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АРХИТЕКТ МИЛИЦА КРСТИЋ (1887-1964) 

Обимна и плодна делатност жена ар
хитеката које су оставиле значајан опус у 
многим областима градитељства, изискује де
таљна истраживања која тек треба спровести. 
Највећа заслуга у покретању ове значајне теме 
у историји српског неимарства новијег доба, 
свакако припада Дивни Ђурић-Замало која је 
средином шездесетшс година започела обимно 

истраживање о животу и раду жена арх11тека

та уписаних на Архитектонски факултет Уни
верзитета у Београду од 1896-1940. године. 1 

Радеhи дуги низ година предано и марљиво на 

овој сложеној теми, Дивна Ђуриh-Замоло је 
кроз анкету спроведену међу женама архитек
тама, сакупила драгоцену грађу и сачинила ве
лики број досијеа појединих градитељки. 
Иако, нажалост, није стигла да приведе крају 
овај значајан истраживачки подухват, успела 

је да сачини темељ и основне смернице у рас

ветљавању једне занимљиве области новијег 
српског градитељства. Драгоцена грађа коју је 
прикупила уз помоћ архитекте Надежеде 

Богојевић преf ставља полазну основу за даља 
истраживања. 

Међу женама архитектама које су ос
тавиле дубок траг у српској међуратној ар
хитектури, како обимним и значајним опусом 
у различитим областима, тако и свестраном 

борбом за стручну афирмацију, посебно место 

припада Милици Крстић. У расветљавању 
сложеног животног и професоналног пута јед
не од најзначајнијих жена архитеката у срп
ском град~rrељству новијег доба. поједине 
странице њеног свестраног рада остаће, 

нажалост, заувек неисписане. Обимна грађа 
сачувана након њене смрти у куtш у У лици 

Силвија Крањчевпћа 7. уништена је у преви
рањlL\1а после Другог светског рата, чнме је 

онемогућено целокупно сагледавање раз
личитих области њеног дугогодишњег делова
ња.3 

Милица Крстић (девојачко презиме 
Чолак-Антић) рођена је 9. септембра 1887. го
дине у Крагујевцу. Након завршетка Друге 

женске гимназије у Београду, 1906. године уп
исала је Архитектонски одсек Техничког фа

култета у Београду, где је допломирала 191 О. 
године.4 

Убрзо након д1шломирања запослила се 
као цртач приправник у Управи за грађење 
железница при Министарству грађевина, где је 

радила од 15. новембра 1910. до 15. јуна 1911. 
године. По сопственом сведочењу, после крат
ког периода рада у области железница, М. 
Крстић је период од јуна 1911. до фебруара 
1915. године провела у приватној пракси.:> Бу
дући да се документација о њеној делатности 
након дипломирања своди на штуре податке о 
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С1. Ј M11ЛJll(d Кrю11ћ 
Fig. 1 - Milica Kl"illc 

кретању у појединим службама. оцена о почец
има професионалног деловања реално јс огра
ничена само на претпоставке о њеном 

стручном ангажману. Прве године 1v1ншща 
Крстић је сасвим сигурно посветила учењу и 
ст1щањузначаЈНИХ искустава. о чему сведочи и 

t~ињеница да је радећи у Управи за грађење 
железюща имала статус цртача, док је радећи 

у приватној пракси. вероватно била ангажова
на на пословима цртања и разраде пројеката, 
не yпyurrajytш се још увек у самосталну израду 
планова. 

У службу Архитектонског одељења Мин

истарства грађевина Милица је ступила 8. феб-

руара 1915. године, радеtш на сложеним 
пословима пројектовања 11 грађења све до пен
зионисања 22. новембра 1941. год11не. Боравак 
11 рад у највећем архитектонском бuроу тога 
доба у земљ11 . несумњ1mо је дубоко одредио 
њен стваралачки пут који је у великој мери био 
омеђен захтеви.ма н ограничењима државне 
службе. 

Интензивна делатност Архитектонског 

одељења обухватала је: "Израду и контроли
сање планова и предрачуна за юраду монумен

талних грађевина, државних зграда, школа. 
болница. цркви. прrmре~ю1х 11 шщустрИЈСIШХ 
зграда и уређење бања". По сеhању Бранис
лава Којића : .,У Одељењу су ра~ени ко~1плет
ни пројектн 3а 11звођење са стаn1с·п1чю1\1 

прорачунима. пројектима за инсталац1чс, де
таљЮl\1 нацртима 11 сл. Службениц11 Одеъења 
су вод1ш11 11 надзор на извршењу свој11х про

јеката а ако С) пројекти бшш израђени ван Од
ељења, онда је оно руководило њнхов11ч 
11звршењем". 7 

Најзначајнија државна инстнтуцща у до
мену изградње окупљала је најбоље ст
ручњаке из различитих област11. који су у 
атмосфери неговања богатог стручног знања 

11 практичног искуства. обављали сложене по

слове пројектовања п изградње. У Архитек
тонском одељењу радили су угледни 

градитељи свих генерација и различитих стил
ских опредељења. Међу бројним архитектима 
издвоји~ћемо само оне најзначајније: Момир 
Коруновиh. Д11митрије М. Леко, Павле Илкић, 

Николај Краснов. Виктор Лукомски. Василије 
Андросов. Бранислав Којић. Димитрије Ј1-
ришиh. Гојко Тодић, Душан Бабић. и многи 
други. 

