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МИЛУТИН БОРИСАВЉЕВИБ

Милутин Борисављевић, архитект и 
естетичар, човек европске културе <и обра- 
зовања, за собсхм je оставио обимно теориј- 
о2со м архитектанако дело.

Рођен je 2. VI 1889. године y Крагу- 
јевцу .1 Оаноану школу je завршио y Ни- 
шу, a т м н а зи ју  и Техгагчки факултет  
(3 912. године) y  Београду. Већ следеће го- 
дине je .ш>ставл>бн за лодархитекту y Ми- 
нистарству грађевина. Највгане звање које 
добија y овом 1надлештву je архитакт треће 
класе. У прв-ом светаком рату као добро- 
вол»ац стаж е до Крфа. Оа К рфа одлази  
y Италију и  y Риму ce задржава оиоо два 
месеца. Време проводи y лроучавању опо- 
меника. Затим одлази y Париз м тада по- 
чиње његово дуто борављење и учење y 
Францусгсој. Прво ce угшсује на Вишу 
уметкичку школу, да би ce после годину 
дана угаисао « а  Сорбсхну, где близу осам 
година «од  чувеног професора Вгастора 
Баша студира естетику. Године 1926. док- 
тортира са тезом Теорије  о архитектури 
(Париз, издањ е Payot).1а У току студија 
пише више раогграва из естетике архитек- 
туре •и предаје овај предмет на Вишој шко- 
ли социјалних наука y Паризу.

У Београд ce  враћа 1926. године <и већ 
идуће тодине отвара биро за  иројектовање 
грађевина „Партенон". Извесно време ради 
и као предузимач грађевинокмх радова. Од 
1934. гслдине па све до лочетка другог овет- 
ског рата je хонорарии ттрофесор естетике 
на Филозофском факултету y  Београду.

Одмах по рату je до 1949. службених y Са- 
везном млилгтаретву грађевина, када сд -  
лази y Париз, где ce <и иастањује. Умире 
y Паризу 29. XII 1969.-

Дело Милутина Борисављевића откри- 
ва комплевоану и необичну личност. To 
iteroBo дело je, међутим, мало истражено, 
a y домаћој средини je  лраћено неразуме- 
вањем, као, уосталом, и  многих других  
архитеката. Међутим, y  Француокој он и 
његово дело наилазе иа веће интересова- 
ње и уважаваље. Посебно то долази до из- 
раж аја 'када ce Борисављевић настањује 
стално y Паризу. Француока академија 
наука га три пута награђује — 1954, 1956. 
и 1958. гадике.3

Бори-сазљевића архитектура ке заготма 
само као практичара .који би лројектовао 
по одређеншм статичким и формалним за- 
конима већ жели да пронађе нвке нове тео- 
ријоке варијације на шене старе пробле- 
ме и да створи ibeuy iHOBy «аучну естети- 
ку. Имајући то y виду, његово дело може- 
мо пратити на три паралелна плана. Мо- 
жемо, ттре свега, говорити о естетохом пла- 
ну, затим о еглаперименталним истражива- 
њима на плану оптичко-физиолошком и
о доказивању да геометријока перслектива 
ке одговара оптичко-фигзиолошком виђе- 
њу човека,4 да  би на трећем плану било 
његово архитектоноко дело.

Наша тема je архитектура, кзведене 
грађевине,5 Милутина БориЈсављевкћа, али 
пре него што почнемо са испитивањем
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архитектонског дела, «азначићемо ухратко 
његов рад као теоретичара и шстраживача 
на пољу естетике архитектуре.

1949. објављивао на нашем језижу y нашим 
часопиоима a већ je раније или упоредо то 
објављивао и y Француској. Када 1934. го- 
дине постаје хонорарви ггрофесор на Фи- 
лозофском факултету y Бесграду, лочиње 
да објавл^ује студије ;тз леторије естети- 
ке .10 За све ово време ou je актигаан и као 
архмтект. У даљ ем техсту посветићомо 
пупу пажњу Gam тој iboroBoj ахтлвиогти.

Лрхитектонско дело  
М илутииа Борисављ евића

У периоду ад друге половнне дзадосе- 
тих година ла до другог езетског para на 
формирање београдске архитектуре ути- 
чу различити правци. Зваштчно ce форси- 
ра срджо-византијаки стил, затим мало

Ранксооа 21, 1929, кат. No. 5. 
Rankeova 21, 1929, kat. No. 5.

Милутин Борисављевић je загтупао а®и- 
ш љеље да естетиком архитектуре не треба 
да ce баве филозофи, него људи који ло- 
ред филозофоког знаша имају и лрактич- 
ко знање архитекте. Поборни« je научне 
естетике засногаане «а  екоперименту и ф и- 
зиолошким оообилама л>удаких чула. У 
ствари, читава његова естетоика засмива ce 
на физиологиј:и. За Борисављевића je 
естетски фено.мон физиолош ки феномен, 
одногно једна слецијална реакција орга- 
низма на надражај с п о л ј н о г  света, праће- 
на задовољством или незадовољством .6

Врло je активан y београдским чассаи- 
сима и дневлој штампи. У часооистода, по- 
себно значајном серијом чланака y „Умет- 
ничзсом прегледу“ ,7 бави ce естетским про- 
блемима научне естетике архитектуре, 
откривањем и  доказивањем њених закони- 
тоспи. У дневној штамли, y ,,Правд-и“ и 
„Времену“, пратм све актуелне лроблеме 
београдоке архитектуре и на жив, полеми- 
чан и  радикалан «ачин критихује и нуди 
своја реш ења .8

Има велику библиографију и на српоко- 
хрватоком и па француоком .9 До данас са 
француског код нас кишта није ттреведе- 
ио, изузев оног што je Борисављевић за 
време с е о г  боравка y Београду од 1926. до

Копитареоа градина 2, 1929, кат. No. 6. 

Kopitareva gradina 2, 1929, kat. No. 6.

усиелији усамљени фолклоризам Брани- 
слава Којића, лрисутан je и академизам, 
лосебно руски, a има и слецифи-гчости y
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гтојавама ттојединих архгитеката, <као код 
Момира Коруновића.

Међутим, на решавање даље судбине 
београдске и српоке архитектуре није бит- 
но утицао ни један од сших гграваца. Ре- 
волуционарни преокрет ce догађа већ хра- 
јем друге деценије, са појазом модерпизма. 
У «екоЈшко првих година, од 1928. до 1933, 
модернизам преживљава врло буран развој 
и унутар себе и y односу «а  друге гтравце. 
Кроз две излож бе савремене архитектуре
1931. in 1933. године изборио je и стекао 
лризнања ,и прихваћен као ттравац, да би 
крајем треће деценије достигао своју кла- 
сичну ф азу y делима Браигована <и Злоко- 
вића.

Представници других праваца су ce Ma
lte  или вшне успепиго тгрилагодили модер- 
низму, посебно су то добро уопевали архи- 
текти академсгсог образовања и стила.

Заједничка одлика београдоких архи- 
теката je да су, без обзира иа своје стилско 
опредељење и школсжо образовање, про- 
јектовали y свим 'стиловима. Резултат je 
зависио од односа стилског осећања архи- 
текте и стила y  коме je  пројектовао.

Милутин Борисављевић ce као архмтект 
оојављ ује y београдској средини 1927. го- 
дине, хада оонива биро за  прој ектовање 
грађевина ,,Партенан“. Његаво службова-

Ужичка 35, 1930, кат. No. 10. 
(Цртеж фасаде no Борисављевићу)

Uiiàka 35, 1930, kat. No. 10. 
(Dessin de la façade selon Borisavljevic)

Доситејева 12, 1930, кат. No. 14. 
Основа I спрата

Dositejeva 12, 1930, kat. No. 14. 
Plan d’etage
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Брпнкопп 16, 1931. KciT. No. 27. 
Brankova 16, 1931, kat. No. 27.

Oubena 11рице 66, 1931, кат. No. 28. 
Ognjena Price 66, 1931, kat. No. 28.

ibe y Министарству грађевина до првог 
светскот рата je занемарљиво.

Његова услешна и плодна активност 
архитекте трајаће y периоду од 1927. годи- 
не до почетка другог светоког рата. Посеб- 
ко je карактеристичан период 'од 1929. до 
1932. године, када најлнтезмвније пројок- 
тује и када y највећем броју грађеаина по- 
стиже највиши квалитет.

Борисављевић ce y Београд враћа као 
аећ саовим формиран човек и архитект. 
Располаже изузетно добрим академским 
зиањем и укусом оформљеним дугим сту- 
дијама y Француакој, за коју каже да je

Огњена Прицс 66, 1931, кат. Ho. 28. 
(Цртаж фисаде no Борисављевићу)

Oçjnjena Pricc 66, 1931, kat. No. 28. 
(Dessin de le. façade selon Borisavljevié)

»земља којој дугује >своје духовно рође- 
њ е“." Значајну његову одлиЈку чини и оп- 
шта култура европаки образованог и пи-  
смсног чозока. Београдска средина, међу- 
тим, нема много слуха и разумеваша за  ове 
љегаве осабиие.12

У архитохтоноком делу Милутина Бори- 
сављешића нема органаког израсташа и 
оформљења стила. Своје владаше академ- 
ским методама он користи да што верније 
изрази дух  францусже ренесансне архитск- 
туре која му je идеал . '3 Понекад користи 
и елементе италијаиске ронесансне архи- 
тектуре. У својим лајболуим деллма у>спе- 
ва да ce доста .приближи свој^м  узорилта. ' 1
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Потпуно прихватање академске методе 
»од Борисављевића ce огледа y  пројекто- 
вању шо узорима из лрошлости и y дава- 
њ у  гго деколико решеша за један објекат .15 
На жалост, y жел>и да задовољи укус на- 
ручилаца, често ce губи y безбројким ва- 
ријантадга и тада његова академска чвр- 
ст.кна слаби. Интересантно je да je и по- 
рсд јасних теоријсних лоставки до којих 
долази лримењ ујући научну методу y 
ислитивању естетског y архитектури, веза 
кзмеђу тих поставки и онога што оства- 
рује лабава.

