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књ XLII - 1995. 

ПОРОДИЧНА КУЋА АРХИТЕКТЕ МОМИРА КОРУНОВИЋА 
НА БЕОГРАДСКОМ НЕИМАРУ 

Архитект Момир Коруновић (1883-1969) је 
најистакнутији градитељ романтичарског смера 
у српској архитектури прве половине двадесетог 

века.1 У градитељству овог периода, у коме и 
многи други неимари теже стварању национал

ног стила,2 Коруновићево дело се издваја као је
дино у којем је та тежња и остварена. На осно
вама традиционалног романтичарског идеа

лизма, Коруновић је развијао властите гради

тељске концепције и доследно их остваривао 
не прихватајући начела модерног архитектон

ског покрета. 

И поред упадљивих општих сличности са 
узорима архитектуре, "обновљеног" национал

ног стила, многе Коруновићеве грађевине се 

својим изгледом издвајају из времена и амбије
ната у којима су настале. Он јс створио особен 
и препознатљив градитељски израз, у који је 
унео много маште и романтичарске осећајности, 

као ретко који југословенски градитељ двадесе
тог века.3 

Коруновићева градитељска каријера била је 
више него успешна. Као архитект на раду у Ми

нистарству грађевина Краљевине Југославије, 
он је имао све услове за несметан стваралачки 

континуитет. У периоду од 1919. до 1941. године 
успео је да широм Југославије изгради преко се
дамдесет објеката, разноврсних по облику, 
структури и намени. Пензионисан је 1942. годи
не. 

Романтизам у српској архитектури није имао 
ни пре ни после њега тако оригиналног и 

значајног представника, а ни тако вредних гра

дитељских остварења. У свом особеном архитек
тонском стилу Момир Коруновић је остао без 
правих следбеника. 

На територији града Београда архитект Мо

мир Коруновић је у периоду између два светска 

рата саградио петнаестак објеката - цркава, со
колских домова, поштанских зграда и приватних 

породичних кућа.4 У његовом београдском опусу 
посебно место заузимају мали стамбени објекти 
- породичне куће, чија су историја и архитектура 
биле до данас скоро потпуно неистражене. 

Од шест Коруновићевих породичних кућа, 
изграђених током треће деценије нашег века, по 

историјско-уметничким вредностима издваја се 
његова сопствена породична кућа, саграђена 

1923-24. године у Ламартиновој улици бр. 10.5 

До подизања сопствене породичне куће архитект 

Коруновић је становао у купљеној кући у Таба
новачкој улици бр. 5 (срушена 1966. при регу
лацији саобраћајница) . Кућа у Ламартиновој бр. 

10 налази се у елитном београдском кварту Ко
теж-Неимару, насељу саграђеном после Првог 

светског рата на падини која се спушта од Чубу
ре и Савинца према Чубурском потоку. У то вре
ме Котеж-Неимар је представљао пријатно и 
осунчано предграђе Београда, испуњено вилама 

и породичним кућама, нетипски пројектованим 
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Сл. 1 - Момир Коруновић (1883-1969). 

Fig. 1- Momir Korunovic (1883-1%9). 

и замишљеним у различитим стиловима, око ко

јих су били засађени вртови. 
Према препоруци пријатеља Јована Раденко

вића, Момир Коруновић је 1922. године купио 
плац у Ламартиновој улици и одлучио да на ње

му подигне породичну кућу. Убрзо је израдио 
пројекте, а трећег априла 1923. године поднео 
је молбу Грађевинском одбору града Београда 
да их прегледа и изда дозволу за грађење. Том 

приликом Коруновић је приложио уверење о ре
гулацији објекта и два примерка са по пет на
црта за кућу.6 Грађење куће је почело одмах по 
добијању дозволе, априла 1923. и трајало је до 
15. јуна 1924. године. У току градње првобитни 
план је претрпео извесне измене, које су биле 
одобрене од стране Грађевинске секције града, 
одлуком од 28. 12. 1923. године. Од момента 
завршетка градње до данас, осим редовног 

одржавања постојећег стања и изгледа куће, на 
њој није било конзерваторских радова, каснијих 

доградњи или преправки. 