Као службеник Министарства грађевина 
Милица Крстић је прошла уобичајени пут 
напредовања и стручног усавршавања, о чему, 

поред досијеа сачуваног у ApXImy Југославије, 
сведоtш 11 службенички лист којн сем основних 
биографских података садржи и значајне ин-



формације о наградама, кретању у служби и 
годишњим оценама рада.8 

У првој фази стручног ангажмана ар
хитекти почетющи су на посредан начин ула

зили у тајне пројектантске праксе. вршећи 
техничке и рачунске ревизије готових пројека
та других архитеката. После стицања прак
тичних знања о изради нацрта, приправници су 

у следећој фази помагали старијим колегама у 
разради њихових радова.9 Поред строго ут
врђеног процеса стручног напредовања, кре
тање у служби било је тесно повезано са 
континуираним праћењем и оценом рада у 
Министарству грађевина, о чему најбоље све
дочи грађа сачувана у досијеу Милице Крстић. 
Годишња оцена службеника од стране посебне 
комисије садржи, поред описа послова које је 

службеник радио у времену за које се оцењује, 

и опис владања у служби и ван ње, што је све 

чинило елементе који су улазили у крајњу про-

АРХИТЕКТ МИЛИЦА КРСТИЋ (Ј!Љ'7-1 %4 ) 

решења Министарског савета од 3. децембра 
1919. године. постижуhи очшледно добре ре
зултате, ослобођена је државног испита. Исте 

године унапређена је за подархитекту прве 
класе. Током вишедеценијског рада, постепе
но је напредовала на строго утврђеној хијерар
хијској лествrщи добијајући звања архитекте и 
вишег архитекте различитих категорија и гру
па. Од 1930. године унапређена је у саветника, 
у вишег саветника 1936. год11не, да би фебру
ара 1940. године достигла најв1шm положај ин
спектора треће положајне групе другог 
степена. Сачуван документ о именовању М. 
Крстић за саветника четврте групе Министар
ства грађевина сведочи о озбиљности напре
довања у служби, које није схваћено као 
формалност у стицању звања, већ као одгово
ран чин прихватања нових дужности. када се 

полагала свечана заклетва пред начелником 

Архитектонског одељења. 10 

Сп. 2 - Ос1ю11нС1 шко"н у с;.;лу ЉJtil'llЩИ. 
Fig. 2 - Grammar School at the villag.: 01· Godatica. 

цену целокупног успеха у протеклом времен

ском периоду. 

Саqувани извешrаји сведоче о томе да је 
Милица Крстић била марљ1m, поуздан радник, 
који је са пуно одговорносrи, преданости и ст
ручности извршавао сложене задатке, што јој 
је отворило пут ка стицању највиших позиција 
у Архитектонском одељењу. На основу 

Поред унапређења на хијерархијској лес
твици стручних звања, qиме је растао њен по

ложај и одговорност у раду пројектантских 
служби, посебна потврда њеном марљивом 

раду исказана је 1938. године, када је на пред
лог начелника Архитектонског одељења пос
тављена, као виши саветник Министарства 

грађевина, на чело Отсека за државне зграде и 
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зграде намењене јавној употреби и уређењу 
бања. 11 

Пројектантски рад Милице Крстић обух-
ватао је, осим израде самосталних пројеката , и 
низ других активности условљених високим 

положајем и звањем. У друrоrодишњој ус
пешној каријери службеника и пројектанта 
вршила је надзор над оправкама старе зграде 
Народне скупштине, зграде Министарства 

грађевина, затнм је вршила надзор прил11ком 
изградње нове зграде Народне скупштине, а 

као службеник од угледа и знања имала је 
дужност да прегледа. прерађује и ревидира пл
анове других пројектаната. 

Градитељски опус Милице Крстић био је 
обележен пројектовањем школских зграда, од 
малих сеоских и варошких основних школа по 

Србији, до репрезентативних гимназија у Бео
граду. У периоду од 1923. до 1929. године нас
тали су пројекти за читав низ основних школа 

по Србији. Априла 1923. године, као виши ар-

мом отвора, улазним тремом и стрмим кро

вом.12 
По заmfмљивости решења издваја се план 

за основну школу и учитељски стан при школи 

у Горњем Матејевцу, настао септембра 1925. 
године. Једноставно решен простор садржи 
помоћна одељења у сутерену, док су учионице 
и канцеларија повезане пространим ходником , 
смештене у приземљу. На симетрично об
рађеном зидном платну издваја се наглашен и 
са посебном пажњом обрађен централни део 

са низом полукружно завршених прозора, што 

даје посебну живост читавој композицији. 
Имајући осећај за присуство локалне градите
љске традиције, Милица Крстић је применила 
елементе народног неимарства као што су наг

лашен сокл, четвороводни кров п високи дим

њаци са декоративним капама.13 

Планови за основну школу у селу Виницк
ој настали су марта 1928. године. Једноставан 

просторю1 распоред садржи само најосновнија 

Сп. 3 - Основна 111кола у со.:лу Горњ11 Матсјс11ац. 
Fig. 3 - Grammar School а! the village of GoГ\Yi Matejevac. 

