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ОСНИВАЊЕ ПРВОГ ДОМА ЗА НЕЗБРИНУТУ ДЕЦУ У БЕОГРАДУ 

Мисао о ОСНИlВању установе која би се 

бринула о деци без родитеља јавила се у 

Београду за време српоко--турск.их ратова. 

После првог српско-турског рата манче

стер еко Библиј еко друштво послало је у 

Београд свог делегата, који је уз 'Помоh 

енглеског конзула IПрикупио ратну сиро

чад. Јануара 1877. 'Год. отворен је Енгле

СКИ завод за српску сирочад, у коме су као 

васпитачи радили истакнути педа'гази Ни

кола Ј. Петровиh и Јован Миодратовић. 

Завод је затворен већ у мају 1877. год . због 
наводне 'пропаганде против православља. 1 

После за'I1Бара'ња Енглеског завода Бео

грађани ,су почели да размишљају о томе 

како да с.опствеНlимснаГ8ЈМа створе сличну 

установу. У њој 'би ,се поред ратне сир.а

чади васпитавала и напуштена деца каја 

су се, да би апстала, бавила iI1pасјачењем, 
крађам и разним преступима. Да би баље 

упазнали авакву децу Беаграђани су се 

обратили правнику Таси Миленкавићу, се

кретару У.праве вароши. Он им је 1879. 
гад. омагућиа сусрет са децам....nреступни

цима у прастаријама 'Управе !Вароши. Гру

пу која је щашла у 'Yiправу вараши сачи

њавали 'су ЕМИJDИјан Јосимавић, прафесар 

Велике Школе у пензији, Михаила-Миша 
Вујић, професор гимназије, Ђарђе Милова

новић, сликар и Јаван Драш-коци, апате

кар. Исте, 1879. год. Никола Ј. Петрови!i 

је објавио књигу "Дечији јади" у КОЈаЈ Је 
аписаа рад и затварање Енглескаг завада 

за српску сирачад и истакао потребу отва

рања установе за васпитавање деце без ро

дитеља. И Никала Ј. Петровиh. и грађани 

каји су били у УпраВЈ1 вараши раширили 
су међу Беаграђанима мисао а неопходно

сти оснивања друштва које би артанизова

ло васпитавање незбринуте деце. На ини

цијативу Никале Ј. Петровића одржан је 

16. ХП 1879. год. 'збор БеO'l'pађана у про
сторијама Грађанске касине. По речима Та

се Миленковиh.а збору је присусrnовало 

"све што је боље и у.глеДНlије у београд

скам друштву" (npофесари Михаило Вал
тровић и Светомир Николаје:sиh., трговци 

Никола и Ј ово Краманавиfiи, лекари Вла

дан Ђорђевиh и Казимир Гонсиоровск:и, 

инжењери ИРа'клије Бади и OreBaH Зариh, 
прата Алекса Илиh, апотекар Јован Дил

бер). На овом збору је решено да се оснује 
Друштво за ПО'I1помагање и васпитање си

ратне 'и напуштене деце.2 

Јануара 1880. год. Управа вароши је по
тврдила гnра'Вила Друштва за патпамага

ње ;и васпитање сиротне и напуштене де

це. Први Управниадбор Друштва консти

туисао се 24. 1 1880. гад. Следеhе године 

почела је да 'Се СПРОВОДИ у дела брига о 

напуштеној деци. Деца су фебруара 1881. 
год. смештена у манастир Раковицу, где 
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су 'боравила и школовала се ПОД надзором 

чланова 'Управног одбора Друштва - Еми

лијана Јосимовића и професора Богосло

вије Јеврема Илића. Пошто је овај рад са 

децом трајао свега седам месеци, 'Управни 
одбор Друштва је увидео да је за смештај 

;цеце неопходна посебна зграда. Због тога 
се Друштво обратило МИНlистарству фи

нансија ·са молбом да му се уступи нека 

државна зграда, али је из Министарства 

стигао нега'I1иван одговор. Почетком 1882. 
год . Председништво Друштва је са Емили

јаном Јосимовиhем разгледало државне 

плацеве да би предузело кораке за устynа

ње Друштву неког државног плаца за по

дизање зграде. Друштво се обратило Ми

нистарс'I1ВУ грађевина, али је и овога пута 

добило негативан одговор. После тота Дру

штво се више пута обраhало Општини са 

молбом да му у,ступи неки ОПШ'I'1ИНСКИ 

плац, али су ови покушај и остали без у

опеха.З Тек је 1886. год. Општински одбор 
решио да уступи Друштву на уживање, на 

