је изградњoм касарнских здања, зграде за смештај техничких радионица
и објеката за ускладиштење ваздухопловног и убојног материјала и опреме, од 1916. године добило
већи стратегијски значај.
Пробој Солунског фронта и победоносно наступање српских и савезничких трупа, наговестили су
престанак деловања новосадског аеродрома као
војног објекта, а долазак летачких делова „Српске
авијатике“, је означио нову еру у његовом функционисању. Приликом преузимања аеродрома Нови
Сад крајем 1918. године, затечено је од објеката 11
дрвених хангара, 3 „Achenbach“ хангара, радионице,
слагалишта, електрична централа, и касарна са
кухињом и трпезаријом, и осим тога, у различитим
фазама изградње, су били велика радионица, шест
зиданих хангара, штапска зграда и официрски дом.
Њихова градња ће ускоро бити настављена, а временом стари аустроугарски хангари замењени новијим. Од авиона, на дан 22. новембра 1918. године, је
заплењено 16 исправних аустроугарских аероплана.
Тих дана, поједини авиони „Српске авијатике“ су коришћени за одржавање поштанске службе, за по-

требе савезничких снага и цивилних органа власти у
Краљевини Србији, и у новоприпојеним областима.
Војно Ваздухопловство Краљевства (Краљевине) СХС
односно Краљевине Југославије
У почетном периоду, 1918-1923. године, „Авијатика“ Краљевине Србије је трансформисана у ваздухопловство новостворене државе, Краљевства
Срба, Хрвата и Словенаца, уз интегрисање у његов
састав и припадника некадашњег аустроугарског
ваздухопловства, иначе, лица словенске народности.
Образована је основна формација Војног Ваздухопловства, његове команде, установе, школе и службе. Признавањем за главни род војске, оно је стекло
равноправност са осталим родовима, и, у извесној
мери, аутономију.
Аеродром у Новом Саду, као најуређенији, и
урбано повољно смештен, је нудио најбоље услове
за рад летачких јединица, као и за успостављање
авијатичких команди и установа. Команда Аеропланске ескадре је била смештена у просторије на
горњем спрату новосадске кафане „Слобода“. У
граду је убрзо под називом Ваздухопловна команда
организационо и практично оформљено језгро
ваздухопловства нове државе.
Користећи постројења и терен аеродрома,
пратеће саобраћајнице, повољан смештај у односу
на град Нови Сад, војно ваздухопловство је од њега
начинило административни, технички, оперативни,
школско-образовни, логистички и стварни центар ваздухопловства. Предузето је даље уређење аеродрома, довршавање градње радионица, штабне зграде,
официрског дома и шест зиданих хангара.
Почетком 1927. године, уместо дотадашњег
Одељења за ваздухопловство у саставу Министарства војске и морнарице, образована је, са седиштем у Новом Саду, Команда ваздухопловства, које је
тиме добило ранг армије. Том приликом је извршена
и значајна реорганизација ове командне структуре
војног ваздухопловства. У Новом Саду су били значајни ваздухопловнотехнички капацитети, радионице,
парк, стручне установе и особље као и индустријска
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јединица – фабрика авиона „Икарус“.
Крајем двадесетих и почетком тридесетих година 20. века ваздушне снаге Краљевине су организационо, формацијски, кадровски и технички знатно
ојачане. У пркос великој светској економској кризи,
која је уздрмала глобус, ово време карактерише снажан замах домаће аеронаутичке индустрије. Осим
набавки у иностранству, откупљене су и лиценце, и