хитекта друге класе, Милица је израдила про
јекат за основну школу у Годачици. 

· Поштујуhи скромне захтеве и могућности 
сеоске школе, аутор се одлучио за једноставно 
обрађену фасаду оживљену уједначеним рит-
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одељења - учионице н канцеларију. Складно 
обрађена целина оживљена је каменим сок
лом, посебно украшеним прозорима , розетом, 

стрмим кровом и витким димњацима завршен

им капама. 14 



Пројекти Милице Крстић за основне 
школе спадају у групу низа планова који су у 
периоду између два светска рата настали у 
Министарству грађевина. У годинама после 
Првог светског рата, обележеним интензивн
ом изградњом земље, израда планова за школ

ске зграде све више Је поверавана 

стручњацима. Архитектонско одељење је но
вим прописима добило надлежности за пројек

товање школа у Србији, Црној Гори и 
Македонији, тако даје у Министарству ~ађев
ина било највише задатака ове врсте. 5 По
ређењем планова за сеоске школске зграде 
Милице Крстић и Данице Којиh 16, која је у 
трећој деценији двадесетог века такође про
јектовала читав низ основних школа, готово се 

намеће теза о општим карактеристикама ова

кве врсте пројеката. Ограничене могуlшости 
средине и реалне потребе наручилаца услови
ле су тежњу ка типизацији, скромности и изна
лажењу најједноставнијих решења архи
тектонског обликовања. Дух локалне гради
тељске традИЦИЈе, готово увек присутан кроз 

примену елемената народног неимарства, све

дочи, поред утицаја већ строго утврђених 
чинилаца, и о ставу М. Крстић и Д. Којић да је 
најсврсисходнији стил за сеоске школе онај 
који се ослања на већ постојеће архитектонско 
наслеђе. 

Први репрезентативни пројекат који је 
Милица Крстић израдила 1931. године, после 
читавог низа скромних школских објеката, 
био је план за нову зграду Команде жандарм
ерије у Улици светог Саве 14. Одмах након 
израде планова, априла месеца исте године 

одржана је лицитација за грађење зграде 
жандармерије 17, којаје подигнута током 1931. 
године. Сложени програм смештаја државне 
институције Милица је решила са два међусо
бно повезана објекта. 13 

Скромно обрађена зграда у дворишту 
служила је за смештај једноставно распо

ређених помоћних просторија (гаража, радио-

АРХИТЕКТ МИЛИЦА КРСТИЋ (1887-1964) 

нице, одељење за испитивање материјала, 
магацини, канцеларије, итд.). Главни објекат 
Команде жандармерије у организацији уну
трашњег склопа садржи академски метод 

симетрично pacпopeђeffifX просторија. 
Решавајући сложени програм Милица Крстић 
је главне просторије сместила у централни 
део, док су бочна крила служила за смештај по
моћних одељења: приземље је било намењено 
комуникацији са странкама и обављању те
кућих послова; први спрат је био резервисан за 
инспектора који је поред кабинета имао и 
мањи стан; на другом спрату су биле смештене 

канцеларије архива, дактилографа, официра, 
ађутаната, команданата и помоћника; трећи 
спрат Је са судским одељењем и одељењем за 

јавну безбедност, док је поткровље служило за 
одмор и живот службеника. 

Архитектонско обликовање условљено 

наменом објекта имало је за циљ да укаже на 
моћ и стабилност наручилаца. Наглашеном 
монументалношћу и академским методом ко
мпоновања елемената различитих епоха спо

јених у складну целину, М. Крстић је успела да 
на најбољи могући начин одговори на први ко
мпликованији задатак који је пред њу, као већ 
искусног пројектанта основних школа, био 
постављен. У стилској шароликости примене 

различитих историјских реминисценција, пре
овлађују елементи академске строгости и мон
ументалности. Сигуран рукопис аутора, 
образованог на методама класичног архитек

тонског обликовања, препознајемо у трочла
ној композицији фасаде рашчлањеној по 
вертикали, осној симетрији, као и академски 
уравнотеженом односу пуног и празног. 

Поштујући захтеве наручилаца, М. Кр
стић је тежила да нагласи карактер здања -
тврђаве кроз чврсте масе, имитацију камених 
блокова и рустичну фасадну обраду. Мање на
глашени елементи националног стила са

држани су у лучно обрађеним отворима, боген 
фризу при врху и тежњи да се тешким фасад-

99 



СНЕЖАНА ТОШЕВА 

ама изрази монументалност. Мешавина стило
ва, тако уобичајена за српску архитектуру 

међуратног периода, била је на новој згради 
Команде жандармерије изведена на упечат
љив начин, где аутор није ни једног тренутка 
изгубио из вида стварну намену објекта. 