Кућа у Ламартиновој 10 је питорескно по
родИ'iно здање, замишљено у поетично-интими

стичком духу. Она у потпуности одражава свет 
Коруновићевих раних градитељских концепција, 

које ће се у каснијим фазама усмерити у правцу 
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монументалних експресионистички обликова
них јавних грађевина, цркава и спомен-обе
лежја. Грађена је по узору на средњоевропске 
градске породичне куће, оркужене вртом и ка

рактеристичном, декоративном оградом и капи

јом. У то време, по повратку из Чехословачке,7 
Коруновић је био наклоњен архитектури малих, 
приземних стамбених објеката, покривених тра
диционалним четвороводним крововима с тупим 

забатима, надвишеним високим димњацима, на 
чијим је пространим фасадним површинама мо
гао да аплицира оригиналне орнаменте и детаље 

архитектонске пластике. Изгледом ненаметљи
ва, Коруновићева кућа у Ламартиновој 10 посе
дује броји~ плитке украсе, састављене од ком
бинација кругова и троуглова, духовито постав
љене око лучних отвора и правоугаоних прозора 

на фасади. Све четири фасаде ове самосталне 

стамбене зграде обрађене су различито. На глав
ном, северном улазном прочељу, асиметричност 

композиције наглашена је контрастом косих 

облика крова и вертикалних издужених лучних 
отвора фасаде. 

Објекат садржи три етаже - подрум, призем

ље и спрат. Кућа је подигнута на благој падини, 

тако да је висина њених прочеља неједнака. 
Главно северно прочеље постављено је фрон
тално према улици. Испред њега, у линији ре
гулационог тока Ламартинове улице постављена 
је декоративна бетонска ограда са металним 
пл<~тнима и дрвеном капијом надкривеном кро
вом. Кућа има два улазна застакљена трема од 
гвожђа, на северној и западној страни. У при
земљу куће, организација простора развијена је 
око "јеонице" (трпезарије) у центру, што је у то 
време био манир у београдској стамбеној архи
тектури; на североисточној страни налази се са
лон, док су на југоисточној и јужној страни при
земља смештене две собе. У западном делу об
јекта Коруновић је уградио помоћне просторије 
- кухињу, оставе, купатило, тоалет и степе

ниште. 

На основу сачуване техничке документације, 
видиљиво је да је приземље схваћено као поро

дични део куће, док је организација простора на 

спрату ("кровишту") била прилагођена радним и 
интелектуалним потребама. На спрату се налази 
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С. 2 - М. Коруновић, сопствена куhа у Ламартиновој 10, изглед са уличне стране, нщрт (1923). 

Fig. 2- М. Korunovic, his family housc in Lamartinova Street No. 1 О v1ewed from the street sidc, plan {1923). 

пространа соба за рад (8,45 х 3,75 м), "књижни
ца" и просторија за сушење рубља. Међутим, у 

току саме градње, Коруновић је мимо плана у 

југозападном углу спрата доградио спаваћу собу 

и терасу над њом. Том прилком јс и у призешъу, 

на јужној страни, дограђен дугачак и узан бал
кон, а на југозападном делу дограђена јс застак

љена веранда, која је од 1941. године отворена. 
У подруму, организација простора је замишљена 
по схеми сличној решењу приземља. Ту јс Ко

руновић предвидео складишта за дрва и зимни

цу, док је "праоница" током градње изостављена 
и смештена у посебну кућицу у дворишту. 

Подрумске просторије су изграђене од лом

љеног камена, а затим омалтерисане кречним 

малтером. Између подрума и приземља 

међуспратна конструкција је армирано-бетонска 

плоча, постављена између челичних носача, а из

међу приземља и спрата међуспратна конструк

ција је састављена од дрвених греда. Приземље 
и спрат су саграђени од опеке и потом су омал
терисани. Сви прозори на северној фасади су од 

гвожђа са орнамент стаклом, а на осталим фа

садама су изграђени од дрвета. Кровна облога 
изведена је од етернита, који прекрива слој 
дрвених греда и дасака. Етажно грејање инста

лирано је у приземљу куће већ 1924. године по 
немачком систему, у режији фирме "Карфик" из 
Београда. У дворишту су поред куће саграђени 

приземна економска зграда (са функцијом лет

ње кухиње, огњишта и "праонице"), бунар и 
плитак базен за децу. 
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Сл. 3 - М. Коруновић, сопствена кућа у 
Ламартиновој 10 (1923-1924), подужни пресек, основа 

поткровља и приземља, нацрт (1923). 