двадесет година, плац 'На Западном Вра

чару, с тим да збор трађана одлучи да ли 

ће се плац дати Друштву у својину. Дру

штво је постало влаоник плаца петнаест 

година касније, на основу одлуке збора 

грађана одржаног 8. IV 1901. 'год. Пов,рши

на плаца износила је преко 7700 м2, а на

лазио се на крају Сарајевске улице. 'Улица 

је 1896. год. ЛРO'l\1:енила назив, па се до пр

вог ·светског -рата звала Студеничка. Данас 

је то 'Улица Оветозара Марковића бр. 72.4 

Кад је било решено питање плаца, Дру

шт,во је приступило припремама за зидање 

дома. Средства за [lодизање дома обезбе

ђена ·еу добровољним прилозима грађа.на.5 

Друштво је изабрало "Одбор за .кућу" чији 
је задатак био да набави план дом:а. Пред

седник Одбора био је Никола Ј. Петро

вић, IПредседник Друштва, потпредседник 

је био Јован Калабић, трговац, секретар 

Лаза Ј. Обрадовић, учитељ, благајник Ми

хаило Миловановић, трговац, и чла'Н Ми

хаило Валтровић. 'У раду Одбора нарочито 

се истакао Михаило Валтровић. Одбор 

се обратио архитектим:а за скицу дома, 

који ће се градити постепено, и који 

ве, кад буде готов у целини, имати ме

ста за две еТОЋине деце. У публикација

ма Друштва нису наведена имена архите

ката од којих је затражена скица за ДОМ, 

него се ,каже да је Одбор изабрао скицу 
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"овдашњег архитекте Хадерера". Одбор је 

овластио Хадерера да изради план целог 

дома и детаљни: план средњег дела зграде, 

који ће се нај1пре саградити.6 

'У досадашњој литератури о архитекту
ри Београда у XIX веку архитекта Хаде

рер се помиње само У књизи Гордане Гор

дић "АрХ!итектонско !Наслеђе града Бео

града 1" и то као предузимач који је 1886. 
год. извео кућу професора Ванлиhа у У ли

ци цара Душана бр. 32. Овде се помиње 

само презиме предузимача и податак да је 

био из Беча. О Дому сиротне деце до сада 
се il1исало IKao о делу непознатог архитек

те. 'У "Српским новинама" објављен је 1. 
IV 1881. год. оглас у коме се каже кажо 

"А. Хадерер, арХ!итект, прима у надзор из-

Данашњu uзzлед зzраде u nредnростора са 
зеленuлом. 

Present арреатаnсе of the ЬuiИing with verdure 
in front of it. 

вршење сваке врсте архитектонских гра

ђевина, израђује ,грађевинске планове, вла

жне грађевине поставља у суво стање, гра

ди цигљане и кречане по СОПС'I1Веном изна

ласку, и ПОС'I'ројава разне начине ложења." 

'у "Календару са шематизмом Књажест.ва 

Србије за годину 1882" помиње се Анто
није Хадерер, ,;практичхи техничар-дијур

ниста" у Архитектонском одељењу Мини

старства грађевина. 'У огласу објављеном 

30. Х 1887. год. у "Српским новинама" ар
хитекта и предузимач Андреја Јанковиli 



јавља да је "са овдашњим архитектом Ан

тоном Хадерером ·све узајамне послове на 

пријатељаки начин расправиоН и да В'ИIIIе 

није са њим ни у каквој вези. На основу 

ових података може се ЗЗЈКЉучити да је 

Хадерер био приватни архитекта и преду
зимач, и 'да је провео краће време на раду 

у Министарст.ву грађевина.7 

План дома и iПpедрачун за зидање били 

су завршени јануара 1887. ГОД., lПа је Дру-

ОСНИВАЊЕ ПРВОГ ДОМА ЗА НЕЗБРИНУТУ ДЕЦУ 

и то на изузетно свечан начин. Свечаност 

је одржа,на 18. V 1887. год. на гращилишту 
украше.ном заставама И зеленилом. Прису

ствовале су угледне ЛИЧНОСТИ, као што је 

председник Општине Светомир Николаје

виh и управитељка Више женаке школе и 

председница Женског певаЧЈКОГ и музикал

ног друштва Катарина Миловук. У свеча

ности је судело.вало певачко друштво 

"Корнелије". Темељ је ооветио митрополит 

Дом сиротне деце. Фотоzрафuја из х:њиzе: Здравље и социјална помоћ у Београду за 1935. 
и 1936. годину. Уредник Слободан Ж. Вида'КО8ић, Беozрад, 1937, сТр. 338. 