оне моту еврстати y варошке, гослодске ку- 
ће, тила „hôtel particulier'* y малом, и y 
вшпеспратне зграде за издавање, типа ла- 
лате.

Ф асаде двеју кућа из 1930. године, y 
Раикеовој 21(5)* и Копитаревој градини 
2(6), лредстављају тил варошке господоке 
куће. Рађене су y стилу француске рене- 
саисе, из елемвната стила Jlyja XVI, као 
што су лолукружни прозори, лизене са 
медаљонима y врху и  гирландама. На ку- 
ћи y Ранкеовој улици стил je доследније 
спроведен јер je и сам Борисављевић уче-

Капела на Фрапцуском војничком гробљу, 
1930, кат. No. 21.

(Цртеж no Борисављовићу)

La chaplle — le cimetière française, 1930, kat. 
No. 21. (Dessin selon Borisavljevié)

Стојана Новаковића 7, 1930, кат. No. 16. 
(Цртеж фасаде no Борисављевићу)

Stojana Novakovica 7, 1930, kat. No. 16. 
(Dessin de la façade selon Borisavljevié)

Борисавл>ев1ићеву архитектуру умного- 
ме одређује и његово вклектичарско опре- 
дељење, ла исада га и модернизам ловуче, 
биће то исто y академском духу и методу.

Али када овај архитект успе да лоду- 
дари однос између свог система теоријоких 
начела м одговарајућег архитектонског 
израза, остварује «еколико мајстороких 
грађевина.

Тих неколико грађевина мајсторског до- 
мета су углавном приватне окуће лзграђене
1930, 1931. и 1932. год/ине, y  којима ои нај- 
доследније остварује своје узоре. Све ce

ствовао y извођењу грађевмнских радова. 
Друга кућа на Копитарввој градини je no 
чистоти стила доследније «пројоктована, али 
je код ње извођач радова даста одетупио  
од пројекта и направио грешке y архитек- 
тонокој фордш, a и детаљ и -су пруби. Тако 
с р  губе л>упкост ■и лакоћа иазначене y про- 
јекту .18

У овом лречганћенсхм акадеЈчскоод стилу, 
компонова/ном од елемената француске ре-

* Број y загради означава број каталошке 
јединице.
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несансне архитектуре, пројектоване су и 
кзведене вила породице Чуховић y Ужич- 
кој 35 (10),17 затим 1931. године кућа Бо- 
рисављевићева, мала љуггка грађевина y 
Огњена Прице 66 (28).

Такође je овог стила и  његово антоло- 
гијсзко дело — кућа 'лородице Флашар y 
Корнелија Станковића 16 (47) из 1932. го- 
дине. Од свих шегових грађовина она je 
компоиована са највише лакоће и чжгготе 
и најближа je француаком узор у .18

И >код вишеопратне куће Милутин Бо- 
риеављевић лримељ ује свој оттробани ака- 
демоки метод. Зграде су зидане y стилу 
палате, фасада комлоноване такође од еле-

М ајкв Јевросиме 20, 1931, кат. No. 31. 
Majke Jevrosime 20, 1931, kat. No. 31.

метата француаке ренесансне архитехту- 
ре. Тако je зграда y Доситејевој 12 (14) из
1930. године y чистом стилу Jlyja X V I.10 
Интересантан je и пројекат за фасаду ку- 
he y Булевару ЈНА 6 (34) и з 1931. године, 
компонован изузетно богато, али фасада  
као таква није изведона, него много ло- 
једноставл>еније и безличнлје. Зграда y Јо- 
вановој 38 (37)такође je стила лалате. Још

увек je то грађевина ахадемског стила, али 
стилоки мање следи свој узор.

Поред ових регтрезентативнлх примера 
примене шеговог акаде^тског знања и ве- 
штине, постоје и грађевине другоразредне 
ло вредкости и безначајне по оствареној 
архитектокској форми. Оне су рађене y 
једном врло поједностављеном стилу, при- 
лагођене материјалним гтриликама наручи- 
лаца, са тек понекргм назначеним елемен- 
том стила y виду скромних апликација на 
зиду фаеаде.

У периоду интензивног бавл^ења про- 
јектовањем y академоком маниру од 1930. 
до 1932. године, Борисав-љевић ce шнтере-

Мајкв Јепросимс 20, 1931, кат. No. 31. 
Осиова приземља 

(Цртеж no Борисааљевићу)
Majke Jevrosime 20, 1931, kat. No. 31.

Plan de rez-de-chassée 
(Dessin selon Borisavljexnc)

cyje !И за модерну архитектуру. Иако нема 
много поверења y уметиичке домете мо- 
дерне архитеасгуре, већ јој признаје само 
практичну вредност,2" он при пројектова- 
њу својих вкшеспратних зграда за стано- 
вање кори>сти детаље модерне архнтектуре.

Свлачи са фасаде академоку орнамен- 
тику и даје јој равну повришну урлтмље- 
ну низовима правоугаоних лрозорских
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отвора. Наравно, ту оу и украсни елемен- 
та. карактеристични за модернизам, по ко- 
јима ce он лако препознаје, тсао на пример 
хоризонталне пруге y малтору, и то обич- 
но y приземљу, и копље за држ авну за- 
ставу. Омиљени украсни елементи су му 
још и избочеки балкон по средини фасаде  
са хоризонталним канелурама и рељ ефне  
плоче између лрозора.

Прелажењ е y модернизам сагледава ce 
на неколиида зграда из 1931. године. Фаса- 
да зграде y Ивана Милутиновића 78 (29) 
делује доста «еопретно и тепгко. Зграда y 
Мајке Јевросиме 20 (31) je наглашеног хо- 
ризонталног рктма, са још увек богатом

Господар Јованова 38, 1931, кат. No. 37.

Gospodar Jovanova 38, 1931, kat. No. 37.

али поједностављеном и прочишћеном де- 
корацијом. Ова зграда представља гхрелаз- 
ни тип од академизма тса модериизму. Исте 
године он даје ггројекат и за кућу y Бран- 
ковој 16 (27), чија je глаана фасада сасвим 
y духу модернизма. Врло слично изгледа  
и фасада његове куће y Симе Милошеви- 
ћа 33 (60) и з 1933. године. Овакво Бори- 
сављев/ићево стилоко опредељење, надах-

Охридска 4, 1936, кат. No. 72.
Основа приземља  

(Цртеж no Борисааљевићу)

Ohridska 4, 1936, kat. No. 72.
Plan de rez-de-chaussée 

(Dessin selon Borisavljevié)
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нуто модеризмом, највише долази до из- 
раж аја y кући Попадић y Корнелија Стан- 
'ковића 12 (57) из 1933/34. године. Она ово- 
јим мирним хоризонталнжм ритмом и хар- 
монично нађеним односом маса и отвора 
носи већ одлике класичне ф а зе  коју мо- 
дернизам као правац достиже. Ова зграда 
je Борисављевићу 1934. годигне донела на- 
граду за најлопшу ф асаду .21

За овог архлтекту je ^карактеристично 
да ce за модернизам олродељ ује 1931. го-

Старине Нооака 14, 1933, кат. No. 56. 
(Цртеж фасадс no Борисављевићу)

Starine Novaka 14, 1933, kat. No. 56. 
(Dessin de la façade selon Borisavljevic)

Корнелија СтанковиНа 12, 1933, кат. No. 57. 
(Цртеж фасаде no Борисављевићу)

Kornelija Stankovica 12, 1933, kat. No. 57. 
(Dessin de la façade selon Borisavljevic)

дине, a тада он постаје прихваћен правац 
после Прве излож бе савремене архитекту- 
ре. Своју зрелоет и највиши домет y овом 
правцу Борисављевић достиж е 1934. годи- 
не, истовремено са модерном, која као пра- 
вац почитве да ce стандардизује. Овакво 
'прихватаље модернмзма y тренутку када 
оп као иравац сасшим оформљ ује -стилске 
сдллке још једна je потврда академског 
метода пројоктоваша који je главна вока- 
ција Ворисављевићева. Начин који je ко- 
ристио при комлоновању фасада од еле-

Борисављевић ce активно бавио и про- 
јектовањем јавних зграда. Ову архитекту- 
ру je в ш е  и ценио.22 Учествовао je на 
мнотам конкурсигма, као на конкурсу за 
зграду лозоришта y Новом Саду, за Ко- 
ларчев народни универзитет y Београду, 
за  храм Св. Саве y Београду, за Костурил- 
цу за Зејтинлику ,23 али je мало његових 
грађевииа ове врсте изведено. Једна од 
ргтких je монументална зграда Основне 
п;коле y Марулићевој 6 (36), сзнажно на- 
глашеног ритма наизменично увучених

мената класичних стилова, користи и када 
je модернизам y гоггашу.

У чсазнијим годинама, од 1935. до 1939, 
он ластавља са пројектовањем y оба стила, 
y доследно акадомоком и y стандардизова- 
ном модерном стллу.

Из 1936. годшне je леп аример зтраде y 
стилу француоке ренееаноне архлтектуре v 
Охридској 4 (72).

Године 1939. лројоктује две грандиозне 
виле на Дедишу, такође y духу ренесансног 
стила (75), (76).

