
 

 

 

 

Радови у унутрашњости Храма Светог Саве на 
Врачару напредују брже него што је планирано 

Највеличанственије 
фреске на свету 
 
 

Мозаици ће бити на 12 хиљада квадратних метара. Кад у главној куполи храма буде 
осликан Христос Пантократор, само његове зенице ће бити величине од један метар, док 
ће нос бити дугачак чак четири. Запремина храма је 170.000 кубних метара, а само 
олтарски простор већи је од целе Саборне цркве. Централна купола тешка је 4.000 тона 

БЕОГРАД - Радови у унутрашњости Храма Светог Саве на Врачару ових дана протичу у 
пуном јеку. "Веома сам задовољан динамиком радова, а у појединим фазама чак 
напредујемо брже од плана. Тренутно су у току радови на монтажи камених рељефа у 
унутрашњости храма и изради сводови у крипти. Постављамо и парапет у каменој 
интарзији, бифоре и рељефне камене облоге по цртежима архитекте Александра Дерока. 
Завршено је шест бифора, а у току је монтажа преостале две. Интензивнија монтажа 
рељефа биће настављена наредне недеље. Педесетак цилиндричних и крстастих сводова у 
крипти скоро да су завршени и следеће недеље почеће њихово хидраулично подизање, јер 
су сви урађени на тлу", каже у разговору за Глас јавности протонеимар спомен-храма 
професор др Војислав Миловановић. 

Када буде постављен парапет, изнад ће бити 
изграђен камени венац, а изнад венца и 12 
хиљада квадратних метара мозаичких 
фресака и иконостас. Миловановић каже да 
би сви радови у ентеријеру, осим мозаика, 
требало да буду завршени до почетка 
септембра наредне године. Планирано је да 
радови на мозаику и фрескама започну по 
завршетку рада Синодске комисије, која би 
требало да утврди литургијски и канонски 
концепт и распоред иконописа и донесе 
одлуку о избору аутора. Кад у главној 
куполи храма буде осликан Христос 
Пантократор, та фреска ће бити једна од 
највеличанственијих у читавом 
хришћанском свету. Само Христове зенице 
биће величине од један метар, док ће нос 
бити дугачак чак четири! 

Сви радови на спољашњости храма, 
подсетимо, већ су завршени, осим мањег 
дела ограде на главној куполи (ограда 
видиковца). "То је место одакле се пружа 
најлепши поглед на нашу престоницу, бољи 
је и од зграде Београђанке", каже професор 
Миловановић. Такође, очекује се да ће 
ускоро бити настављена друга фаза уређења 
простора код источног дела храма. 

Успешан наставак радова на овој велелепној 
светињи прилика је за подсећање на 
најзанимљивије детаље у вези са овим 
храмом. Спомен-храм посвећен оснивачу 

 
  

  

 

 

Већи и од храма у Москви 

За Храм Светог Саве дуго се говорило 
да је највећи православни храм на 
Балкану и овом делу Европе, али је 
професор Миловановић открио и једну 
занимљивост. 
"Храм Светог Саве је највећи активни 
православни храм на свету! Већи је чак
и од Храма Христа Спаситеља у 
Москви, за који се мислило да је 
највећи. Ову информацију на један 
диван и неуобичајен начин потврдио је 
и градоначелник Москве Јуриј Лушков 
када је боравио у храму. 
Импресиониран оним што је видео, 
Лушков је пред великим бројем људи 
узвикнуо: "Професоре, нисте били у 
праву!" Настао је тајац, био сам 
затечен јер нисам знао о чему је реч, 
али је Лушков одмах наставио: "Овај 
храм је већи и од нашег Храма Христа 
Спаситеља", прича професор 
Миловановић. Протонеимар спомен-
храма каже да су димензије 
светосавске светиње 91 пута 81 метар, 
док је основа московског храма 60 пута
60 метара. "Никада нисмо истицали 
његову физичку величину, увек смо 
давали значај духовној величини", 
наглашава Миловановић. 

 

 

 

 



 

 

Српске цркве, првом српском архиепископу и 
просветитељу, по запремини је највећа активна 
православна црква на свету, запремине 170. 000 кубних 
метара, у коју може да стане чак десет хиљада верника! Са 
укупно 700 квадратних метара, само олтарски простор 
храма већи је од укупне површине београдске Саборне 
цркве. Централна купола храма, тешка 4.000 тона, 
покривена је бакарним лимом, а фасада обложена белим 
мермером и гранитом. 

На главној куполи налази се велики позлаћени крст, 
висине 12 метара, док се на малим куполама налази још 17 

мањих, такође позлаћених крстова. У два звоника изнад улаза на западној страни смештено
је 49 звона различите величине и тежине од 12 килограма до пет тона. Највећи заветни 
храм српског народа широм земље и расејања пројектован је у српско-византијском стилу. 
Испод њега је урађена крипта где се налази гробница патријараха, вишенаменска сала и ту 
ће бити ризница светог Саве. Грејање ће бити подно, а предвиђено је постављање украсног 
и декоративног осветљења. 

Радови на храму започели су 1936/37. године, а освећење темеља и полагање повеље о 
изградњи обављено је 10. маја 1939. Окупацијом Југославије радови су прекинути, а 
зидови претворени у депо возног парка. Изградња је настављена 10. маја 1985. године, под 
вођством архитекте Бранка Пешића, када су подигнути спољни зидови храма и централна 
купола. До краја 1989. санирани су и оспособљени сви темељи и зидови од цигле 
изграђени пре рата, подигнуте су галерије, четири звоника са куполама, четири полукуполе
и мала полукупола олтара, четири велика лука, сваки тежак по 400 тона. 

После вишегодишњег застоја радови на спомен-храму поново су настављени 5. априла 
2000. године, када је на место протонеимара Храма Светог Саве дошао Војислав 
Миловановић, који је био и министар вера у претходној влади. Радови у унутрашњости 
храма отпочели су 10. маја, али 2004. године, и обухватили су грађевинско-занатске 
радове, радове на инсталацијама (јака и слаба струја, грејање вентилација, лифтови...) и 
уметничку обраду ентеријера, првенствено рељефа на 1.200 квадратних метара. 
Истовремено, започети су и радови на првих 7, 40 метара парапета храма. Истог дана, храм
је и званично предат на богослужбену употребу, а отворен је и Светосавски трг. 

ПЕТАР ПАШИЋ  
 

 

 