Тће Orphan Ноте - Photo published in Ље book Zdrav·lje ti · 50<jijal1na РОni:ое u Beog,radu za 
1935. i 1936. goCЫnu. Editor SLobodan Z. Vidakovic, BeLgra'de, 1937, page 338. 

штво могло да распише стечај за преду

зимаче.S Друштво је закључило уговор са 
предузимачем Стеријам Јовановиh.ем из 

Крушева. Априла 1887. год. отпочело је ко
пање земље и зидање темеља. Кад се до

шло до сокла, положен је -камен-темељац, 

12 

Теодосије, а KaMeH-~eMeљaц је положио 

краљ Милан. У темељ је узидана споме

ница са ПО'Dllисима председника Друштва 

и ч.цанова Управног одбора, као и пред

седника Општине. На завршетку свечано

сти краљ Милан је дао Друштву прилог 

89 



СВЕТЛАНА Б. НЕДИЋ 

од 6.000 динара, а затим је разгледао пла
нове које је израдио Хадерер и упознао се 

са предузимачем.fI 

У току з'Идања темеља :цома, Друштво 

се обратило Општини са молбом да му бе

сплатно уступи воду на ПYiМПИ и камен из 

општинског мајдана, што је Оnштински од

бор и одобрио.1О , Октобра 1887. год. средњи 

део зграде је био завршен, па је Управни 

одбор Друштва изабрао стручну комисију 
која је IIIримила зграду. После :пријема 

зграде у Дом су 'Се уселила деца заједно са 

Димитријем ПУЋниковиhем, учитељем и 

писцем педагошких дела, кога је Управни 

одбор Друштва изабрао за у.пра:витеља До

ма и учитеља питомаца. Дом је званично 

отворен 16. ХI 1887. тод. у дворишту је са
грађена мала куЋа за вратара, ископана су 

два бунара и уређена је башта.l1 

Почетком 1890. тод. Управни одбор Дру

штва је ·решио да прошири Дом са леве и 

десне стране за по 7 м. Предузима-ч је и 

овога пута био Стерија Јовановиli. Надзор

ни архитекта је био ДИМИ'I'рије Т. Леко, 

који је овај посао обавио бесплатно. Дози

ђивање До'ма омогуliили 'Су грађани добро

вољним прилозима. Нова одељења Дома 

освећена су 16. ХII 1890. тод.12 

Припреме за "цовршење Дома почеле су 
у јесен 1891. год. Детаљне планове и пред
ра-чун израдио је инж. Гргур Миленковиh. 

Средства су и овога пута обезбеђена до

бровољним прилозима. Пошто је предузи

мач Стерија Јовановиfi умро , Управа Дру

штва је после одржане лицитације склоIП1-

ла 31. III 1892. тод. утовор са предузима

чем Петком Вељковићем. Дом је био довр

шен октобра 1892. год. израдњом левог и 

десног крила зграде. Поред довршења зра

де, овом ПРИЛИlком је калдрмисано двори

ште, а зграда је спојена са водоводом, који 

је те године, 29. јуна, пуштен у рад. Завр
шена зграда је 'Имала 37 одељења, са укуп
ном 'површином ОД 670 м2 • Зграда је окре

нута према југоистоку. Зидана је солидно, 

са јаким гвозденим носа-чима. Зграда има 

три 'степеништа - свечано у средини (за 
Управу Друштва и 'За посетиоце), У левом 

крилу за девојчице и у десном за дечаке, 

јер је леви део зграде био НЭrМењен девој

чицама а десни дечацима. У сутерену је 

било 12 просторија: кухиња, две умиваони
це, две трпезарије, станови за послугу и 

подрум. И у приземљу је било 12 просто-
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рија: учионице, радионице, магацин, сала 

за све-чаности, канцеларије за управитеља 

и улравитељицу и стан за управитеља. На 

спрату је било 13 просторија: .канцеларија 
председника Др;пштва, стан за управите

љицу, библиотека, две болесничке собе, 

стан за У'iитеља IИ шест :великих соба за 

сла'вање. Просторије ICY биле веома једно

ставно опремљене, изузев сале за све-чано

сти, коју су красили портрети добротвора 

и оснивача Друштва, као и славска икона 

Дома са ликовима Ћирила и Методија. У 

вестибилу у приземљу налазиле су се мер
мерне плоче са именима добротвора.13 

У средишном делу зграде налази се ICBe
чано степениште, до кога се долази кроз 

осмо угаони вестибил. Од вестибила према 

крилима зграде воде ходници око којих су 

поређане просторије. Исто решење основе 

ПРИЈмењено је Ј1 у приземљу и на опрату. 