Не-колико зграда су му y стилу врло 
поједнастављеиих односа отвора и повр- 
шина, оасвим по угледу на стандардни мо- 
дернлзам, као зграда y Браће Југовића
13 (70) и зграда y Краља Милутлна. 30 (71).
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отвора и избачене зедн е масе, сасвим y 
академском духу.

Други јавни објекат je отрада Студент- 
ског парка. Овај рад, ло стилу потпуно 
ахадемичан (33),24 припада декоративној 
архитектури, коју je Борисављевић тако- 
ђе волео. Још један Бориоављевићев про- 
јекат дост\иже завидну висину. To je Фран- 
цуоко војгаичко гробље (2 1), где на<мерно 
тешком формом симболизује вечност и 
трајмост и тако потпугно остварује карак- 
тер опомешгчхе вредности .25 Ово je један 
од примера где он доследно уопева да спро- 
веде своје теоркјоке поставке y за it-их 
најбоље одговарајућој форми.

Заједничка «арахтеристика архитекту- 
ре овог периода била je да су ce стилске 
промене одражавале углавном преко ф а- 
сада, док je оонова задржавала стандардну

Корнелија Станковића 12, 1933, кат. No. 57. 
Основа приземља 

(Цртеж. no Борисављевићу)

Komelija Stankoviéa 12, 1933, kat. No. 27. 
Plan de rez-de-chassée 

(Dessin selon Borisavljevié)

гтозицију академоке схеме. Ово ce ттотвр- 
ђује и y начину на који Борисављевић ре- 
шава оонсхве y 'авојим објвхтима.

При иројектовању основа он ce држ и  
два типа — једа« примењује када je y ии- 
тању градака господака кућа, a други за 
вишеолратне градсхе хуће.

Први тип оанова je најчешће хтравоу- 
гаон, са холом и  салоном y ггриземљу, <са 
репрезентатлвним улазом на главној ф а- 
сади и обавезно спородним улазом који je

М И Л У Т И Н  Б О Р И С А В Љ Е В И Ћ

Корпслија Станковића 16 (вила Флашар) 1032, 
кат. No. 47.

Оспова приземља 
(Цртеж no Борисављевићу)

Kom elija Stankovica 16 (villa Flachar) 1932, 
kat. No. 47.

Plan de rez-de-chassée 
(Dessin selon Borisavljevié)
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гговезан са кухињом и просторијама за по- 
слугу. На спрату ce налазе спаваће собе 
и јодно или два купатила. Код екромнијих 
кућа нема салона и хола, само трпезарија 
као средишња просторија. Најбољи при- 
мери овог типа основе су  кућа породице 
Флашар и кућа y Охридској 4 (сл. 1, 2). У

За разлику од правоугаоне правилне 
основе градзке гоолодске куће, основа ви- 
шеспратне исуће за издавање je, no пра- 
вилу, издуж еног и геометријски неправил- 
ног облика. На форлпграње овакве основе 
најчешће утиче уски плац коме архитект 
мора да ce прилагоди, мада и овакве осно-

тапОјхр i l l ï i '
m m ...... !

'пг.пггг:

Сењачка 8, 1938, кат. No. 73 (цртеж, Борисављевић) 

Senjaàka 8, 1936, kat. No. 73 (dessin, Borisavljevic)

вишеспратним кућама такође постоји трпе- 
зарија као средганња просторија, најчешће 
je овалног обличса, из које ce иде y собе, 
док je кухиша одвојена ходником и гру- 
хшсана са оставом, просторијама за послу- 
гу и често има спородан улаз (сл. 3). Бо- 
гатија варијанта има тл салон.

ве y суштогнги задрж авају симетричност ра- 
сп-ореда (сл. 4).

Овакав начин решавања основа још јед- 
ном потврђује академсжу методу Милутоша 
Борисављевића, коју он консехвентно спро- 
води. Једино y основи куће Попадића до- 
некле разбија симетричност схеме (сл. 5).
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Потлунија лредстава о Милутину Бори- 
сављевићу осао архитекти добчја ce увидом 
y његову књигу Архитектопски проблеми  
Vi y уреднички рад y часолису „Неимар” .28

Кнжга Архитектонски проб лели ,  изда- 
та 1932. године y Београду, нека je врста 
водича no архитектонакој делатности Бо- 
рисављевића. Намера жу je била да ттока- 
ж е шта архитегктура може да изрази. За  
њега je архитектура сшгболистогчка умет- 
ност којој ми нашим субјективмим дожив- 
љавањем лридајемо значеше. Архитектура 
није уметшост богатог израза, али je, као и 
музика, стваралачгка уметчноет, за разлику 
од имитативних уметжусти.27 У овој књи- 
311 Борисављевић дели 'архитеостуру на мо- 
нументалну, надгробну, црквену, јавсну, 
приватну M индустријаку и за  оваку врсту 
посебно даје окице и  планове.

Највише простора посвећује манумен- 
талној архитектури, јер сматра да ce улра- 
ео y тој архитектури остварује «ајвећи  
домет. Свака врета архитектуре мора да  
лзрази одговарајуће раоположење и ка- 
рактер. Тажо je лоллска вила љупха, град- 
ска кућа отмена, црква узвилгена, дела 
падгробие архитоктуре одају лгир и трај- 
ност, монументално-споменичке величан- 
ственост и херојоки исарактер, декоратив- 
на има лакоћу и свежину, док je инду- 
стријска праистлчна. Само овако схваћена и 
пројектована архитепстура м ож е да достиг- 
не своје највише домете.

Борисављевић даје по неколико вари- 
јанти за једну зграду, због чега су му дру- 
ге колеге огорчено лребацивали, оапорава- 
јуКи му таленат. Он сам je, међутим, то 
сматрао нужнлм услогвом за доброт архи- 
текту. Добар архитект ло Борисавл>евиће- 
вом мишљењу мора да логедује богату ма- 
шгу и не сме брзо да исцрпе ф онд овојих 
решеша већ треба да их варира y великом 
броју. Зато ce и залагао за ваопитање и 
вежбањ е архитектонске маште y лроцесу  
образозаш а младих архитехата .2

На уредничком лослу y  часапису ,,Неи- 
мар“ паказује ce и  доказује као свестрано 
о^разовани архитект. Објављује текстове 
из естетике архитепстуре, <из урбанмзма, ли- 
ше о архитектонокиЈм формама <н елемен- 
тима стилова. Даје гтримере из пршватне 
архитектуре оа лропратдаим коментаром. 
Посебан део лозвећује канструхтивним  
проблемима, грађевиноким предузимачима 
и кућевлаонмцима, као и шиховим лрактич- 
ким тароблемима на ггословима градње.

Тако ce М и л утт 1 Борисављевић лојав- 
л»ује «ао архитект велшке културе и обра- 
зовал^а, академичар y  овојој суштини и 
еклектичар ло опредељешу, али дубоко лм- 
чан и опецифичан y овом «нагону за грађе- 
њем, уређивањем л  лроналажењ ем естет- 
ских захома y архитектури. За Борисавље- 
вића ce сигурно може рећ/и да je једна од 
значајних личности међуратне срлсхе ар- 
хктектуре, лосебно када je реч о акаде- 
мизму.

К А Т А Л О Ш К И  П РЕГЛ ЕД И З В Е Д Е Н И Х  Г РА Ђ Е В И Н А *

1. УГАО НЕМАЊИНЕ И КРАЉ А МИ- 
ЛУТИНА 75

Стамбена зграда, 1927 (од 1. 9. до кра- 
ја децембра 1927)

* Каталогом су обухваћена дела y Београ- 
ду; види напомену бр. 5.

— Каталошке јединице формиране су по 
следећем обрасцу: 

назив улице;
врста објекта, године и време грађења; 
наручилац (поред имена унето je и зани- 

мање ако je познато); 
спратност и подаци о плановима; 
опис; 
извори.

Сонтаг Ернестина и Луј, трговац

П +  1, јули 1927. План сигниран, садр-
ж и y Р =  1:50 иресек, изглед ф асада и
ситуацију y Р =  1:200.

Скраћенице:
— ОН, Београд — „Општинске новине“ 

службени орган општине града Београ- 
да, власник Општина Београд, Београд 
1929—1943.

— ИАБ, ТД-Ф — Историјски архив Бео- 
града, Техничка дирекција — фасцик- 
ла.

** — лево од каталошког броја означавају 
да je  кућа срушена.

П — приземље.
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— Фасада je рађеиа y д у х у  француске  
ренесансе.
— ИАБ, ТД-Ф  XII-91-1924.
— Бранислав Којић, Д руш т вени усло-  

ви архитектонске струке y  Београду  
1920— 1940, Београд САНУ, 1979, 88.

2. Ш АНТИЋЕВА 7
Стамбена зграда, 1929 (од 6 . 5. до 15. 8.
1929)
Николић Ангелина, чиновнмк 
П + 1 ,  мај 1929. План оигниран, садржи  
y Р =  1:100 основе лодрума, приземља,
I и II олрата, лресех (и ситуацију Р =  
=  1:200.

— Фасада je рађена y академском д у -  
ху са лоједностављеном орнаментшком.
— ИАБ, ТД-Ф  V-3-1929.
— Бранислав Којић, Другитвени усло-  

ви архитектопске струке y  Београду  
1920— 1940, Београд САНУ, 1979, 88.

3. ДРАВСКА 16

Стамбеиа зграда, 1929 (од 7. 11. до 15.
12. 1929)
Јаковл>овић Николај, градител.
П, план из октобра 1929, оипн. д.д. 
y Р =  1:100, садржи основу лриземља, 
темеља, пресек, изглед фасада и ситуа- 
цијy Р =  1:500.
— Безначајне архитактонске форме
—  O il, Београд, бр. 19, 53
— ИАБ, ТД-Ф  23-46-1929.