у нашим фабрикама је произведен и испоручен војном ваздухопловству већи број ратних и школских
аероплана. У једном тренутку, по броју јединица,
расположивим авионима и кадру, Краљевина је међу водећим земљама света! Наиме, по подацима
Војног годишњака Друштва народа, (Societe des
nations, ANNUAIRE MILITAIRE), Женева, 1934, после
Француске (приказано да поседује 2366 авиона), САД
(2318), Италије (1507), Велике Британије (1434), и
Јапана (1140), по броју авиона, (на шестом месту –
четвртом у Европи), следи Краљевина Југославија,
која, према стању 1931. године, располаже са 831
авионом и особљем од 10.810 људи – у две ваздухопловне бригаде, са 6 пукова, 18 група и 55 ескадрила. Овом треба додати и хидроавијацију, са 59
борбених и 34 школска хидроавиона.
У годинама између 1934. и 1937, ВВКЈ се умерено развија – организационо, кадровски и материјално. У то време, уз италијански фашизам, и немачки
нацизам излази на међународну сцену, и својом ароганцијом и нескривеним агресивним ставом присиљава многе земље да се позабаве својим оружаним
и осталим снагама. Уљуљкана, као наследница Србије, славом победнице у рату 1914-1918, Југославија одлаже и пропушта да искористи време да преформира и преоружа своју војску. Војно ваздухопловство
је опремљено концепцијски и борбено већ застарелим двокрилцима, чији приличан број ствара привид
снаге. У исто време, државе, од којих су неке биле
отворено непријатељски настројене, а друге могле
да буду претња у случају ратног сукоба, су развијале и јачале своје оружане снаге, посебно авијацију.
Завршетком зграде Команде у Земуну, рад архитекте Драгише Брашована, 1936. године, Команда
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ваздухопловства се дефинитивно иселила из Новог
Сада. За време док је седиште војног ваздухопловства било у Новом Саду, југословенско ваздухопловство, од малене формације је израсло у респективну
снагу која, према званичним подацима Лиге Народа,
тридесетих година, према броју авиона и ваздухопловних јединица, заузима шесто место у свету! Никада потом нисмо били тако бројни и тако упечатљиви.
Елитни, 1. ваздухопловни пук, 1925-1941
Почетком јануара 1924. године, у Новом Саду,
су образоване 1. ваздухопловна група, која је у свом
саставу имала све летачке јединице, и 2. ваздухопловна група, са нелетачким јединицама, која је расформирана 1925. године, када је образован Ваздухопловно-технички парк 1. ваздухопловног пука у
Новом Саду.
Почетком 1925. године 1. ваздухополовна група
је претворена у 1. ваздухопловни пук, са седиштем у
Новом Саду, задржавши њене дотадашње јединице
и установе. Убрзо, у пролеће ове године, образована
је у Петроварадину Команда ваздухопловних стручних школа, која је имала штаб школе, и обједињавала новоформиране школе: Метеоролошку, Радиотелеграфску, Извиђачку и Школу за резервне ваздухопловне официре, као и Фотографску школу.
Аеродром „Југовићево“
После погибије команданта 1. пука, потпуковника Јована Југовића у удесу авиона, предложено је
да новосадско летелиште носи његово име, а Министар Војске и Морнарице, на предлог начелника
Оделења за ваздухопловство, је донео одговарајуће
решење. На дан 28. фебруара 1927. године је одржана комеморација у спомен на погинулог потпуковника, и том приликом је званично аеродром
по њему добио име – „Југовићево“. Истовремено,
као што је то и до тада чињено, на два хангара су
стављена имена потпуковника Југовића и поручника
Његована.
По завршетку Првог светског рата и у првим