Фасада је изведена у духу неоренесансе. 
Венцем између приземља и спрата нагла

шена је хоризонтала, а равнотежа између 

хоризонтале и Iвертикале ,поститнута је по

МОЋУ два БО'iна ризалита. У~'1аз је нагла

шен стубовима и троугластим тимпаноном. 

Троугласти ТЈ1мпанони се налазе и изнад 
прозора на спрату, а између ових прозора 

пиластри. Изнад кровног венца, на сре

ДИНИ, налази се велики засе-чени тимпанон 

на коме је био натпис "Дом сиротне де

це". Грађевина је веома дабро :пропорцио

нисана, а декоративНlИ елементи су равно

мерно распоређени, тако да зграда остав

ља утисак склада и равнотеже. 

Зграда је Iбила запажена још док је гра

ђење било у току. У "Београдским општин

ским новинar..'1а" објављен је 23. авгу.ста 

1892. год. -чланак "Дом сиротне деце" у 
коме се каже да се на јужном IKpajy Бео
града довршава грађевина необична по 

облику, вели-чини и садржини, која ли-чи 

на неку 'велику 'касарну или на лепу шко

лу. У публикацији "Београд у слици и ре

чи", објављеној 1892. год. у Будимпешти, 

уз ломоh Београдске ОПllIтине, међу знаме

нит остима Београда помиње ,се и Дом си

ротне деце. Ту је објављена и фотографија 

на којој се виде крила Дома у изградњи. 

"у путопису Срете Ј. Стојковиhа "На лепом 

српском Дунаву", објављеном 1893. год., 

Дом сиоротне деце се iПомиње lКao једна од 

значајних београдских грађевина. У књи

ЗИ 'Коју је Вилхелм Кон објавио у Земуну 



1894. год. "Србија у гео-етнографском, 
административно-привредном и трговачком 

погледу" о Дому сиротне деце се говори 

као о згради коју треба видети . У водичу 

Ђорђа Бугарског и Петра Хајдуковиhа 

"Вођа по Београду" из 1896. год. Дом си
ротне деце је споменут у поглављу под на

словом "Вредно је видети и [Iосетитиf!.14 

Дом је одвојен од улице предпростором 

са зеленилом, а иза зграде је било про

страно двориште. Један део дворишта био 

је одвојен за башту у гкојој су пит,омци га

јили поврће. У дворишту је било засађено 

дрвеће, а постављене су и љуљашкеУi Де

ца су се купала у кадама у Дому до 1897. 
год. Тада је у дворишту саграђена посеб

на зграда од тврдог материј ала у кој ој се 
налазило купатило са базеном и тушевима . 

Базен је био направљен од бетона. Повр

шина му је износила 8 1М2 а дубина 1 м. 16 

У Дом су примана деца са навршених 

пет година, и док не напуне седам година 

ишла су у забавиште у Дому. Основна на

става је исто тако била организована у са

мом Дому. После завршене основне школе 

деца су учила разне занате или су поха

ђала средње школе. Питомци су излазили 

из Дома онда када су били оспособљени за 
самосталан :ж:ивот. 17 

Као установа за 'старање о незбринутој 

деци Дом СИРО'Dне деце је брзо стекао у

глед. За време боравка црногорС!ког кнеза 

Николе у Београду, јуна 1896. год., краљ 
Александар и кнез Никола су заједно по

сетили Дом, и том приликом је кнегињи 

Милени 'послата макета Дома, коју су из

радили !Питомци. 18 Следеhе године председ
НИК Друштва за потпомагање и васпитање 

сиротне и напуштене деце, Никола Ј. Пе

тровиh, одликован је орденом светог Саве 

другог степена.19 На Светској изложби у 

Паризу 1900. год. Друштво и Дом сиротне 

деце награђени су дипломама и медаљом.2О 

Београдски општински лекар Војислав Ку

ј унџиh абишао је 1902. год. разне onштин
ске И социј алне установе у европским зем