Други велики задатак који је Милица 
Kpcrиh добила као службеник Министарства 

грађевина, био је изграда планова за зграду 
Друге женске гимназије. Историјат ове школе 
са дугогодишњом традицијом почиње још у де
ветнаестом веку, када је на иницијативу Љубе 
Ненадовића, ондаuпьег министра просвете, 
1863. године основана Виша женска школа, пр
ва државна женска гимназија на Балкану, која 
је била смештена у Улици Кfаљице Наталије 
(данас Народног фронта). 1 Пошто се број 
ученица временом повећавао, 1909. године ос-

Сл. 4- Осно11н11 t11кол11 у с~лу Вин1щкој 
Fig. 4 - Gran11nar School al the villagc 01· Vi11icka. 

нована је нова школа - Прва женска гимнази

ја, док је тек 1919. године Виша женска школа 
претворена у Другу женску гимназију. 
Смештена у две старе зграде са павиљоном од 
бондрука. школа је у трећој деценији }!вадесе
тог века личила на жалосну рушевину.20 Тесна 
да прими све ђаке, нехигијенска, трошна и ск
лона паду представљала је због своје дотра
јалости праву опасност за ученице.21 
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Питање изградње нове школске зграде за 
Другу женску гимназију било је актуелно де
ценијама. Подизање величанствене четворо
спратне школе пројектоване у Министарству 
грађевина 1928. године која је требала да заме
ни дотрајале зграде, одложено је због пробле

ма који су настали око локације.22 
Будући да Општина, упркос захтева Мин

истарства просвете, није одустала од просеца
ња нове улице, 1929. године спроведена је 
акција, код ђа~rких родитеља и пријатеља 
школе, сакупљања прилога, а Милица Крстиh 
је израдила нов rшојекат прилагођен новонас
талим условима. Међутим, почетак реализа

ције одложен је за четврту деценију када је 
одбор ђачких родитеља основао фонд за нову 
зграду Друге женске гимназије.24 

Средином 1931. године. по одлуци Минис
тра правде господина Боже Максимовића. 
почело је рушење дотрајалих зграда. док су 
ученице до краја школске године биле 
смештене у изнајмљеним просторијама Старе 
Богословије чија су qдељења преуређена за 
гимназијске потребе.ћ Дефинитивни пројекат 
за нову зграду израђен током 1931. и 1932. год
ине поверен је такође Милици Крстнћ, нека

даuпьој ученици Друге женске гимназије, која 
је "после осам година проведених у овој шко
ли, заиста осетила шта је све потребно једној 
модерној гимназији''.26 После вишемесечних 
припрема документације, прикупљања сред
става и расписивања лицитација. приступило . . . . 
се реализацији Једне од на1лепших и на1модер-

нијих школских зграда, чија је изградња де
таљно била праћена на страницама угледних 
дневних листова.27 

Свечаним чином освећења темеља нове 
зграде, деветнаестог маја 1932. године, на зем
љишту старе школе, коначно Је започела реал

изација једног од највећих објеката израђених 
у том периоду при Архитектонском одељењу 

Министарства грађевина.28 Након пуне три и 
по године, тачније, петнаестог децембра 1935. 



године. завршена је зграда Друге женске гим
назије. која је решењем Краљевсю1х намесm1-

ка у 11ме Њ. В. Краља, проглашена поче'ГЈ<ом 
1936 годИliе Другом женском реалном гимна
з11јом Краљице Марије.29 По сведочењу савре
меника. свечаном чину освећења нове зграде, 

поред великог броја угледн11х званица, профе
сора, ђака и родитеља, присуствовала је и кра

љица Марија која је своји.\1 :wилозима 
3начајно помогла изградњу школе.3( 

Пред Миmщу Крстић као пројектанта био 
Је постављен сложен задатак да различите 

садржаје установе овакве врсте уклопи у јед
инствену целнну, поштујући јасно дефинисане 
захтеве наручилаца. Услед пада терена, зграда 
према Улици краљице Наталије (данас Народ
ног фронта) има в11сок сутерен, приземље и 
два спрата: крило према Девојачкој ушщн (да
нас Косовке девојке), у два нивоа, има сутерен 
односно подрум. приземље и два спрата. Кри
ло у двориш'!) има такође приземље 11 два 
спрата без сутерена, као и сала за rимвастику 

са висином од два спрата и купатило које има 
само приземље.31 

Академски конципирана основа у облику 
обрнутог hнрич.ног слова "П" била је сасвим 
сигурно условљена незгодним обликом тере
на. захтевима инвестптора и специф11l1.ним 

програмом образовне установе високог ранга. 
Тежеtш да школу приближи практичном 

животу и потребама. М. Крстић је у просторн
ом распореду јасно издиференцираних намена 
сместила између осталог: двадесет учиоюща, 
слушаонице, кабинете за стручне предмете, 

салу за гимнастшсу, сале за цртање и певање, 

канцеларије за директора 11 професоре. амбу
ланту. библиотеку, гардеробе, стан за дирек
тора. служитеља и ложача, као и помоћне 
просторије неопходне за нормално фующион
исање ове значајне установе. 