годинама формирања југословенског ваздухопловства и балонство је нашло своје место у његовој
формацији. Новембра 1923. године у Новом Саду је
образована прва балонска чета, а с пролећа 1929. је
образована Балонска група. Касније су балонске
јединице пребачене у Ниш, као матичну базу. Тамо
ће остати до свог неславног краја, да напуштени,
занемарени и заборављени, буду расходовани и
ишчезну из даље приче о југословенском ваздухопловству.
Златне године новосадског аеродрома
Војно ваздухопловство је на новосадском аеродрому на дан 2. августа 1924. године свечано прославило своју прву славу Св. Илије.
Почев од 1926. године, па до 1936. године, одржаване су годишње утакмице војног ваздухопловства, поводом рођендана престолонаследника Петра, на дан 6. септембра. По завршетку утакмице и
проглашења резултата победнике су очекивале вредне и цењене награде, нарочито првопласирану посаду, којој је додељиван велики сребрни прелазни
Краљев пехар.
У Новом Саду су, у оквиру утакмица за Краљев
пехар, 1926. године, изведени и први јавни падобрански скокови. После успешне демонстртације,
падобрани су уведени у обавезну опрему летача
војног ваздухопловства.
Музеј ваздухопловства
Занимљиво је поменути да је на „Југовићеву“
био својеврсни, први наш ваздухопловни музеј, са
збирком старих авиона и других експоната, смештених у посебан хангар, од авијатичара саркастично
зван „црни хангар“, јер су тамо били одлагани и
авиони, разбијени у трагичним удесима. На жалост,
приликом напада немачке авијације априла 1941.
године на новосадски аеродром, када је био погођен
хангар у којем су биле смештене, старадале су све
летелице.

Расадник ваздухопловаца
Један од најважнијих задатака јединица смештених на новосадском аеродрому је био обука летача,
ради чега су отворене пилотска, извиђачка, ловачка
и друге, специјализоване летачке школе. Такође су
организовани курсеви ноћног, акробатског, и других
посебних летења, као и практична обука у извиђању, бомбардовању и бојевом гађању из ваздуха, и у
ваздуху, што је извођено на полигонима у подручју.
Школе су оспособљавале годишње по једну генерацију летача, од којих су неки остајали у овој команди, а други упућени у друге јединице, и на друге аеродроме или задатке.
Гнездо ваздухопловне индустрије
Услед тешкоћа у набавци авиона и мотора, као
и одговарајуће опреме и наоружања за војно ваздухопловство, требало је наћи сопствене изворе овог
материјала. Ради тога је Војно Ваздухопловство подстицало домаће привреднике да се прихвате израде
летелица. Бесплатном понудом планова и повољним условима полузваничног конкурса, привучена је
пажња неких привредника.
У Новом Саду с јесени 1923. године група удружених привредника је основала фабрику авиона под
именом „Икарус“. О свом производном програму „Икарус“ није морао да брине, јер је створен на основу
потреба војног ваздухопловства и ратне морнарице.
Међутим, стварањем новог, истоименог земунског
погона, индустрија „Икарус“ у Новом Саду је изгубила много од свог значаја. Иначе, у новосадским погонима „Икаруса“ је израђено укупно 156 авиона и
хидроавиона.
Измештање јединица Ваздухопловства Војске,
пред рат, 1941. године.
Када је у Европи започео Други светски рат, ваздухопловство Краљевине Југославије је предузело
низ безбедоносних мера, од којих је једна била дислоцирање јединица на такозвана „ратна летелишта“,
где су и пре тога преко лета одлазили ради логоровања, обуке, и прилагођавања ратним условима. Та-
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ко је 1. бомбардерски пук из Новог Сада отишао прво за Смедервску Паланку, а потом на ратно летелиште Бијељина.
Други светски рат 1941-1945
У пролеће 1941. године, започео је Други светски рат на овом простору. У краткотрајном Априлском
рату, у којем су оружане снаге Краљевине Југославије поражене, држава разорена и покорена, новосадски аердром је, као и многи други у земљи, био
изложен нападима немачке авијације.
Окупатори, Мађари и Немци, су иначе уређени
и опремљени новосадски аеродром користили за
летење својих јединица. Такозвана „савезничка“
бомбардовања нису мимоишла ни Нови Сад. На
град и објекте у њему је извршено укупно седам напада савезничких бомбардера из база у Италији, током августа и септембра 1944. године, као и напад
совјетске авијације, пред само ослобођење Новог
Сада.
Ради спречавања ових напада, од 28. јула 1944.
године, немачка авијација је стационирала на новосадски аеродром ловачку јединцу, која је овде остала до 7. септембра, када је због оштећења полетнослетне стазе дејством савезничких авиона пребачена на помоћно летелиште у Бачкој, а одатле у Ма-