љама. Том приликом је дошао до закључ

ка да је ,београдски Дом сиротне деце уста

нова на којој "нам могу позавидети и кул
тytрнији народиf!.21 Новосадски професор 

Тихомир Остојиh посетио је 1905. год. Дом 

сиротне деце као изасланик Матице срп

ске, која се 'Спремала да сагради у Новом 

Саду 'сиротиште по УЈ,'леду на београдски 

12~ 

ОСНИВАЊЕ првог ДОМА зА НЕЗБРИН'УТ'У ДЕЦ'У 

Дом сиротне деце.22 Марта 1907. год. одр
жан је у Бечу Први аустријски KOfIrpec о 

заштити деце. У раду конгреса учество

вао је и Никола Ј. Петровиh, iКоји је го'во
рио о Дому СИРО'Dне деце.23 Маја 1912. год. 
одржан је у Петрограду Први ,свесловен

ски конгрес и изложба о јавној и школ

ској х.игијени. Управа Друштва је .послала 

на изложбу све годишње извештај е, као и 

планове Дома и фотографије питомаца, а 

Никола Ј. Петровиh је спремио предавање 

за конгрес .24 

За време 'балканских ратова у Дому су 

били омештени рањеници из кумановске 
битке, а у неговању рањеника учествова

ли су и питомци из Дома . За време првог 

светског рата питомци су евакуисани за 

Лесковац, а 1916. год. враhени су у Београд 
и ;смештени у једну зграду на Ъерму, јер 

је у Дому била немачка болница. Децембра 

1918. год. у Дом су се уселили питомци 

Друштва за заштиту југословенске деце, 

основаног за време првог светског рата у 

Водену у Грчкој. У марту 1921. год. споје

но је Друштво за заштиту југословенске 

деце 'са Друшт.вом за потпомагање и васпи

тавање сиротне и напуштене деце. Тако је 

настало Друштво за васпитање и заштиту 

деце, које је руководило радом Дома све до 

другог -светског рата. На тај начин намена 

зграде је остала иста, тако \Да на њој нису 

вршене измене. Изведено је само неколико 

неопходних оправки, а на месту првобит
ног кymатила саграђено је ново.25 После 

другог светског рата зграда је променила 

намену. У њој је извесно време била вој

на апотека, а данас је ту гарнизонска ам

буланта "Славија". Због промене намене 
у унутрашњости зграде су извршене из

мене, тако да на основу данашњег изгледа 

просторија не може да се стекне предста

ва о њиховом првобитном изгледу. На зи

довима степеништа сачувани су оригинал

ни пила-стри, док у вестибилу више нема 

мермерних плоча са именима добротвора. 

Када се упореди садашњи изглед зграде 

са фотографиј ама из XIX !Века, види се да 
зграда споља није Iмењана, једино је укло

њен натпис "Дом 'СИРО'ГIНе деце". Изград
њом различитих грађевина двориште је 

сведено 'На мали простор око зграде. 

Од 1880. до 1914. год. у раду Друштва за 
ПОТШ)l\1агање и васпитање сиротне и напу

штене деце учествовали су многи истакну-
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СВЕТЛАНА В. НЕДИЋ 

ти Београђани. Први председник Друштва 

био је трговац Никола КрсмаНОВИћ, који је 
вршио ову дужност 1880. и 1881. тод. Сле

деће две године на 'положају председника 

био је генерал Тихомиљ Николиh.. Архи

мандрит Ниhифор Дучиh био је председ
ник 1884. и 1885. год. Чедомиљ Мијатовиh., 
научник, политичар и дипломата, био је на 

челу Друштва 1888. тод. Никола Ј. Петро

вић је руководио радом Друштва 1886, 
1887. и од 1889. до 1916. тод." Михаило 
Валтровиh. је био члан Управног одбора 

1880. и од 1886. до краја 1894. тод." Емили
јан Јосимовиh., Владан Ђорђевић и Јеврем 

Илиh. били су чланови првог "Управног од

бора изабрано т 1880. тод. У раду Управнот 
одбора учествовали су и Таса МИЛeJIКОВИЋ 
и Михаило Вујиh (1881. тод.), Катарина 