Fig. З - М Кoruпovic, his family house iп Lamartiпova Strcet 
No. 10, vertical cross scction, basc of the attic апd grouпd 

Пооr, plan (1923). 
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Осим радне собе са целокупним техничким 
прибором за пројектовање и библиотеком, у 
кући се налази и комплетна техничка докумен

тација, цртежи и пројекти изграђених и неизве
дених објеката арх. Момира Коруновића. Његов 
син, арх. Драгован Коруновић, већ неколико го

дина се стара о опремању просторија у кући, у 
којима намерава да изложи пројекте и богату 
професионалну и личну заоставштину Момира 
Коруновића. 

Кућа архитекте Момира Коруновића пред
ставља културно добро по два основа: као 
значајно архитектонско дело у амбијенту Ко
теж-Неимара, просторне културно-историјске 
целине у оквиру старог градског језгра Бео
града, и као дом знамените личности српске 

културе. 

На подручју Котеж-Неимара, између 1922. и 
1930. године, своје куће су подигли неки од најз
начајнијих српских градитеља: Бранислав Којић, 
Милутин Борисављевић, Драгомир Тадић, Дими
трије М. Леко, Бранко Таназевић, Момир Кору
новић, Милан Злоковић.8 Куће архитеката су, та
ко, постале једно од знамења овог дела града и, 
по правилу, најзначајнија уметничка остварења. 

Породична кућа Момира Коруновића иде у 
ред скромнијих остварења и не може се по ар
хитектонској вредности мерити са објектима ко
је су за своје потребе градили Којић, Борисав
љевић или Злоковић. Извесно је, међутим, да по 
бројним елементима - међу које ваља пре свега 
убројати оградне стубове са капијом , декоратив
ни систем примењен на чеоној фасади или по
јаву и облик дворишног објекта - ова грађевина 
представља прави почетак Коруновићевог осо
беног градитељског опуса, будући да се његово 
хронолошки најраније градитељско дело, згра
да Сеизмолошког завода на Ташмајдану,9 засни
ва на школским примерима северњачког роман

тизма. 

Значајан разлог за недавно проглашење 
грађевине културним добром, 10 садржи се у 
чињеници да је њу не само пројектовао и гра
дио, већ у њој живео и радио знаменити 
српски градитељ Момир Коруновић. У спомена 
на овог неимара чува се не само у просторима 

и намештају, већ и богатој заоставштини, как-
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Сл. 4 - М. Коруновић, сопствена кућа у Ламартиновој 10, (1923-1924), изглед са дuоришне стране. 

Fig. 4- М. Korunovic, his family house iл Lamartinova Street No. 10 (1923-1924), viewed Crom the yard. 

вих је изузетно мало међу српским архитек

тама. Иако засад није био директно угрожен 
урбанистичким реконструкцијама и радови
ма на Котеж-Неимару, објекат у Ламартино

вој 10 је заслужио да на основу историјских 
и архитектонских вредности буде трајно 

заштићен. 

Посебан прилог 

Заоставштина архитекте Момира Коруно
вића која се чува у његовој кући у Ламартиновој 
улици бр. 10. 