4. ДРАВСКА 16

Стамбена зграда са улиде, 1929 (од 7.
11. до 15. 12. 1929)
Јаковљевић Николај, градитељ  
П, новембар 1929, план je оигниран али 
га није цртао Борисављевић.
—  Безначај«е архитектоноке форме
— ОН, Београд 1929, бр. 19, 53
—  ИАБ, ТД-Ф  23-46-1929.

5. РАНКЕОВА 21

Стамбена зграда, 1928. (од 3. 6— 1. 11.
1928.)
Јоз-ичић Даница

П-1, план сигниран д.д.
— Зграда je лризеадна градска вила, 
чије су ф аеаде компоноване академ- 
сссолт методом. Архитектонски елемен- 
ти, као што су прозори, кравли венац, 
кров и деталж изнад улаза, y д у х у  су 
француоког ренесанског стила.
—  М. Борисављевић, 1931, сл. 53
— „Неимар“, новембар 1930, 5
— ИАБ, ТД-Ф 4-21-1928.

6 . КОПИТАРЕВА ГРАДИНА 2

Стамбена зграда, 1929 (грађена током 
1930)
Половић Бора
II, нема сачуванлх планова
— Зграда je /лриземна градска вила 
ф асаде компоноване академоком мето- 
дом. Лрхитектонски елементи, као што 
су прозори, детал>и изнад улаза и кров, 
рађени 'Су ло узору иа фралцуогси ре- 
несанони стил.
Прлликом извођења абјекта дошло je 
до извеоних одстулан>а. Детаљи глав- 
ног велца са котгзолом и сви орпаменти 
су грубо урађени.
— М. Борисављевић, ,,Архитектонаки 

проблеми“, Београд, 1931, сл. 52
— ,,Неимар“, новембар 1930, 5
— ИАБ, уписана y Р етст а р  улида за

1929.

7. БУЛЕВАР ЈНА 2

Стамбена зграда, 1929 (током 1930) 
Дамјан Бранховић 
П +  2, нема сачувапих .планова
— Зграда je оформл.она акаделтском 
методом из елемената француског ре- 
несансног стила, као што оу прозори, 
кровни елементи, портал и украони де-  
таљи. Нема података, али судећи по 
изгледу изведеног објекта који ce не 
лодудара са лројектом објављеним y 
„Архитектоноким лроблемима", веро- 
ватно je дошло до неких измена y де- 
тал>има и еле.ментлма фасаде.
— М. Борисављевић, „Архитоктонски 

проблеми“, Београд, 1931, сл. 48
— ИАБ, ТД-Ф XVI-31-1931.
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8. СИМИЋЕВА 5 

Гаража, 1930.
Ханаум Јулијус, директор Левант ком- 
хганије
П, мај 1930, 'оштн. дјд.
— Безначајме архитектоноке форме
— ОН, Београд, 1930, бр. 15, 824
— ИАБ, ТД-Ф  Х-27-1930.

9. СИМИЋЕВА 5 

Дворишна ограда, 1930.
Ханаум Јулијус, директор Левант ком- 
■паније
Мај 1930, сигн. д.л.
— Ограда je од тесаника
— ОН, Беотрад 1930, бр. 15, 824
— ИАБ, ТД-Ф Х-27-1930.
I

10. УЖ ИЧКА 35

Стамбена зграда, 1930 (август 1930. до 
априла 1931)
Ћуковић Л>убомир, трговац-књижар 
П4-1, јули 1930. План оипн. д„д., садр- 
жи y Р =  1:100 оонову подрума, тризем - 
ље, спрата и ттресек.
— Зграда je  y  д уху  ренесаноног стила, 
типа „hôtel particulier". Равно заврш е- 
на кровна тераса и тераса на улазу из 
баште су y д уху  италијаноке ренесан- 
се, док су остали архитектоноки еле- 
менти y  д у х у  француоке ренесансе. 
Сви елементи укомпоновани су академ- 
ском 'методом. Један н>ен угао оформ- 
љен je ;као нека врста тсуле. Првобит- 
«о je лзведвна по пројекту. Каонијом 
изменом зграда добија четвороводни 
кров, док кула на углу остаје са рав- 
ним кровом-тераоом.
— „Неимар“, јули 1930, 4
— М. Борисављевић, „Архитектомоки 

проблем1и“, Београд, 1931, 67, 70
— ОН, Београд 1930, бр. 15, 826
— ЈАБ, ТД-Ф XI-37-1930.

11. ХАЦИ-МИЛЕНТИЈЕВА 65

Стамбена зграда, 1930 (од 25. 8 . 1930. до
10. 5. 1931)

Петровић Ваоилије, грађевашокм атре- 
дузатмач
П +  1, јули 1930. План оипн. д.д., садр- 
ж и y Р =  1:100  основу подрума, .при- 
земл>а, опрата, пресек, изглед и ситуа- 
цију y Р =  1:200. На плану су унете из- 
мене које je радио инж. Божидар С. 
Божић.
—  Ф аеаде icy оформљене y д уху  ака- 
демизма.
— ОН, Бескград, 1930, бр. 16, 901
— ИАБ, ТД-Ф  XXI-23-1930.

12. МОЛЕРОВА 64 

Стамбена зграда, 1930.
Јовановић Јоаиф
П, јули 1930.
— Безначајие архитектсхнаке форме
— ОН, Београд 1930, бр. 16, 901
— ИАБ, ТД-Ф  XXIII-9-1930.

13. КАЧАНИЧКА 35

Стамбена зпрада, 1930 (грађена током
1930)
Тодоровић Борка 
П, јули 1930, еигн. д.д.
— Безначајне архитектоноке форме
— ОН, Београд 1930, бр. 16, 901
— ИАБ, ТД-Ф  23-17-1930.

14. ДОСИТЕЈЕВА 12

Стамбена зграда, 1930 (од 1. 7. 1930. до
1. 11. 1930)
Аћимовић Милан, инжењ ер  
П +  2, јули 1930, август и октобар 1930, 
ф ебруар 1935. Сачуван план ф аеаде y 
Р = 1:50 , сигн. Остали делоаи плана су 
са изменама које je уносио арх. Ста- 
шевски Валериј.
— Зграда je рађена y д у х у  француске 
ронесансе. Ф асада je  (компонована од 
архитектонских елемената богатог де- 
тал»а y стилу 'палате. У тоосу извођења 
пројекта направљеио je неколико из- 
мена на фасади. Крајем 1934. и гточет- 
'ком 1935. још неке ттреправке изводи 
арх. Валериј Сташевоки
— „Неимар1*, јули 1930, 4
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— М. Борисављевић, „Архитектонски 
проблеми“, Београд, 1931, 66

— ОН, Београд 1930, бр. 14, 760

—  ИАБ, ТД-Ф 5-25-1930.

15. ПОП-СТОЈАНОВA 6 

Стамбема зграда, 1930.
Стојановић Радмила

П, негма сачувагаих сплаиова

—  Безначајне архЈитсжтоноке формо
— ОН, Београд 1930, бр. 16, 901

16. СТОЈАНА НОВАКОВИЋА 7

Стамбена зграда, 1930 (од 5. 10. 1930. до
20. 10. 1931)

П, септембар—октобар 1930, оигн. д.д. 
и овакм део плана /посебно je оигн. Са- 
држ и y Р =  1:100 оонову .подрума, при- 
земља, пресек и изглвде.

— Ф асаде су рађоне y д уху  академиз- 
ма. Архитектонски елементи, асао што 
еу  гтрозори и кровни венац, доста су 
поједностављених лтинија. У/красна ор- 
наменти-ка je спромашна
— OII, Београд 1930, бр. 23— 24, 1417

—  ИАБ, ТД-Ф  XXXIII-32-1930.

17. СОМБОРСКА 17

Стамбона зграда, 1930 (од 15. 3. до 20.
9. 1931)

Наумовић Бранислава

П, селтембар 1930, си:гн. д.д., али га ни- 
је цртао Борисавл»евић.

— У начину како je оформл>ена фа-са- 
да осећа ce академзки дух.

—  ОН, Београд 1930, бр. 23— 24,1416
— ИАБ, ТД-Ф XXVI-1930.

18. СОКОЛСКА 11

Стамбена зграда, 1930.
Стојановић Ђорђе, м аитновођа  
П и мансарда, септембар 1930, сигн. д.д.

У Р =  1:100 план садржи основе темеља, 
подрума, призегмл>а, мансарде, >пресек, 
дза изгледа и аитуацију.
— Зграда je обликована y д у х у  акаде- 
мизма.

— ОН. Београд 1930, бр. 18, 1048
— ИАБ, ТД-Ф 25-4-1930.

19. БРАЋЕ НЕДИЋА 5 

Стамбена зграда, 1930.
Наумовић Риста

П, нема сачуваних планова

— Безначајне архитектонаке форме

— OII, Београд 1930, 5р. 15, 824

20. САВЕ КОВАЧЕВИЋА 30

Стамбена зграда, 1930 (15. 9. 1930. до 20.
5. 1931)
Пауновић Светислав, државни савет- 
ник

П + 1, салтем-бар—децембар 1930, сигн.

— Безнача}не архитоктонже форме.
Зграда je 1936. дозшдана, дозиђивање 
радио арх. Драгиша Брашован.

— ИАБ, ТД-Ф 34-261-1931.

21. РУЗВЕЛТОВА 50 (Францусхо војничко 
грабље)

Гробљаиске капеле, 1930.
Непознат

П, нема сачуваних планова

— Капеле су сведене, једноставне фор- 
ме. Украсни елементи одишу духом  
академизма.