Миловук (1891), вајар Петар Убавкиh 
(1908-1909), председници Београдске оп

штине Коста Главиниh (1909-1910) и Љу
бомир Давидовиh (1911), као и Ђорђе Ми

ловановић и Светомир НИlколајевић.28 Ре

довни чланови Друштва били су архитек

ти Андреја Јанковић и Емерих Штајнлех

нер, сликари Владислав Тителбах и Доме

нико Д'Андреа, инжењери Миливоје Јо
симовић и Милош Савчић, предузимач Гли

ша Штајнлехнер, политичари Андра Ни

колић и Милутин Гарашанин, хемичар 

Марко Леко, лекари Никола Вучетиli, Во

јислав Суботиh, Аћим Медовиh. и Лазар 

Докиh., фабриканти Милан Вапа, Игњат 

Бајлони и Ђор,ђе Вајферт, ПРИiродња'К Јо

сиф Панчић, официри Коста Протиh, Сава 

Грујић и Ђока Влајковиh., 'Грговци Јован 

Антула и Никола Спасић, адвокат Марко 

Стојановиh, књижевници Милан Кујунџић 

и Милован Глишиli, историчар Мита Пе

тровић, преводилац Мита Ра:кић и публи

циста Сретен Л. ПО!Iовић.29 О здрављу пи
томаца у ДООilУ сиротне деце бринули су се 

познати лекари, .као штD су Јован Јовано

виh-3мај (1892. тод.), Фрања Рибникар 

(1896), и Даринка Малениh-Банковиh 
(1897).30 

У оснивању и :раду Друштва за ПОТПО

магање и ваопитање сиротне и напуштене 

деце учествовало је више припадника сло

бодно-зидарске организације, као што су 

Емилијан Јосимовић, Михаило Валтровиh, 

Светомир Николајевић, Ђ-орђе Миловано

ВИћ, Петар "Убњвкић, Михаило Вујиh, Ди

митрије Путниковиh, Јован Ан:тула и Ђор

ђе Вајферт. Неки од њих су били веома 

активни у исто време и у слободном зи

дарству и у Друштву за потпомагање и 

васпитање сиротне и напуштене деце. Тако 
је Емилијан Јосимовиh био 1881. год. ста

решина ложе "Српска задруга" а Михаило 

Валтровиh је -био старешина ложе "Слога, 

рад и постојанство" од 1883. до 1891. год. 

Слободни зидари су играли ва?Кну - улогу и 

у раду других београдских хуманих дру

штава, као што су Друштво светог Саве и 

друштво "Краљ Дечаноки~~.31 

На 'крају треба нагласити да је Дом си

ротне деце дело Београђана, који су соп

ственим снагама успели да саграде Дом и 

да организују рад у њему. Дом сиротне 

деце спада у значај'није београдске грађе

.вине, ,сазидане у последњој четвртини ХIХ 

века. Пројекат Дома је за сада једини по

з:нати 'рад Антона Хадерера, ТЗlКо да де

латност ово.г архитекте тек треба да се 
истражи. 
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FOUNDATION OF ТНЕ FIRST ORPHAN НОМЕ lN BELGRADE 

М.А. Svet!ana Nedic 

The Society fur Suрро'fFtШng and Education 
of Роот ЗЈпd АЬЗЈпdо,пed Children was founded 
m Јапиату 1880. Ћо fulfiП its objeotive -
eduса'Йon of children Wlilthout pa.rents - the 
Society Ьuшt ап отрЬ·аn home. ТЬе author о! 
the Ноше was втсЬ . .Alnton Нааетег. ТЬе build
~пg was constructed in thтee phases - in 1887, 
1890 \Э.'lld 1892. Sterija Ј:оvал'оviс, building соп
trасtюг, was сопсетоо wiJth the fkst anд second 
co.nstrucbion рЬа:ве, wЫ1e the rfuiro рЬаве was 

caтr.i'ed ou't Ьу ,the 'builddJll'g oontraclor Petko 
VеlјkюV1iс асоогdriJn-g tю а detailed рlаlП designed 
Ьу eag. Grgur Mbl.eI1Jkovdc. The fa9ade wэв шаdе 
m the neo-Rena~>ssance style. The Oгphan Наше 
belcmgs ·'Ьо тоге sig;n1fiСЭlпt Belgrade ЬuИdings 
v.,rhich эtеm from the loаэt quaтter о! ihe 19th 
centu.ry. As оо institution the Ноте enjoyed 
high reputa:tiQn lan,d Qin ilits wor.k many well 
k-nown citJizens of Belgr,ade took paтt. 