ђарску. Приликом већих напада савезничких бомбардера дејствовала је само противавионска артиљерија, док немачки ловци нису полетали, нити су
се упуштали у пресретање и у борбу.
Постепено гашење и нестајање аеродрома
По завршетку рата 1945. године, када је почела
обнова и изградња, новосадски аеродром је још неко време био у функцији. Погоршањем међународне
ситуације, крајем четрдесетих и почетком педесетих,
индустријске и војне организације, њихови објекти и
опрема од значаја за одбрану земље, су из стратегијских разлога измештени у дубину територије земље, даље од граница. Новосадски аеродром је још
неко време служио некадашњој сврси – у њему су
биле школе летача, ваздухопловних специјалиста,
падобранаца, резервних официра. Првих година шесте деценије 20. века, и те активности су постепено
престале, већином пренете у друге ваздухопловне
центре. Летачке активности су замрле и аеродром
Нови Сад је почео да нестаје. Почело је урбанистичко прекрајање лица града, пространи аеродром је
испарцелисан, и на њему су никле стамбене и друге
зграде, трасиране су и поплочане нове улице, настало је подручје града чије је име, „Аеродром“, остало,
по навици, подсећајући шта је ту некада било.
Шиме Оштрић
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◊ Извод из записника са редовне седнице Магистрата
одржане 13. марта 1913. године на којој су разматрани
услови склапања уговора за изградњу војног
аеродрома.
Нови Сад, 1913.
Мађарски, немачки; 28 листова
ИАНС, Ф. 1, 6837/1913

◊ Аеромитинг приликом отварања аеродрома, маја 1913.
године. Високи гости испред авиона типа Таубе фотографија
Нови Сад, 1913.
Збирка Шиме Оштрић/Šime Oštrić Collection

◊ Надвојвода Јосиф и потпуковик Емил (Милан) Узелац
испред авиона типа Lohner B.I - фотографија
Нови Сад, 1913.
Збирка Шиме Оштрић/Šime Oštrić Collection

◊ Министарство унутрашњих послова одобрава давање
земљишта под закуп за потребе војног аеродрома.
Будимпешта, 1914.
Мађарски; 10 листова
ИАНС, Ф. 1, 29240/1914

◊ Аеродром Нови Сад за време првог светског рата. рата
К.u.К. - фотографија
Нови Сад, око 1916.
Збирка Шиме Оштрић/Šime Oštrić Collection

◊ План изградње нових објеката на аеродрому Нови Сад ситуациони план. У предмету се налазе извештај
извођача радова и планови наставних просторија и
кухиње.
Нови Сад, 1916.
Мађарски, немачки; 18 листова
ИАНС, Ф. 1, 27634/1916

◊ Авијатичари српско-француске ескадриле 521, (Прве
српске ескадриле), по доласку у Нови Сад новембра
1918. године, испред авиона типа Dorand AR фотографија
Нови Сад, 1918.
Збирка Шиме Оштрић/Šime Oštrić Collection

◊ Престолонаследник Александар приликом посете
аеродрома у лето 1919. године, у разговору са
авијатичарима - фотографија
Нови Сад, 1919.
Збирка Шиме Оштрић/Šime Oštrić Collection

◊ Аеродром Нови Сад, хангари снимљени из ваздуха
1916. године - фотографија
Нови Сад, 1916.
Збирка Шиме Оштрић/Šime Oštrić Collection
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◊ Бранко Вукосављевић, несуђени командант војног
ваздухопловства Краљевства/ Краљевине Срба, Хрвата
и Словенаца. Погинуо је у аеропланском удесу на
аеродрому Нови Сад 19. јуна 1919. на ловачком авиони
типа Nieuport - фотографија
Нови Сад, 1919.
Збирка Шиме Оштрић/Šime Oštrić Collection