— „Неи1мар“, агоуст 1930, 3

— М. Борисављевић, „Архитектоноки 
проблелги", Београд, 1931, 27.

22. ДРВАРСКА 1

Стамбена зграда, 1931 (од априла до 
јула 1931)
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Сиримћевић Славко, директор „Путни- 
ка“
П + 1 ,  март 1931, синг., план садржи y 
Р =  1:100 ознове подрума, приземља, 
•опрата, кровне терасе, лресеж, све из- 
гледе и оитуацију.
— Зграда je оформљена академском  
методом, мада ce y односу маса може  
•наслутити in дах лтодврнизлта. Каски- 
јих година — 1932, 1933. in 1936, рађе- 
не су неке кзмене које je радио арх. 
Сташежжи Валериј.
— М. Борисављевић, „Архитектонски 

проблеми“, Београд, 1931, 74

— ИАБ, ТД-Ф  IV-24-1931.

23. ГВОЗДИЋЕВА 35

Стамбела зграда, 1931 (од 15. 4. до 15. 6 .
1931)
Ешхеиази Мелвииа, домаћица
П, март 1931, сига. план садрж и y Р =

=  1:100  оснаве подрума, лриземља, лре- 
'секе, .изглед и ситуацију.

— БезначаЈ1не архитектоноке форме
— ОН, Београд 1931, бр. 9,631

— ИАБ, ТД-Ф  1-11-1931.

24. 14. ДЕЦЕМБРА 25

Стамбона зграда, 1931 (од јуна до авгу- 
ста 1931)

Манојловић Катарина

П, мај 1931, сигн., садрж и y Р =  1:100 
основу темеља и лриземља, лресек.

— Безиачајне архитектонске форме
— ИАБ, ТД-Ф XVI-13-1931.

25. ДОБРОПОЉСКА 27

Стамбена зпрада, 1931 (од 1. 6 . до 31.
11. 1932)
Уверић ЈБубомир, кројач
П +  1, мај 1931, измењен селгембра
1932, оигн. У Р =  1:100 план садрж и

основу приземља, огграта, пресек, и з-
глед и оитуацију.
— У формама објекта осећа ce а/каде-
мизам.
— ОН, Београд 1931, бр. 20, 1370
— ИАБ, ТД-Ф  XIII-26-1931.

27. БРАНКОВА 16

Стамбена зграда, 1931 (од јуна до де- 
цембра 1931)
Сладекосвић Миленко, штампар
П +  3, јуни и децембар 1931, сигн. д.д.
Плал оадржи y Р =  1:100 оонове лри- 
земља, I, II, III огтрата.
—  Архптектонска форма објекта рађе- 
на je y д уху  стандардног модернлзма. 
Елементи из жојих je оформљена ф а- 
сада су лравоугаони отвори прозора, 
каиелуре зидова y лриземљ у и глатпсо 
платмо зидова ла сгграту. То-ком град- 
ње вршене су неке измене лрема пла- 
ну >из децембра 1931.
— ОН, Београд, 1931, бр. 11, 780
—  М. Борисављевић, „Архитектонеки  

проблеми", Београд, 1931, сл. 90, 91, 
92

—  ИАБ, ТД-Ф  7-21-1931.

28. ОГЊЕНА ПРИЦЕ 66

Стамбена зграда, 1931 (од августа до 
децембра 1931)
Борисављевић Милутин, архитект
П, јули 1931, еигн. План садрж и y  Р =  
=  1:100  оонову лриземљ а и  сутерона, 
пресек, три (изгледа и  ситуацију.
— Ф асаде објекта рађене -су y чистом 
академоком маниру. Архитектонски  
елементи, као што еу 'Прозори :и пор- 
тал, богатог су  украса, по узору на 
француоку ренесансу.
— ОН, Београд 1931, бр. 21— 22, 1462
— ИАБ, ТД-Ф  XXIII-6-1931.

29. ИВАНА МИЈ1УТИНОВИЋА 78

Стамбена зграда, 1931 (ад 15. 7. до 30.
12. 1931)
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Бодуен-Редевиг
П +  3, јуни и септембар 1931. сигн., али 
Бориеављевић je цртао само фасаде. У 
Р =  1:100 план садржи основе спрата, 
тавана, крова, пресек и изглед; ситуа-
ција je y Р =  1:250.
— Зграда je пријектована y д уху  ака- 
демизма, али v извсаним елементима, 
као што су канелурисани зидови при- 
земља н  правоугаонм отвори прозора, 
осећа ce приближаваш е модернизму.
— ОН, Београд 1931, бр. 19, 1301
— ИАБ, ТД-Ф  17-26,1931.

30. НИШ КА 39

Стамбона зграда, 1931.
МилосаЕљезић Борисав 
П, нелта сачувамих планова
— Фасада je безначај>не архитектонске 
форме, са скромним детал>има рађе- 
ним y д уху  акадвмизма.
— ОИ, Београд 1931, бр. 20, 1371

31. МАЈКЕ .ЈЕВРОСИМЕ 20

Ста.мбена зграда, 1931.
Богсић Пера
П f-З, октобар 1931. оигн. План садржи  
y Р =  1:100 основе приземл>а и спрато-
ва, пресе.ч и изглед.
— Фасада je слож ене форме, прелазног 
ооли!ка од аисадемизма ка модер-низму. 
Пиластри су стилизовани, готово гтре- 
творони y вертикалзне линије. Прозори  
су правоугаони, са украсшгм рел>ефом 
на зидном платну између н>их.
— ОН, Београд 1931, бр. 11, 780
—  ИАБ, ТД-Ф  5-31-1931.

32. ТОПЧИДЕРСКО БРДО бр. 1

Стамбена зграда, 1931.
М алужевић
Г1 Н , нема сачуван/их планова
— Ф асаде су образоване академском  
методом компонованЈа архитектонских
еломоната.
— М. Борисавл.евић, „Архитектонсхи  
проблеми“, Београд, 1931, 75.

33. СТУДЕНТСКИ ТРГ бб

Ограда парха, 1931.
Нема податаха о наручиоцу 
Нема сачуваних планова
— Ограда je рађена y чистом ахадем- 
ском стилу. Детаљи, ашрочито стубо- 
ви капија, висохе су декоративности.*
— М. Борисавлзовић, „Архитехтонски 
лроблеми“, Београд, 1931.

34. БУЛЕВАР ЈНА 6

Стамбена зграда, 1931 (од 8. 4. до 25. 8 .
1932)
Матић Зарије, правнигк
ГН 3, новембар 1931. У Р =  1:100 план 
садржи основе приземља, I, II, и III 
спрата, пресек, фасаде. Сипн. д.д., Бо- 
рисављевић je цртао само фасаду.
— По Еорисављевићевом пројекту фа- 
сада je била потпуно y духу ахаде- 
мизма, са врло богатом орнаментиком, 
по узору на француоку и италијаноку 
ренесансу. У тгжу лидатт.а je 'извесне 
измене y основама и фасади изоришо 
извођач радова, арх. Радослав Филлпо- 
вић. Фасада je потпуно измешона y од- 
носу на Борисављовићев 'Пројекат.
— ОН, Београд, 1931, бр. 3,46
— ИАБ, ТД-Ф  34-268-1931.

*’35. ХАЏИ-РУВИМ ОВА 19

Стамбена зграда, 1931 (од 15. 8 . до 15.
11. 1931)
Димитријевић Милан, санит. бригадни 
генерал
П, август—септембар 1931. У Р =  1:100 
план садржи оанове ггодрума, призем- 
л>а и мансарде, пресеке, фасаде и ои- 
туацију. Силн. д-д.
— По великом сгрмо закошеном хрову 
зграда je најближа ттпу тгланинеких 
хућа.
— ОН, Београд, 1931, бр. 21—22, 1462
— ИАБ, ТД-Ф 42-32-1931.

* Видети напомену бр. 24.
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36. М АРУЛИЋЕВА 6

Зпрада основне школе, 1931.
Нема 'података о «аручигоцу 
П + 1 , нвма сачуваких планова
— Академ лсом методом компоновања 
елемената, као што су  кров, кровни 
венац, ииз 'лрозорских отвора и пила- 
стри на средишњем делу зграде, оства- 
рена je монументална архмтектонска 
форма.
— М. Бориеављевић, „Архитектоиоки 
проблеми“, Београд, 1931.
— 3. Маневић, С рпска архитектура 

1900— 1970, Изд. М узеја савремене 
уметности, Београд, 1972, 87.

37. ГОСПОДАР ЈОВАНОВА 38

Стамбена зграда, 1932 (од 15. 6 . до 21. 
10. 1932)
Штнто Ј„
П +  2, април 1932. Оигнирано. План са- 
држи y Р =  1:100 оонове лриземља, 
спрата, inpecex, фасаду.
— Фасада je решена y д у х у  академиз- 
ма. Архитектонаки елементи, као што 
су обли пиластри, балкон, прозори, ве- 
нац изнад II спрата и  кровни венац, 
компоновани 'ey no узору на францу- 
аке ренесаноне грађевине стила палате.
— ОН, Београд, 1932, бр. 20, 317
— ИАБ, ТД-Ф  4-27-1932.

38. ПАЛМОТИЋЕВА 6

Стамбена зграда, 1932 (од 4. 7. до 28. 
10. 1932)
Л>убишић Недељко
П +  2, април 1932. У Р =  1:100 план >са- 
држи оанове сутерена, приземља, I и 
II спрата, 'кров, пресек изглед фасада  
и ситуацшју y Р =  1:500. План je сигни- 
ран.
— Расана ловршина зидних платана, 
правоугаоии прозоргкм отвори и н»и- 
хов разпоред, као 'И канелуре зада  y 
ггриземљу јагно одају стандардни мо- 
дернистичхи манир.
— ОН, Београд, 1932, бр. 26, 420
— ИАБ, ТД-Ф  10-25-1932.