Поред просторија које су биле строго про
писане активностима у школи, по својој рас
кошности и занимљивости обраде, посебно се 
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издвајају сала за свечаности и капела пос
већена Св. Наталији. смештене на другом 
спрату.32 Иза зграде, уоквирено бочним крил
има школе, пројектовано је пространо дво

риште са посебно изграђеном терасом за 
гимнасти<ЈКе јавне часове, које је збоr своје 
юолованости. тераса и величине бimo погодно 
за велике школске приредбе и друге мани

фестације. 

Сл. 5- Ко.\tанда ж<1ндармl.'р1чс у Ул11ци сост11г Сав~ 1-1 
Fig. 5 Headquartcr~ orGendarmery 111 St. Snva Street 14 

У архитектонском обликовању екстер
ијера Милица примењује синтезу националног 
стила и академизма, уклапајући се у карактер
истичне стилске токове српског градитељства 

започете током треће деценије двадесетог ве
ка.33 Чврста композиција основних маса одаје 
утисак строгости, масивности и академске 

озбиљности. Тешка архитектонска структура 
оживљена је дугим низом ритмично пост
ављених прозора, посебно наглашеним четвр

тасто и полукружно обрађеmrм угаоним 
деловима као и истуреним, пажљиво обрађен

им среДИIШЬим ризалитом украшеним плас-
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тичном декорацијом инспирисаном српском 
средњовековном уметношhу. Поред наг
лашеног монументалног израза 11 начина ко
\ШОНовања. елементи акадс\tског стнла могу 

ес препознатн у обради сокла и приземља као 

11 nр11\1ен11 ппластара. 
Полазеtш од ч11њен11це да је у ОВОЈ 

репрезентативној палати била смештена једна 
щ најстаријих школа у Срб11ЈП из које су проп
зашле све женске ГИ\ШаЗI~е и Уtштељска шко
ла. било јс сасвиы разумљиво да се нац11оналн11 
значај овакве установе посредно нагласи и 

кро·3 арх11тектонсю1 израз 11нст1р11сан 

прошлошhу. Примена елемената српске сред
њовековне }Четности. условљена ~обрим де
.'IОМ 3ахтевима наручилаца, имала јс за ц11љ да 
rюбудн врло јасну асоцијацију на традицију. уг
лед 11 континуптст школе. 

У тражењу националног стила, поред пре
познатљивих лучних отвора, венаца са аркад

ним фрюом 11 лучног забата на централном 
улазном делу, М. Крстић је са пуно умешности 
прнменила 11 декоративну пластику обрађену 
са посебном пажњом. Зидно платно оживљено 
јс декорацпјом инспирисаном средњовековн
о~~ 1·рад11ц11јо~1. Дух трагања за нац11онални~1 
архптектоснким юразом препознајемо) арх11-
волтама. рељефима између прозора, капите

лн\lа. шаховским пољ~ша 11 мопmи\1а 

прсп.rrета. 

У обради ентеријера којн је у rютnуност1. 
сачоста.1но пројектовала током 1934. годин<. 
од архнтектонскпх елемената 11 намештаја до 

најситнијих детаља. Милпца је причу започету 
на фасади заокружила у складну цеmtну. 

Пажљиво осмишљен п удобан ентеријер задо
вољавао је све хигијенске и педагошке проn-
11се, како у архитектонском обликовању, тако 

11 у снабдевању свим потребним апаратима и 

предметима за што успешније извођење нас
таве. 

Унуграшњи простор испресецан стубови
ма и луковима оплемењен је оградама у 
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гвожђу, капителима н галеријама са ст1шизо
ваном орнаментиком, затим декорисаним 

подовима и посебно про~ектоваю1м намешта
јем једноставних линија . .i Најзначајнија прос
торија на другом спрату, у чнјој је нзради М. 
Крстић на најбољи могући начин показала 

своје знање и пскуство, је велика све1~ана сала 
величине 23 х 15 метара. која је покретном 
гвозденом преградом била одвојена щ школ
ске капеле посвећене Св. Наталији. 

За разлику од дела ентеријера у коме је ау
тор тежио ~tаксималној стилnзацпји 11 поједно
стављнвању. намештај пројектован за капелу 
6110 јс најближи препознатљншш узорима пре
)зет11м из богатог средњовековног наслеђа. 

Певница, сто Ја икону, столица за Његову Све
тост Патр1qарха. столица за олтар и налоњ 
украшеm1 су двочланим и трочлани~1 препле

том, стил 11зованим цвећем и птицама, моти
вима које је М. Крстић пажљиво ишчитавала 11 

преноспла са моравских спо\1еника. 

Сл. fi-Дpyra љ1:нска пшна:11t)С1 у Ум1џ1 Hapo;tнor фронтil 31. 
Fig. 6 - 1Ђе Second 1 ligh School Љг Girls 111 Narodnog Fronta Strect 31. 