◊ Почетком двадесетих, стари хангар, испед којег је
француски двомоторни авион на пропутовању преко
Новог Сада - фотографија
Нови Сад, око 1920.
Збирка Шиме Оштрић/Šime Oštrić Collection

◊ Аеродром у изградњи - фотографија
Нови Сад, око 1920.
Збирка Шиме Оштрић/Šime Oštrić Collection

◊ Аеродром, снимак из ваздуха, почетком двадестих.
Виде се авиони који још имају ознаке са Солунског
фронта, затечени хангари и (у врху фотогртафије)
незавршена главна радионица, чија је градња започета
за време аустроугарске окупације, а довршена
средином двадесетих - фотографија
Нови Сад, око 1920.
Збирка Шиме Оштрић/Šime Oštrić Collection

◊ Записник о утврђивању границе аеродрома.
◊ Аеродром Нови Сад, 2. август 1924. године. Прва
прослава Св. Илије, славе ваздухопловства. Поређани
борбени и школски аероплани јединица, стационираних
на овом летелишту - фотографија
Нови Сад, 1924.
Збирка Шиме Оштрић/Šime Oštrić Collection

◊ Аеродром у фази изградње - фотографија
Нови Сад, око 1920.
Збирка Шиме Оштрић/Šime Oštrić Collection

◊ Аеродром у изградњи - фотографија
Нови Сад, око 1920.
Збирка Шиме Оштрић/Šime Oštrić Collection
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Нови Сад, 1922.
Српски; 98 листова
ИАНС, Ф. 150, 32951/1925

◊ Комплекс аеродрома, снимљен из ваздуха почетком
двадестих. Виде се објекти затечени крајем Првог
светског рата, као и неки који су у новој држави
довршавани или изграђивани- фотографија
Нови Сад, око 1920.
Збирка Шиме Оштрић/Šime Oštrić Collection

◊ Нацрт градског земљишта на коме се налази аеродром
Нови Сад, 1922.
Српски; 98 листова
ИАНС, Ф. 150, 32951/1925

◊ Јован Југовић, (28. 12. 1886. године, Београд - 24. 9. 1926.
године, Праг), командант 1. ваздухопловног пука, један
од првих квалификованих српских војних пилота из 1912.
године, ветеран из Првог светског рата. Њему у част
новосадски аеродром је званично назван „Југовићево“.
Збирка Шиме Оштрић/Šime Oštrić Collection

◊ Удес потпуковника Јована Југовића на прашком аеродорму Кбели, 24. септембра 1926. године. Авион типа
Breguet XIX при полетању са прашког аеродрома Кбели
се сударио са авионом чехословачког ваздухопловства.
У удесу су погинули Југовић и пилот његовог авиона
поручник Еуген Његован, док је трећи члан посаде,
механичар Аксионов тешко озлеђен. Смртно је страдао
и чехословачки пилот капетан Heinrich Kostrba, иначе ас
аустроугарског ваздухопловства из Првог светског рата,
који је требало да води групу авиона СХС на путу од
Прага до Варшаве - фотографија
Праг, 1926.
Збирка Шиме Оштрић/Šime Oštrić Collection

◊ Хангар са именом потпуковника Јована Југовића. На
новосадском аеродрому је био обичај да поједини
објекти, најчешће хангари, добијају имена авијатичара
који су погинули на дужности - фотографија
◊ Нови Сад, 1927.
Збирка Шиме Оштрић/Šime Oštrić Collection

◊ Командант I армијске области, на улазу у аеродром,
приликом посете аеродрому „Југовићево“ - фотографија
Нови Сад, око 1930.
Збирка Шиме Оштрић/Šime Oštrić Collection

◊ Годишње ваздухопловне утакмице авијатичара који су
се квалификовали за завршено такмичење за Краљев
пехар су одржаване у периоду 1926-1936. на рођендан
краљевића Петра, 6. септембра. Такмичили су се, сваки
у својој категорији, летачи на ловачким авионима,
крајњи десно, школским, у средини, и ратним, лево
Нови Сад, око 1930.
Збирка Шиме Оштрић/Šime Oštrić Collection