39. СМЕДЕРЕВСКА 9

Стамбена зграда, 1932 (од 10. 5. до  28. 
10. 1932)
Јовановић Илија, царинсчш тосредниж  
П + 1 ,  мај— јули 1932. Оигнирано, али 
није цртао Борисављевић. У Р =  1:100 
план садржи основе 'Сутерена, пр/изем- 
л>а, опрата. крова, изгледе ф асада и 
ситуацију Р =  1:500.
— У «ачину катсо су оформл>ене ф аса- 
де oceha ce приззук  академизма.
— ОН, Београд, 1932, 5р. 20, 317
— ИАБ, ТД-Ф  4-27-1932.

40. КАЈМ АКЧАЛАНСКА 45а

Стамбена зграда, 1932 (од 18. 6 . до 19. 
10. 1932)
Јовић Видосава, лекар 
П + 1 ,  мај 1932. Сигнирано. У Р =  1:100 
план садрж и основе приземља, спрата, 
крова, пресек, изгледе фасаде.
— Безначајне архитектонске форме
—  ОН, Београд, 1932, бр. 29, 419
— ИАБ, ТД-Ф  9-36-1932.

41. Ш УМАТОВАЧКА 54

Стамбена зграда, 1932.
Милићев Владимир 
П, мај 1932.
—  Безначајне архитектоноке форме
— ОН, Београд, 1931, бр. 29, 419
—  ИАБ, ТД-Ф  17-5-1932.

**42. ОБЛАКОВА 49

Стамбвна зграда, 1932 (од 15. 8 . 1932. 
до 12. 7. 1933)
Петровић Косара
П1~1, јуни—«схвемЗар 1932. Сигнирано.
У Р =  1:100 план садржи основе подру- 
ма, приземља, спрата, мансарде и кро- 
ва, пресеке, два изгледа фасада, гитуа- 
цију и план стелекишта y Р=1:20.
— Безначајие архитактои.ке форме
— ИАБ, ТД-Ф  XIX-12-1932.
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43. ГОСПОДАР-ЈОВАНОВА 16а

Стамбена зграда, 1932 (од 15. 8. 1932. 
до 1. 2. 1933)
Хаим Иоак Карио, трговац 
П +  1, јули 1932. Оигнирано. У Р =  1:100 
план садржи оонове приземља, I, II, III 
спрата, међуспрата, подрума, пресеке, 
■изглсде фасада, оитуацију y Р =  1:200 
и детаљ степеништа y Р=1:20.
— Ф асада je добијена комлонозањем  
елемената модерног етила, као што су 
правоугаони прозори, равни балкскни, 
копл>е за засггаву, канелуре зидова, ра- 
ван кров.
—  ОН, Београд, 1932, бр. 33, 484
— ИАБ, ТД-Ф 19-2G-1930.

44. ВИСОКОГ СТЕВАНА 30

Стамбена зграда, 1932 (од 24. 7. до 19. 
10. 1932)
Медина Алфред, трговац 
П +  3, јули 1932.
—  Фасада je 'комткжована из елемена- 
та модорног стила, као што су право- 
угаони 'прозори, равна зшдна платна, 
раван кров, \копл1е за заставу, равни 
балкоии од бетона.
—  ОН, Београд, 1932, бр. 29, 431
— ИАБ, ТД-Ф 15-52-1932.

45. ОГЊЕНА ПРИЦЕ 2G

Стамбена зграда, 1932 (од 6 . 4. 1932. до 
10. 7. 1933)
Матић Милош, тргопзац 
П +  1, август 1932. Сшгниран, али Бори- 
савл>евић га ;није цртао.
— Безначајне архитектонске форме
—  ИАБ- ТД-Ф 28-33-1932.

46. ГАРИБАЛДИЈЕВА 2

Стамбена зграда, 1932.
Стефановић Бора
П, август 1932. Сипнирано, y Р =  1:100 
план садржм оонаве падрума, ттризем- 
л.а, хрова, пресек, оитуацију и сва че- 
тири изгледа фасада.

— Зграда je љупке форме y стилу лол>- 
ске виле.
— ОН, Београд, 1932, бр. 40, 572
— ИАБ, ТД-Ф 27-18-1932.

47. КОРНЕЛИЈА СТАНКОВИЋА 16 (ВИ- 
Л A ФЛАШАР)

Стал1бена зграда, 1932 (од 10. 8 . до 1. 11.
1932)
Борисавл.езић Милутин
П +  1, авгует 1932, олгнирано исгтод сва- 
ког дела плана. У Р =  1:50 ллаи садржи  
ослгове сутерена, гтриземл>а, спрата, 
крова, пресок, три изгледа фасада и 
■аитуацију y Р =  1:500.
— Зграда je богате архитектон-ске фор- 
ме, компонована од елемената францу- 
ског ренесансног стила, као што су 
кров, кровни венац и пиластри <на сре- 
дишњем делу зграде. Потпуно je y ду- 
ху академизма. Борисавл>евић 1936. го- 
дине продаје кућу тшродици Флашар и 
тада додаје опрат. Зграда je надзиђи- 
вана y леркаду од 20. 5. до 15. 7. 1936. 
године. Вила лорадице Флашар je ан- 
тололијоко дело Милутмна Борисавље- 
вића.
— мНеи!мар“, алрил 1930, 4
— ИАБ, ТД-Ф 22-11-1932.
— 3. Манавић, Српска архитектура  

1900— 197, Изд. Музеја савремене 
уметности, Београд, 1972, 19

— 3. Манезић, Јучераш њ е градитељ- 
ство 1, Урбанизам Београда, бр. 53—
54, прилаг 9, XXIV.

48. ВОЈВОДЕ БОГДАНА 3

Стамбена зграда, 1932 (од 1 . 1 1 . 1932. 
до 29. 7. 1933)
Хусшик Карло, дирактор Прашке баш- 
ке
П +  3, октобар 1932, сачуван само план 
степеништа y Р=1:50,  и оитуација y 
Р =  1:200, оипнирано. Соптембра 1933. 
дозидагга je ма/нсарда.
— Зграда je богато компомованих фор- 
ми, по узору на француски ренесансни
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стил. Потпуно je дата y академском  
маниру.
— ОН, Београд, 1934, бр, 3, 26
— ИАБ, ТД-Ф  28-41-1932.

49. АДМИРАЛА ВУКОВИЋА 64

Стамбена зграда, 1932.
Рињевоки Јелисавета 
П + 1 ,  1932. Силнирано, y Р =  1:100 ллан 
садржл оанове темеља, приземља, 
спрата, крова, пресеке, све (изгледе ф а- 
сада :и оитуацију y Р =  1:500.
— Зграда je рађена y мадернистичком  
стилу. Архитектонски елементи из ко- 
јих je компонована су раван иров, рав- 
на ллатаа зидова и гтравоугаоии отво- 
ри.
— ИАБ, ТД-Ф  XXXI-64-1932.

50. ГОСПОДАРА ВУЧИЋА 58

Стамбена зграда, 1932 (од 6 . 10. до 5.
12. 1932)
Драгаш Јелена
П, септембар 1932.
— Зграда je рађена оасвим y академ- 
ском маниру. Архитвктонски елемен- 
ти, као што су  лрозори, кровни венац, 
трем и стубови, no узору >су на фран- 
цуоки ренесаиони стил.
— ИАБ, ТД-Ф  28-4-1932.

51. УГАО БАЊ АЛУЧКЕ И ТЕТОВСКЕ 1

Стамбена зграда, 1933.
Михајловић Драгомир 
П, планови нису оачувани
— Безначајле архитектонаке форме
— ОН, Београд, 1933, бр. 17, 198

52. СИТНИЧКА 34

Стамбена зграда, 1933 (од 11. 5. до 1. 9.
1933)
Милекковић Јован 
П -Hl, март 1933.

—  Односом маоа и отвора, као и ра®- 
ном лииијом зграда je лотпуно y д у х у  
модернизма.
—  ИАБ, ТД-Ф  4-4-1933.

53. К РА Љ А  ТОМИСЛАВА 61

Стамбена зграда, 1933 (од 15. 3. до 20.
7. 1934)
Макаимовић Марко 
П +  1, iMa'j 1933.
— Зграда je !комггонована y  д у х у  мо- 
дернизма. Има ове елементе (карактери- 
стичне за модернизам — равна зидна 
платна, <канелуре иа звду ггриземља, 
раван гсров, однос зидних лтаса и отво- 
ра, 'капл.е за заставу.
— ОН, Београд, 1933, бр. 34, 406
— ИАБ, ТД-Ф  X -41-1933.

54. СУПИЛОВА 70

Стамбена зграда, 1933.
Стојан Голушина, земљорадник  
П, јули 1933. Сипгофано, y Р =  1:100 
ллан садрж и оанову лриземља, крова, 
пресек, изглед л  ситуацију y Р =  1:250.
— Безначајне архитектоноке форме
— ИАБ, ТД-Ф  12-23-1933.

55. ВОЈВОДЕ ПРИЈЕЗДЕ 4

Стамбена зпрада, 1933.
Петрапшновић Милан 
П +мансарда, јули 1933.
— Безначајне архитектаноке форме
— ОН, Београд, 1933, 39, 458
— ИАБ, ТД-Ф  ХШ -18а-1933.