ПројекШи изведенLLх објекаШа 

Црквени објекти 

1. Црква у Ковачевцу код Младеновца 
2. Црква у Ратковићу код Јагодине 
3. Црква св. великомученика Лазара у Бео-

граду 

4. Црква св. Петке у Београду 
5. Црква св. Покрова Богородице у Београду 
6. Црква св. Ћирила и Методија у Љубљани 
7. Црква у Сабатинцу код Алексинца 
8. Пирг св. Јована Владимира у манастиру 

св. Наум код Охрида 

9. Црквена кућа у Јагодини 
10. Ограда нове цркве у Јагодини 
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11. Црква св. Лазара у Марибору 
12. Црква св. Саве у Цељу 
13. Црквена кућа у Алексинцу 
14. Црква у Глоговцу 
15. Uрква у Делиграду 
16. Епархијски дом у Пожаревцу 
17. Црква у Клснку 
18. Џрква у Крупњу 
19. Капија и ограда Саборне цркве у Моста-

ру 

20. Црква на Вису 
21. Црква у Сушаку 
22. Параклис св. Јована изнад улаза у мана-

стир Жича 

23. Џрква у Грделици 
24. Џрква св. Ћирила и Методија у Прилепу 
25. Црквена кућа са звонаром код цркве св. 

Лазара у Београду 

Спомен обележја 

26. Кучково код Скоruьа (посвећено Петру 
1 Карађорђевићу) 

27. Зебрњак код Куманова (посвећен Кума
новској битци) 

28. Биљанини извори код Охрида (по-
свећено закланим регрутима) 

29. Текија (посвећена Кочи Капетану) 
30. Светозарево (посвећен Кочи Капетану) 
31. Јаковић код Јагодине (посвећен Кочи 

Капетану) 

32. Мачков камен (посвећен палим јунацима 
у 1 светском рату) 

Соколски домови 

33. Обреновац 
34. Лозница 
35. Београд (Соколски дом "Матица") 
36. Београд (Соколски дом "Београд IV" на 

Чукарици) 

37. Београд (Соколска вежбаоница при I 
мушкој гимназији) 
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38. Београд (Соколска вежбаоница у дво-
ришту куће Крсмановића) 

39. Ужице 
40. Прокупље 
41. Урошевац 
42. Стара Пазова 
43. Автовац код Гацка 
44. Високо 
45. Бијељина 
46. Куманово 

Остали јавни објекти 

47. Контролно одељење Министарства 
пошта у Београду 

48. Дворска економија у Топчидеру 
49. Соколски стадион - Слетиште у Београ-

ду 

50. Гимназија у Сремској Митровици 
51. Чесма "Косово" у Призрену 
52. Тржница у Призрену 
53. Радионица за прераду воћа и поврћа са 

сушаром у Призрену 

54. Пошта "Београд 2" у Београду 
55. Дом јагодинских трговаца у Јагодини 
56. Лучна зграда између Старог и Новог дво

ра у Београду 

Приватне зграде 

57. Кућа у Ламартиновој 10 у Београду 
58. Кућа у Ул. Жарка Мариновића 15 у Бео

граду 

59. Кућа у Хаuи-Мелеmијевој 78 и 80 у Бео
граду 

60. Кућа Стеве Димитријевића у Алексинцу 

НАПОМЕНА: Поред наведених пројеката реализова
них објеката заоставштина садржи и бројне С'!)'дентске ра
дове Момира Коруновиhа, као и скице и цртеже неизве
дених дела (око 40). Заоставштина садржи и техничке 
снимке средњовековних цркава н манастира, насталих у 

међуратном периоду. 
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FAМILY НОМЕ OF АRСНIТЕСГ MOMIR KORUNOVIC IN BELGRADE NEIМAR AREA 

Aleksandar Кadijevic 

Momir Korunovic (1883-1969) architect, is the most pro
minent апd prolific master-builder of romaпticist, natioпal 
trend in the SerЬian architecture of the Гust half of the twen
tieth century. In his significaпt works in the capital of Yugosla
via, among several family houses we should siпgle out 1he house 
in Lamartinova Street No. 10. built iп the period [rom 1923 till 
1924. lt has been constructed as а picturesque family home coп
ceived in poetic-intimate spirit. It has Ьееп built according to 

medieval family town houses surrouпded Ьу а gardeп, and а de
corative fence with gate. Being Ьу appearance modest, the Ко· 
runovic's house has many low relief omaments made as а com
Ьiпation of circles апd triangles skillfully placed around arched 
openiпgs iп the facade. Aside its Ьeing the beginning о[ the Ko
runovic's extensive, distiпguished building work, the house is al
so importaпt Ьecause in it lived and worked this emineпt Ser
Ьian master-builder. 
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