◊ Предлог Градског савета о експропријацији земљишта
за потребе аеродрома.
Нови Сад, 1932.
Српски; 24 листа
ИАНС, Ф. 150, 297/1932

◊ Од средине двадесетих до почетка тридесетих година
прошлог века Нови Сад је био центар војног балонства.
На фотографији је особље балонске јединице, испред
балона, надуваног обичним ваздухом, ради провере и
поступка у одржавању балонског омотача, док је за
подизање пуњен водоником - фотографија
Нови Сад, око 1930.
Збирка Шиме Оштрић/Šime Oštrić Collection

◊ Панорамски снимак аеродрома из ваздуха, види се
завршена главна радионица, и у позадини хиподром
(помоћно летелиште) Саилово, касније аеродром
новосадског Аероклуба - фотографија
◊ Нови Сад, око 1930.
Збирка Шиме Оштрић/Šime Oštrić Collection

◊ Свечаност приликом утакмица за Краљев пехар, 6.
септембра 1929. године - фотографија
Нови Сад, 1929.
Збирка Шиме Оштрић/Šime Oštrić Collection

◊ План аеродрома у коначној конфигурацији, колико је до
рата изграђиван. После рата је постепено мењан,
смањиван, и коначно, нестао као летелиште
Нови Сад, око 1930.
Збирка Шиме Оштрић/Šime Oštrić Collection

◊ Аеродром „Југовићево“ средином тридесетих, у
вероватно коначној конфигурацији, са свим изграђеним
објкетима - фотографија
Нови Сад, око 1935.
Збирка Шиме Оштрић/Šime Oštrić Collection
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◊ Новосадски аеродром за време Другог светског рата фотографија
Нови Сад, око 1943.
Збирка Шиме Оштрић/Šime Oštrić Collection

◊ Оснивање 111. ловачког ваздухопловног пука, 22.
јануара 1945. године - фотографија
Нови Сад, 1945.
Збирка Шиме Оштрић/Šime Oštrić Collection

◊ Јуришни пук - фотографија
Нови Сад, око 1945.
Збирка Шиме Оштрић/Šime Oštrić Collection

◊ После Другог светског рата, до почетка педесетих, на
новосадском аеродрому је била падобранска школска
јединица, у којој су оспособљавани старешински
кадрови за војно падобранство - фотографија
Нови Сад, око 1945.
Збирка Шиме Оштрић/Šime Oštrić Collection

◊ План Новог Сада из 1949. године. Аеродром је на плану
са леве стране, уз списак улица.
Нови Сад, 1949.
ИАНС, Збирка планова.

◊ Почетком педесетих аеродром је изгубио значај као
база ратног ваздухопловства, а последње активности
су били курсеви пилотска обуке и тренажно летење
резервних официра - фотографија
Нови Сад, око 1950.
Збирка Шиме Оштрић/Šime Oštrić Collection

◊ Главни улаз на аеродром „Југовићево“, снимак из
тридесетих година 20. века - фотографија
Нови Сад, око 1930.
Збирка Шиме Оштрић/Šime Oštrić Collection

◊ Улаз у касарну „Југовићево“, снимљен априла 2012.
године. Објекти некадашње капије аеродрома настали
су пре готово једног столећа и још се држе фотографија
Нови Сад, 2012.
Збирка Шиме Оштрић/Šime Oštrić Collection
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Главни улаз на аеродром „Југовићево“, снимак из тридесетих година 20. века