**56. СТАРИНЕ НОВАКА 14

Стамбена зграда, 1933 (од 17. 7. до 14.
10. 1933)
Ђуричић Младвн, чиновншк
П +  1, јули 1933. Сигн. д.д. У Р =  1:100 
план садржи оонове сутерена, лризем- 
ља, опрата, кро©а, пресеке, изглед и 
'ситуацију y Р =  1:500.
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—  Зграда je пројектована сасвим y 
алсадемском маниру. Богато комгпонова- 
иих форми ато узору je на француеки  
ренесанани стил.
—  ИАБ, ТД-Ф  Х-23-1933.

57. КОРНЕЛИЈА СТАНКОВИЋА. 12

Стамбена зграда, 1933 (од 10. 6 . до 14.
9. 1934)
Др Божидар Попадић
П4-1, август 1933. Оггн. д.д. У Р =  1:100 
план садрж и основе сутерена, итризем- 
ља, крова, пресек, изгледе и ситуаци- 
ју y Р =  1:500.
— Модернијстичком методом комлоно- 
вања ф асада из елемената, као што су 
раван кров и однос зидних маса и отво- 
ра, добијена je зграда стандардне мо- 
дернистичке форме.
— ОН, Београд, 1934, бр. 4, 42
— ИАБ, ТД-Ф  ХХ-9-1933.

58. ЦАРА УРОШ А 35

Стамбена зграда, 1933 (од 12. 10. 1933. 
до 2. 4. 1934)
Рубеновић Миша, трговац
П +  1, октобар 1933. Сигн. д.д. У Р  =  1:100 
план садрж и оонове приземља, спрата, 
мансарде и та/вана, крова, лресеке, и з-  
глед и детал> степенгаита Р =  1:20.
— Ф асада je рађена y модернистичком  
маниру, равних je звдних платана раз- 
бијених само 'отворима прозора. Згра- 
да je надзидана 1957/58. године.
— ОН, Београд, 1934, бр. 1, 16
— ИАБ, ТД-Ф  16-15-1933.

59. ДРАГАЧЕВСКА 49

Стамбена зграда, 1933 (од 16. 8. до 1. 10.
1933)
Јаиковић Божидар, оанитет. пуковник
П, јутаи 1933—јуни 1934. Сигн. д.д. У 
Р =  1:100 план садржи основе подрума, 
приземлуа, тавана, пресек, изглед, си-  
туацију y Р =  1:500 и детаљ стелеиишта 
y Р=1:20.

— Зграда je «омпонована y духу ака- 
демизма. Елементи као што су кров, 
кровни прозори, прозори, зидне повр- 
шине, рађени су по узору на францу- 
ски регнесанони стил.
— ОН, Београд, 1933, бр. 32, 385
— ИАБ, ТД-Ф 9-7-1933.

60. СИМЕ МИЛОШЕВИЋ.А 33

Стамбена зграда, 1934 (од 1. 7. до 29.
10. 1934)
Борисављевкћ Милутин 
П +  2, јуни 1934. Силн. д д . У Р =  1:100 
план садржи оанове ггодрума, призем- 
љ а- I и II опрата, пресек, 'изглед и си- 
туацију.
— Модернистичком методом компоно- 
ван>а ф асаде отз елемената, као што су 
раван кров, однос зидних маса и отво- 
ра, добијена je зграда стандардне мо- 
дернистичке фарме.
— ОН, Београд, 1934, бр. 37, 345
— ИАБ, ТД-Ф  15-1-1934.

61. ГОРИЧКА 3

Сталшена зграда, 1934.
Радивојевић Милшсав, шофер 
П, аттрил 1934. Сигкирано
— Безначајне архитектоноке форме
— ОН, Београд, 1934, бр. 25, 209
—  ИАБ, ТД-Ф  5-4-1934.

62. ШЕНОИНА 19

Стамбена зграда, 1934 (од 14. 7. до 25.
11. 1935)
Здравковић Милорад, трговац 
П + 1 ,  мај 1934. Ситн. д-д.
— Безначај«е архитектонаке фарме
— ОН, Беаград, 1934, бр. 37, 344
— ИАБ- ТД-Ф 10-6-1934.

63. ДОБРАЧИНА 21

Стамбена зграда, 1934 (од 4. 7. до 15. 
10. 1934)
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Антић Радослав 
П +  3, мај 1934. Сигешрано.
— По односу зидних маса и ритму 
отвора, равним зидним платшгма ова 
зграда je y д у х у  модернизма.
— ОН, Београд, 1934, бр. 27, 227
— ИАБ, ТД-Ф  35-15-1934.

64. РУЗВЕЛТОВА 73

Капела, 1934 (од 26. 7. до 1. 11. 1934) 
Црквеио-школска јеврејака општина 
П +  1, јули 1934. Сипнирано.
— Зграда je ранне форме, хоризонтал- 
«о  наглашеног ритма. Сасвим ce  укла- 
па y Борисављевићево схватање да 
облик y  потпуности мора да изражава 
намену грађевине.
— ИАБ, ТД-Ф 17-19-1934.

65. КОСТЕ ЈОВАНОВИЋА 16

Стамбена зграда, 1934 (од 9. 10. 1934. до 
1. 8. 1935)
Марко Милавановић, ушврав. осн. школе
П +  1, агвуст 1934. Оилнирано. У Р =  
=  1:100  план садрж и основе темел>а и  
сутерена, ггриземља, опрата, погкров- 
л>а, крова, пресек, изгледе, ситуадију  
y Р =  1:200 и  детаљ степекишта y Р =  
=  1:20.

— Зграда je пројектоваиа <и изведена 
y стилу лланинаке куће.
— ИАБ, ТД-Ф  21-28-1934.

**66 . ВЛАДЕТИНА 29

Стамбена зграда, 1934 (од 3. 10. 1934. 
до 12. 4. 1935)
Хоровиц Алекоандар, инжењер  
П +  1, септембар 1934. План синг. д.д. У 
Р =  1:100 садрж и оонове сутерена, при- 
земља, спрата, крава, пресек и изглед  
фаоада.
— По односу зидних маса, ритму отво- 
ра, равном 'крову, равним ллатнима зи- 
дова, ова зграда je y  д уху  модермизма.
— ИАБ, ТД-Ф 21-2-1934.

67. ГОСПОДАР ЈЕВРЕМОВА 4

Стамбена зграда, 1934.
Албахари Аврам  
П +  1, «ем а сачуваиих лланова
—  Зграда je y стилу палате. Архитек- 
тонсжги елементи, iKao што су детаљи  
крова, прозори и  уотраои зедова, по 
узору су  на француоку ренеоансу.
—  ИАБ, ТД-Ф  XXXII-45-1930.

68. АДМ ИРАЛА ВУКОВИЋ А 26

Стамбена зграда, 1935 (од 27. 8 . до 23.
10. 1935)
Веровић Милосав, кап. I «ласе  
П, август 1935. Сигнирано
— Безначајне архмтектонске форме
— ИАБ, ТД-Ф XVI-44-1935.

69. XXI ДИВИЗИЈЕ 33 — Ц РКВА СВ. НИ- 
КОЛЕ

Црквена зграда, 1935 (током 1935/36) 
Српока итравославна црква
Децембар 1934. План аигн. д.д. У Р =  
=  1:50 садрж и оонову, пресек, изгледе, 
кров.
—  Зграда je тсомгганованa из архитек- 
тонских елемената по узору на сртхоку 
средњавековну архитектуру.
— ОН, Београд, 1935, бр. 26, 337
— ИАБ, ТД-Ф  1-33-1935.

70. БРАЋ Е ЈУГОВИЋА 13

Стамбена зграда, 1936 (од 1. 5. до 26. 10. 
1936)
Адан>а Софија, дсхмаћица 
П +  4, април 1936. План оигн. д.д. У 
Р =  1:100 садрж и осзнове темел>а, подру- 
ма, приземл»а, I, II, III и IV опрата, 
маисарде, исрова, итресек и изглед ф а- 
саде.
— Ф аеада je комзтонована и з елемена- 
та модерног стила, -као што су лраво- 
утаони .прозори, равна зидна платна, 
раван кров, исопље за заставу.
— ИАБ, ТД-Ф  4-22-1936.
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71. К РА Љ А  МИЛУТИНА 30

Стамбена зграда, 1936.
Лалковић Стеван, трговац 
П +  4, мај 1936. План сш-ниран д.д. У 
Р =  1:100 садржи основе гтодрума, при- 
земље, I, II, III и IV сгпрата, крова, пре- 
сек, изглед и  ситуацију y Р =  1:500.
—  Зграда je пројектована y ставдард- 
ној модернигтичкој фор.ми.
—  ОН, Београд, 1936, бр. 34, 511
— ИАБ, ТД-Ф 19-9-1935.

72. ОХРИДСКА 4

Стамбена зпрада, 1936 (од 15. 7. 1936. 
до 30. 3. 1937)
Борисављевић Ђорђе, 'Санит, пуковшгк 
П + 1 ,  јули 1936. План сигниран. У Р =  
=  1:100  садрж и оснозе темеља, сутере- 
на, отр-иземља, спрата, крова, пресек, 
изглед ф асада in детал. степеништа y 
Р =  1:20.
— Зграда je богато 'компонованих ф ор- 
ми, са елементоима по узору «а  францу- 
саси ренесанони стил.
— ИАБ, ТД-Ф 33-1-1936.

73. СЕЊ АЧКА 8

Стамбена зпрада, 1938 (од 5. 10. 1938. до
12. 7. 1939)
Душан Михајловић, чиновник 
П +  1 , мај 1938. План сигниран. У Р =  
=  1:100  садрж и оанове ттодрума, парте- 
ра, лризелтља, спрата, крова, пресек и 
изгледе.
— Зграда je <по ттпу пол*ска вила са 
неким елементима замгка.
—  ОН, Београд, 1938, бр. 33—34, 375
— ИАБ, ТД-Ф  16-7-1938.

