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Увод

Један је од најлепших 
православних 
храмова на свету.

У овој презентацији 
рећи ћу вам мало 
више о славном 

Храму Светог Саве!



Основни 
подаци
◦ Храм Светог Саве је највећа 

српска православна црква.

◦ Налази се у источном делу 

Светосавског трга, на општини 

Врачар у Београду.

◦ Око њега се налазе Народна 

библиотека и споменик Вожду 

Карађорђу. Недалеко је и 

парохијски дом.



Почетак

◦ Матија Бан је први изнео идеју о 

изградњи цркве Светом Сави на 

Врачару, 1879. године.

◦ Основано је 1895. године Друштво 

за подизање храма Светог Саве.

◦ 1905. године расписује се јавни 

конкурс (свих пет радова је 

одбачено)

◦ Због избијања ратова, све је 

обустављено. 



Наставак градње 
после рата

◦ 1919. године друштво је поново 

успостављено.

◦ 1926. расписује се нови конкурс 

(22 пројекта)

◦ Најуспешније проглашено 

решење архитекте Богдана 

Несторовића.

◦ 1930. године изградња је поверена 

архитекти Несторовићу и 

архитекти Александру Дероку, уз 

сарадњу инжењера Војислава 

Зађине.



Архитектура

◦ Изграђен је у српско-византијском стилу

◦ Висина = 82 m

◦ 4.830 квадратних метара у приземљу

◦ Украшен је са 18 позлаћених крстова

◦ Исток-запад = 91 m

◦ Север-југ = 81 m

◦ 4 звоника

◦ Може да прими 10.000 верника



Мозаици

◦ Површину од 15.000 квадратних метара

заузимају мозаици.

◦ Највећу површину на јужној, северној и 

западној страни заузимају новозаветне

сцене Васкрсења, рођења Христовог и 

успења Богородице.

◦ Посебно је важна представа Стварања

света

◦ Храм Св. Саве је први храм потпуно

украшен мозаицима.



Христос 
Пантократор
◦ Печат унутрашњости даје мозаик Христоса

Пантократора, који наткриљује олтарски простор.

◦ Његов распон руку је 20 метара.

◦ Као и остале мозаике, направио га је Николај

Мухин, руски академик.

◦ Израђен је у целости у Мухиновом атељеу, па је 

касније раздвојен у комаде и превезен у Београд.



Крипта Спомен-
храма Светог Саве
◦ Званичан назив је Храм световеликомученика 

кнеза Лазара.

◦ То је храм испод Храма, намењен за 

богослужења, одржавање културног садржаја.

◦ Површина = 1.800 метара квадратних

◦ Дубина = 7 метара

◦ Уређена је у византијском духу.

◦ Делом фрескописана, делом у мозаику.



О материјалима

◦ Спољашњост:

◦ 49 звона из аустријске звоноливнице.

◦ Храм је обложен белим мермером и гранитом.

◦ 18 крстова, у три величине, су позлаћени.

◦ На храстовим вратима племенитим металом је утиснута молитва „ Царе 

небески“, на више језика.



О материјалима

◦ Унутрашњост:

◦ Мозаици су израђени од стакла и свим врстама племенитог камена.

◦ У главни иконостас је уграђено 87 тона италијанског мермера и 15 тона челика.

◦ И под је од најфинијег камена.



ХВАЛА ВАМ НА 
ПАЖЊИ