Октобра 1934. године Министарство прос
вете расписало је конкурс за израду фреске и 
иконостаса од двадесет икона у капели по-



свеhеној Св. Наталији.35 Анализирајући ра
дове великог броја учесника. ОцењиваLLКИ 
одбор који су сачињавали Мпшща Крстић, 
в1шш саветf!Пк Министарства грађевина. 
Владимир Велмар-Јанковић. виши саветник 
М~rн11старства просвете, Александар Дероко, 

архитеF.."1Ћ и доцент Уюшерзитета, Коста Хак
ман 11 Михаило Петров. академски сликари, 
одлуч1ю је да 11зраду фреске повери сликару 
Мпл} Милуиовнћу. док је аутор иконостаса 
бно сликар Баса Поморишац.36 

У полукругу изнад капеле tvlнлo Мнлу
новиh Је насликао Христа пзмеђу Св. Натат~е 
као ·зашт1пнице школе 11 Св. Саве као првог 
српског просветптеља. Просторюш једнн
ство'Ј 1в'1е\ју фигура 11 пред~1ета пост11rнут11'1 
свсдею1~1 сл11кање~1 детаља. као n слпкарск11м 
шра:ю~1топл11х11 мек.нх тонова М. М11лунов11ћ 
је. по сведочењу савременика. остварио ,Једно 
01\ нај.1епших сл11карск11х дела нове црквене 
умстности".37 

Као што ЈС већ речено, идеја о подизању. 
пројектовање и изградња нове зграде Друге 
женске гимназије била је од почетка детаљно 
лраhена на страницама угледних дневних лис

това. Извештавају!ш о подизању институције 
од националног значаја. савременпц11 су поред 

писања о историјату школе 11 свечаностима 

освећења. юбегавајуhи детаљне стилске анал
ше. ;\авали најчешће опште оцене о значају 
овог грађевинског подухвата, преносећи сас

ВИ\t снгурно мишљење најшире јавност11. У 
дневном лнсту "Време·· анонимни новинар је 
1932. године записао: "Нова зграда Друге жен
ске гимназије биће једна од највеhих и нај
лепших гимназијских зграда у Београду, и по 
СВОЈОЈ спољашњости и по своме модерном уну

трашњем уређењу."38 Поред најчешћих оцена 
о најмодернијој школској згради у Јуrослави~и 
са најсавршенијим школским уређењем, 9 

књижевник и публициста Раде Драинац био је 
један од ретких критичара Друге женске гим
назије која, по његовим речима, "својом нес-
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и~1етрично\1 појавом де.1ује пре на неки 
казамат. илн самостан. него на гимназиј), у ко
ЈОј је деци потребно највише светлост11 11 

ваздуха".40 
Трагајући за применом националног ст1L1а 

у профаној архитектури М. Крст11h је. пројек
том за нову зграду Друге женске гимназнје. ос
тварнла најбоље и најрспрезентат11в11ијс дело 
у свом дугогод11шњеr.1 градитељском раду. Као 

Једно од последњих остварења акаде\шз11ране 

варијанте српско-византијског стила. дело 
Милице Крст11h представља значајан пример 
траже~ нацио~алног архнтсктонског израза 

у HOBl!JOJ српсЈЮЈ архитектури. 

Важност овог споменика ку.'lТуре обавезу
је нас да се 11 ОВО\1 при ЋIKO\f осврнемо на њего
ву судб11ну у послератноы периоду. указујући 

на учесталу појаву небриге у чувању 11 "Јашт11т11 
историјског наслеђа. Одмах после Другог 
светског рата капела Св. Натал ије 1е готово 
уништена, тако што је фреска прекривена 
сло1ем ма..1тера и окречена. док је иконостас 
премештен у Цркву св. Марка, чнме јс основна 
замисао аутора у велпкој ~1ер11 била на
рушена:11 Данашње стање једног од 11ај~ЮН)
менталюф1х школских објеката мсЬуратног 
Београда. наводи нас на размпшљање вt: само 

о значају ове ~mституц11је као културно-истор
ијског споменика. веh 11 о њеној вредности као 
расаднику најобразованијих жена Србпје. 
меlј) којима је један од пре;:(авача б~ша и 
књижевница Исидора Секулнh. Све до сада 
изнете чињеюще су довољан разлог 11 лодстн

цај покретању једне шире акције за обнову и 

очување 11нституције која заслужује високо 
место у српској култури и просвети новијег до
ба. 

Као виши саветник Министарства грађев
ина Милица Крстић је 1936. године добила за
датак да изради планове за нову зграду Прве 
мушке гимназије. Питање подизања нове згра
де за Прву мушку гимназију било је актуелно 
још у време школовања краља Петра I Ка-
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ра~орђевића, када се тесна и неудобна гимна
зијска зграда налазила у У лици краља 
Петра.42 Због лоших хигијенских и техничких 
услова. почетком двадесетог века гимназиЈа Је 

пресељена у Дом светог Саве на Дорћолу. када 
је покренута и rш1рока акција за подизање 
нове зграде. Од прикупљеног новца купљена је 
"Германова башта", плац предвиђен за нову 
школу чија је изградња због финансијских 
проблема била одложена за наредне три де
ценије. 

Сл. 7 - Главн11 улаз Друге жt:нска r11мназ11ј~ у 
У лици Народног фронта 31. 