Новосадски аеродром 30-их година 20. века
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К О М А Н Д А П Р ВЕ Б Р И Г А ДЕ К о В
Команда Прве бригаде КоВ Војске Србије налази се у Дунавској улици 33. Под овим бројем се воде
три објекта, грађена у различито време, различите
намене и стилских карактеристика.
Прва једноспратна кућа је саграђена 1881. године за власника адвоката Јозефа Клајнчека и делимично има одлике романтизма. Због градње нешто
ширег уличног прочеља, дошло је до спајања два земљишта које је Саутер забележио под бројевима 1852
и 1853. Основе је неправилног слова П са уличном
фасадом на којој је шест оса отвора. Оригиналан
изглед фасаде је очуван, са мањим интервенцијама
око отвора у приземљу.
Друга кућа, обухвата угаони плац улица Дунавске и Жарка Васиљевића, је некад чувени хотел „Фабри“, назван по власнику Петеру Фабрију. Изграђена
је нешто пре 1900. године. Од средине XIX века, па
до градње хотела, ту се налазила мања кућа са бирцузом коју је, за власника Јозефа Вајнбергера, пројектовао Георг Молнар.
Главни пројекат хотела није пронађен. За хотелијера Петера Фабрија је 1902. урађен план зидане
ограде са класицистички обрађеним отворима, а 1916.
године за градњу партерног објекта, оба је потписао
Стефан Франк.
Трећа зграда изграђена je у наставку хотела
Фабри и обухвата угао простране парцеле ка Рибљој
пијаци (Дрварски трг). Инвеститор је била Српска
задружна банка, а одлука о градњи донета је јула
1922. године на основу претходно достављеног пројекта, који су у Бечу потписали архитекти Емил Хопе
и Ото Шентал, ученици Ота Вагнера. За извођење
градње задужено предузеће инжењера Даке Поповића. Новембра исте године бечки аутори предали
су другу варијанту пројекта, по коме је, уз приметну
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модификацију појединих архитектонских делова и
детаља, изградња објекта завршена 1925. године.
На пројекту из новембра 1922. видљиво су избрисана имена бечких аутора и стављен печат Даке Поповића. Овај поступак, због кога је ауторство погрешно
приписивано Даки Поповићу, данас није могуће рационално објаснити.
Министарство војске и морнарице је, већ следеће, 1926. године, откупило зграду за седиште Команде Прве армијске области, што је, без бољег познавања прилика, тешко објаснити. Имање Српске задружне банке Д.Д. у Новом Саду са свим објектима
на њему, откупљено је за 13.180.000 динара, тако
да нова зграда, изгледа, ни једног дана није коришћена за потребе због којих је грађена.
Монументално, двоспратно здање изграђено је
на регулацију улице Жарка Васиљевића и Трга Републике. Главна фасада постављена је ка Тргу, који
је заправо у већем делу Рибља пијаца, због чега је
некако са те стране њен репрезентативни карактер
остао недовољно сагледљив. Бочна фасада гради
почетни урбани склоп улице Жарка Васиљевића са
бочним крилом палате суда (Музеј Војводине), подигнуте још на почетку века.
У овом објекту налазила се Команда Прве армијске области Војске Краљевине Југославије, а за
време Другог светског рата, команда мађарских окупационих снага. У то време, у згради се налазио и
затвор, познат под називом „Армија“, у коме су затварани и мучени српски и југословенски родољуби.
После рата, ту је била команда новосадског гарнизона Југословенске народне армије, а данас је у овим
зградама смештена Команда Прве бригаде КоВ Војске Србије.

(Д. Станчић, Нови Сад од куће до куће. Нови Сад 2005, 366-371.
Д. Станчић, Уметничка топографија Новог Сада, у припреми за штампу)

◊ Извештај Грађевинског одбора у вези са молбом
Николе Манојловића, ради дозволе за зидање на
кућишту број 1857, према предложеном плану.
Нови Сад, 1881.
Српски; 5 листова
ИАНС, Ф. 2468/1881

◊ Кућа у Дунавској улици 33 и хотел „Фабри“ на углу
(данас зграде Команде) - фотографија
Нови Сад, око 1900.
Збирка Зорана Кнежева