74. ВОЈВОДЕ БОГДАНА 13

Стамбена зграда, 1938 (од 7. 7. до 15.
10. 1938)
Атанасијевић Мшгка 
П +  3, јуни 1938. План аипниран. У Р =  
=  1:100  садржи аонове отодрума, ттри- 
земља, I, II, III спрата, изглед, пресек, 
детал. степеништа и  оитуацију Р =  1:250.

— По свим елементима фасаде ова 
зграда ттриттада стандардном модерни- 
зму.
— ИАБ, ТД-Ф 10-4-1938.

75. АЛЕКСЕ БАЧВАНСКОГ 1

Стамбена зграда, 1939.
Дојчиновић Милан
11 + 1 , нема отодатака о плановима
— Зграда je изведена y академоком ма- 
ниру. Богата детаљима, коштанована je 
из елемоната, као што су отвори, кров, 
тремови, пиластри, y духу  француског 
ренесансног стила.
— ОН, Београд, 1939, бр. 45—47, 523.

76. БУЛЕВАР ОКТОБАРСКЕ РЕВОЛУ- 
ЦИЈЕ 26

Стамбона зграда, 1939.
Хуснуик Карло, дирвктор Прашке бан- 
ке
П +  2, нема сачуваних гтланоза
— Зграда je изведена y доследном ака- 
делгском маниру. Богатог je детал>а, 
колшонована y духу француског рене- 
саноног стила.
— ОН, Београд, 1939, бр. 42— 43, 474
— ИАБ, ТД-Ф 5-2-1939.

77. САВЕ КОВАЧЕВИЋА 6

Стамбена зграда, 1939 (од 15. 10 . 1940. 
до 12. 7. 1941)
Здравковић Драгутин, ицдустршјалац
П +  4, агвуст 1939. Сигвдирани план y 
Р =  1:100 садржл оонове темеља, лодру- 
ма, приземл>а, I, II, III и IV сгтрата, 
кров, пресек, изглед, детаљ ствленишта 
y Р=1:20.
— По елементима из којих je компоно- 
вана фасада зграде, зграда je y стан- 
дардном модернистичком ст<илу. Равше 
je зидне површине, прозори су право- 
угаони мирног ритма, злд ггриземља je 
од бетонаких плоча.
— ОН, Београд, 1939, бр. 44, 480.
— ИАБ, ТД-Ф 20-15-1939.
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Н А П О М Е Н Е

» Архив СФРЈ, Фонд Министарства гра- 
ђевина Краљевине Југославије, персонално 
одељење.

»а Les théories de l’architecture, Traite 
d’esthetique scientifique de l’architecture, Paris, 
Payot, 1926. Друго и треће француско издање 
1951. и 1954. Књига није преведена на наш 
језик. Постоји шпанско и енглеско издање.

* „Политика“ 31. 12. 1969, 32.
* Lauerat de l’Academie des Beau-Arts 1954, 

1956, 1958, као професора Ecole des Hautes 
Etudes Sociales, Palmes académiones en Officier 
de l’Instruction Publique (према писму уз no
on едњи текст који je Борисављевић послао y 
домовину 1965. године), видети: 3. Маневић, 
часопис „Изградња", Београд, 1980, бр. 12, 43, 
серија ,Наши неимари“.

* Уп. М. Борисављевић, Перспектива све- 
дена на један једини принцип, Графички ин- 
ститут „Народна мисао“, Београд, 1928; М. Бо- 
рисављевић, Проблем простора и времена y 
архитектури, Уметнички преглед, бр. 3, Бео- 
град, 1941, 88; М. Борисављевић, Оптичко- 
-физиолошка перспектива, Београд, 1948.

5 Два значајна дела која су ван Београда 
нису ушла y каталог. To су: кућа инж. Нико- 
лића и вила породице Теокаревића, обе y Па- 
раћину. Овим радом нису обухваћени ни идеј- 
ни неизведени пројекти — видети: „Архитек- 
тонски проблеми, Београд, 1931, 10.

в Исто као 4.
7,8,9.10 Видети библиографију М. Бори- 

сављевића, 3. Маневић, часопис ,,Изградња“, 
1980, бр. 12, 43, серија „Наши неимари“.

и Уп. М. Борисављевић, „Архитектонски 
проблеми", Београд, 1931, X.

12 Стојан Живадиновић, Раде Неимар, 
СКГ, књ. 13, Београд, 1924, 1—15.

Уп. „Неимар“, 1930, бр. 8, 3.
14 Кућа породице Флашар сасвим подсећа 

на француске узоре, на Мали Трианон, уп. 
„Неимар“, 1930, бр. 4, 4, Из архитектонских 
композиција.

15 Уп. „Неимар“, 1930, бр. 6, Фасада за ви- 
лу породице Теокаревића даје девет скица 
примере y француском и италијанском ре-
несансу.

16 Уп. „Неимар“, 1930, бр. 11, Две фасаде 
y француском стилу.

17 Уп. „Неимар“, 1930, бр. 7, 4, Из естетике 
архитектуре.

18 Уп. „Неимар“, 1930, бр. 4, 4.
19 Уп. „Неимар“, 1930, бр. 7, 4, Из естети- 

ке архитектуре.
20 Уп. „Неимар“, 1930, бр. 1, 3, О модерној 

архитектури.
11 Иницијативу и новац за додељивање 

Награде за најлепш у фасаду дао je Душан 
Томић, проф. Универзитета („Технички лист“, 
бр. 5, Загреб, 1924, 71); М. Борисављевић je ра- 
није конкурисао за ову награду, за грађеви- 
не сазидане 1926, 1927, 1928. и 1930. (Б. Којић, 
Другитвени услови архитектонске струке y 
Бвограду 1920—1940, Београд САНУ 1979, 80 
и 88).

22 Уп. „Архитектонски проблеми", Београд,
1931, X.

23 Ibid., сл. 4, 5, 6, 29, 45.
24 Богдан Несторовић наводи y Постака- 

демизам y архитектури Београда, ГГБ, бр. XX, 
Београд, 1973, 365, да je  ова ограда „у своје 
време изазвала оштру критику, поготову што 
je иста композиција y целини и детаљима ви- 
ђена y Италији".

25 Уп. „Неимар“, 1930, бр. 6, 4.
** М. Борисављевић покреће часопис 

„Неимар“ 25. 1. 1930, као месечни часопис за 
архитекте, предузимаче и кућевласнике. Био 
je и директор и уредник и једини сарадник 
овог листа. После 12 бројева часопис ce угасио.

27 Уп. ,Архитектонски проблеми" Београд,
1931, VII—X.

28 Уп. Шта je то архитект?, „Правда“, 13. 
1. 1929. „Неимар“, 1930, бр. 6, 4.

M IL U T IN  B O R IS A V L JE V IC  

L j i l ja n a  M ile  t i c - A b r a m o v ic

Milutin Borisavljevié est né en 1889, à Kra- 
gujevac. Après l’école prim aire à Niâ, il term ine 
à Belgrade les études secondaires et en 1912 la 
faculté des sciences techniques.

Pendant la première guerre mondiale il 
arrive comme volontaire jusqu’a l ’ile de Corfou, 
d’ou il traverse pour Rome, ou il séjourné deux 
mois. Plus tard il pour Paris, s’inscrit à la 
Haute école des Beaux Arts et l’année suivante

à la Sorbonne. Il étudie l’esthetique dans la
classe du proffesseur. Victor Bach, il passe son 
doctorat en 1926 sur le thèm e*... Pendant ses 
études il écrit plusieurs éssais dans le domaine 
de l’étetique de l’architecture et donne des cours 
de même sujet à la Haute école des sciences
sociales à Paris. Il retourne à Belgrade en 1926,
et l’année suivante ouvre un atelier d’archi
tecture nommé »Partenon«. A partir de 1924
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ju squ’au début de la seçonde guerre mondiale 
il enseigne l’esthetique é la facultée de philo
sophie à Belgrade. Il publie de nombreux 
aresticles dans des journaux et des éditorials 
belgradois. Il a fondé le journal »Neimar« (»Le 
bâtisseur«).

Après la guerre il devient employé du Mi- 
nistaire Federal de Construction. En 1949, il 
part définitivem ent pour Paris ou il s’instale. 
Ses dernières années il vit dans les difficultés 
m aterials. Il est mort à Paris en 1969.

Milutin Borisavljevié à travers ses oevres 
m ontre une personalité complèhe et originale. 
Dans son milieu natal, il n ’était pas accepté ni 
reconnu, tandis qu’en France il suscit l’intérêt, 
l’acceptation et le respect.

L’Academie Française lui discerne les prix 
en trois reprises (1954—1956—1958).

Avec ses nombreux travaux théoriques il 
reste, un architecte fructeux. Il a laissé une 
oeuvre de praticien imposante.

Le thème de cet elaborat, est l’architecture, 
les édifices réalisés é Belgrade entre les deux 
guerres mondai les.

Selon les informations qui nous sont connus,
il a été construit plus de 70 de constructions 
dont la plupart font les maisons d ’habitation des 
promoteurs privés.

D’après leur traitem ent à la m anière acadé
mique ces immeubles peuvent être situés dans 
la Rennaissance Française (l’oeuvre antologique 
Villa Flachar) (1932).

Après l’an 1933, in a conçu un certain 
nombre de bâtisses dans le style modérniste 
habituel.

Selon son appartenance essentielle Milutin 
Borisavljevié est un académicien éclectique.

* Les théories de l ’a rch itec tu re , tra ité  d ’esthe- 
tique scien tifique de l 'a rch itec tu re , Paris, Payot, 1926.