Fig. 7 - Main еntгапсе into the Secoпd Higl1 School for Girls in 
Narodnog Fronta Street 31. 
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Захваљујући Друштву за уређење и ул
епшавање дунавског краја, средином 1932. го-

. . 
дине поново Је покренута акцИЈа за подизање 

нове зграде Прве мушке гимназије:В После 
многих интервенција, управа Друштва је успе
ла да од Београдске општине добије плац на 

дунавском крају код цркве Св. Александра 
Невског.44 Упркос сталној акцији Друштва за 
уређење и улепш?ваје дунавског краја 11 

ђачких родитеља.4:> освећење темеља нове 
зграде Прве мушке гимназије обављено је тек 
септембра 1936. године.46 Завршетак изград
ње нове школе априла 1938. године обележен 
је црквеюrм обредом освећења и говорима 
чланова Друштва. представника школе и кра
љевске Владе уз присуство великог броја нају
гледн11јих .11fЧност11 Београда.47 

На основу сачуване грађе могуhе је прати
ти ток настанка пројекта и његове реализацнје 

као везултат сарадње пројектанта и наручнл
аца. н Преписка између Министарства просве
те и Архитектонског одељења Министарства 

грађевина вођена током 1935. и 1936. године, 
сведочи о тежњи обе стране да се у решењу 

овог компликованог задатка пронађе најбоља 
солуција. Програм Министарства просвете за 

зидање нове гимназијске зграде упућен Мини
старству грађевина крајем 1935. претрпео је 
током 1936. год1rnе многе измене. у смањењу 
програма и просторном распореду, услед не

достатка новца и непогодности изазваних не

правилним обликом земљишта. 

Прве скице за нову зграду израђене јану
ара 1935. године, биле су полазна основа у на
лажењу најбољег решења произашлог из 

тесне сарадње М. Крстић као службеника Ми

нистарства грађевина и Министарства просве
те као наручиоца. који је поред општег 

програма , поштовао и конкретне захтеве 

представника Прве мушке гимназије. У ко
начној верзији пројекта насталог маја 1936. го
дине, узимајући у обзир разне ограничавајуће 
факторе условљене стварним потребама и ре-



алн11'1 стањем на терену. М. Крсшh Је успела 
да у просторнОЈ организацији постигне Јасно 
дефин11сан садржај шко:~сюIХ просторија. 
Због сраЂ1ерно ма.1е површине и неправилног 

06л11ка земљишта. зграда је постављена на 
регулационој л11н11ј11. са ходниц1њ~а према ул11-
ц1111 y•uromщaмa окренутю1 према дворишту у 

бочном кр11лу ка ДобрачиRој улици, док оста
ла два тракта према Доситејевој 11 Душановој 

улици 11мају ходнике према дворишту, а кан
целарије и кабинете окренуте ка улици 

У трн дела зграде просторије су распо
ређене утр11rpynt.У1чшлу према Добрачнној 
ул11ци счсштено Је једанаест уч11он11ца распо

рсlЈеню. на два спрата. са кух11њо~1. трпсзар11-
јо~1 за ђаке и просторија~tа за радишшцс 
счс:штс:шш у сутерену. У средишње~~ делу 
-~rpa;-tl'. прс'>tа Душановој рици. налазе се кан· 

1џ:ларије д11ректора ri професора. кабннет11, 
слушаонице, сале за п1мнаст11ку и цртање. за

тн\1 свечана сала 11 још три учионице, док јс су
терен намељен помоћним одељењима. Део 
зграде од главног улаза према Доситејевој ул11-
ц11. поред степеништа. садржи на три спрата 

rаспоређене просторије за амбуланту. ђачку и 
наставшrчку књиж.mщу и читаоницу. стан ци

ректора. салу за певање и атеље за наставника 

цртања. док су у сутереН}. поред по~юhю1х 
просторија. пројектована и два служитељска 

стана. 

За разтrк) од школе у Ушщ11 краљ1ще На
талије. М Крстић је пројекат за зград) Прве 
~1ушке r11мназ11је израдила у модерном дух). 
уклапајуlш се } главне токове развоја српске 
међуратне архитектуре. Сред11ном четврте де
цсн11Јс двадесетог века, када је модерн11 стил 
доживљавао своју пуну афирмац11ју, пут архи
тектонског обликовања који је изабрала М. 
Крстић чини се сасвим разумљив, упркос 
чињенице да је била службеник највећег ар
хитектонског бироа тога доба у земљи у коме 
је гајена посебна наклоност ка академском и 

српско-визанпtјском crШiy. 

АРХИТЕКТ \1ИПИЦА KPCTllЋ (11'1<7- IЧЫ I 

Дугачак ~1асивн:и правоугаони блок са 
заобљен11ч уrлов1ша и. је~ноставне, гео\lетр
изоване архитектонске структуре. •шне ко~f

папну грађевин) чисте архнтсктонске 

С1. Х- Eн1.:r1tJi.;p на ;1руrџм сnџ1у Друг.: ж1:нс1..: rtщню11ј~ у 
У л1щ11 Њ1ро11ноr фртп ~ 31. 

1 ig. R - lпt~rюr ol' the St:COlld tloor or the )щщd ll1gl1 Sclюol li!r 
Ciirls iп Narodпog Гruntu Strc~t 31 . 