◊ Извештај Мерничког звања Магистрату око проблема у
вези са грађевинском дозволом за Петра Фабрија. У
прилогу је план.
Нови Сад, 1902.
Мађарски, немачки; 14 листова
ИАНС, Ф. 1, 29535/1902

◊ Молба фирме „Фројд и синови“ из Новог Сада
Магистрату за добијање дозволе за претварање зграде
у Дунавској улици, у хотел према приложеном плану основа и пресек.
Нови Сад, 1916.
Мађарски; 18 листова
ИАНС, Ф. 1, 23197/1916

◊ Пројекат зграде Српске задружне банке откупљене за
Команду Прве армијске области - пројектанти Емил
Хопе и Ото Шентал. Изглед фасада.
Беч, 1922.
ТаСГ ПК 10 (два комплетна пројекта)

◊ Зграда Команде Прве армијске области (поглед са
Рибље пијаце) - фотографија
Нови Сад, око 1930.
Збирка Зорана Кнежева

◊ Хотел „Фабри“ (данас део Команде) - фотографија
Нови Сад, око 1900.
Збирка Зорана Кнежева
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Д О М В О Ј С КЕ

Команда Прве армијске области донела је 1923.
године одлуку о градњи Официрског дома на обали
Дунава, а градске власти су, исте године, издале
привремену дозволу да посао буде реализован по
усвојеном пројекту архитекте Јурија Николајевича
Шретера, тада вишег војног инжењера 4 класе. Већ
наредне 1924. године, завршене радове прихватила
је комисија Команде. Међутим, непознате околности
су довеле до пожара у коме је зграда, убрзо после
изградње, изгорела и била тако оштећена да је у
октобру 1925. године морао бити израђен пројекат
обнове. Потписали су га Шретер и извођачи грађевинских радова архитекти Александар Шумахер и
Михајло Плавец, у том периоду врло активни новосадски градитељи. Исте године је издата грађевинска дозвола за градњу којом је захтевано да се поштују услови издати дозволом из 1923. године. Радови на обнови завршени су 1926. године.
Основне измене у односу на претходни, изгорели објекат, су у деловима контура кровних маса,
неких промена у распореду просторија, а највише на
главној уличној фасади која је добила нов изглед.
Изабрано пројектно решење Дома остварено је у
духу класицистичких вила грађених у Одеси, граду
на обали Црног мора где је аутор рођен и чију је
естетику носио у сећању. Специфичност овом слободно стојећем објекту даје улични фронт са у поље
избаченим свечаним дорским стубовима који носе
пространу терасу са оградом од балустера. На чео-

ном фасадном зиду су три вертикале прозора првог
и другог спрата, од којих су ови други полукружни.
Прозори су фланкирани јонским пиластрима. Над
кровним венцем је доминантан троугаони фронтон у
чијем се средишту налазио грб Војске Краљевине
Југославије.
Степениште је смештено у десном делу приземља, широки приступни крак води до подеста, а
даље два крака до спрата. Ограда је изведена масивним балустерима, а занимљив ефекат у овом
делу објекта су две велике волутасте конзоле обложене храстовим листом, на зиду подеста. Таваница
пространог предворја на спрату је касетирана. Главна, свечана сала је постављена ка дворишту, изнад
ресторана у приземљу. На њеном подужном зиду је
пет великих прозора, површине зидова су вертикално издељене паровима јонских пиластера. Таванска
конструкција је у средишту равна, док на вертикалу
носећих зидова прелази у врло заобљеној форми.
Изненађење представља појава архаичних сводних
рукаваца, као конструктивног решења за растерећење тежине. У овом случају нису употребљени носећи
стубови или искоришћене могућности нових материјала (бетон), те цео поступак враћања на градитељска искуства из прошлости делује ретроградно.
Са леве стране Официрског дома, на угаоном
делу парцеле (Београдски кеј и Дунавска улица) налази се пространа, сеновита башта ресторана.

(Д. Станчић, Нови Сад од куће до куће. Нови Сад 2005, 372-375.)
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