концепције. Изражајна снага геометријских 
форми наглашена је односом пуног и празног, 
уједначеним ритмом једноставно обрађених и 
усечених отвора, са посебним акцентом на 

вертикали сrепенишноr хола који надвисује 
зграду. Чврсп1м обрисима волумена, правим 
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линијама и широким глатким површинама, 
као и прочишћеним облицима детаља и це
лине, М. Крстић је успела да створи здање наг-

Сл. 1.Ј- С111.:1 1нн11с<1ла11 каnсл<1 Св. Натм11јс нн нругщ1 с11рнту 
Дру~ женске п1мннз11јс у Ули1111 Ннродног фронта 31. 

Fig. 9- Fe5tive liall and Cliapel or St. Natalija on tlie second lloor or 
the Second High School Љr Girls in Narodвog Froвta S1reet 31. 

лашене сведености и стилске чистоте КОЈе, 

поред Цркве Александра Невског, у великој 
мери одређује архитектонско урбанистички 
лик овог дела града. 

Досије Милице Крстић сачуван у Архиву 
Југославије сведочи о томе да је њена гради-
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тељска активност била много шира у односу 

на, до сада, познате пројекте. У документима 
из 1926. и 1928. године сачувани су подаци да је 
израдила планове за Женско друштво у Стру
мици, Основну школу у Кочану и Централни 
затвор у Битољу.49 Плодна градитељска де
латност Архитектонског одељења у грађевин
ским дирекцијама и сеюџ-1јама широм Србије, 
Црне Горе 11 Македоније, представља посебну 
тему која захтева обшша истраживања у ар
хивима појединих градова, чиме би се рас
ветлио оваЈ значајан сегмент њеног рада. 

Позив архитекте јс у случају М. Крстиh по
дразу\1евао стручни ангажман и сагледавање 

градитељства у више димензија. Ње1ю бав
љење архитектуром 11 борба за афирмацију ар

хитектонске струке у целини обухватало је, 
поред званичних обавеза у Министарству 
грађевина, врло разноврсне активности. 

Посветивши се једним делом публ1щис
тичком р~щу, средином 1938. године објавила 
је у дневном листу ,,Време" чланак о изложби 
немачке архитектуре у Минхену.50 Оцењујући 
је као "величанствену изложбу по обиму и по 
начину како је постављена", покушава да 
проникне у суштину схватања уметности на

ционалсоцијалиста створене под утицајем јаке 
идеологије чнји су се принципи јасно и дослед
но спроводили. Тежња М. Крстић била је очиг
ледно да се у приказу изложбе првенствено 
усредсреди на стручну анализу архитектонске 

продукције Немачке тога доба, без оцена акту
елне политике. 

Позитивне критике немачке архитектуре 

присутне су и у њеном приказу изложбе 

одржане у Београду 1940. године, коју оцењује 
као "велики догађај у уметничком животу 
Београда. Оваква једна репрезентативна и 
овако садржајна архитектонска изложба није 
се још видела у Београду".51 Запажајући 
снажан утицај идеологије на свим пољима јав
ног живота, покушава да дефинише основне 
карактеристике уметности у немачком духу. 



"Националсоцијализам као гледање на свет, 
не признаје уметност ради уметности, већ 

Сл. 111- Го.1сr11ја у с11с·1~ноЈ ~ЛЈI дrугс женске г11мназ11јс 
у Уп1щ11 Наrо11ног Фrонта Ј 1. 

Fig. 10 Galkry in 1hc lestivc l1all of'lhe Sccoпd Нigh Scl1ool Љr 
Girls in Narod11og Fronla Streel 31. 

сматра да уметност треба да има своје изворе 
у народу и да се ствара за народ, да му прикаже 

оно што је најлепше и чему као узору треба да 
тежи".52 Осим анализе конкретних објеката у 
Немачкој, М. Крстић је приказала и пројекат 
професора Вернера Марха за београдски ста
дион и уређење Доњег града. 

Афирмативну оцену изложбе која је 
"оставила дубок утисак на посетиоца", треба 

посматрати у једном ширем контексту по
кушаја да се током 1939. и 1940. године нацис
тичка архитектура наметне српској средини . о 

чему, поред изложбе, сведочи и идеја о градњи 
Државне опере и Олимпијског стадиона у Бео
граду.53 Као већ угледни, и један од најстаријих 
службеника Архитектонског одељења Мини
старства грађевина , М. Крстић је вероватно ло 
службеној дужности добила задатак да на
пише приказ изложбе немачке архитектуре, 

која је , управо преко државних институција, 
требало да буде наметнута нашој средини. 

АРХИТЕКТ МИПИЦА КРСГИЋ (1887-19114) 

Бављење архитектуром је за Милицу 
Крстић значило и размишљање о различитој 
проблематици везаној за градитељство, о чему 

сведочи њено предавањеодр~ано 1933. године 
на тему "Техника и култура:·)4 Током1937. го
дине боравила је у Паризу на Међународном 

скупу архитеката 11 Међународном конгресу за 
становање и урбанизам, где је, поред праћења 
за~шмљlmих реферата, имала прилику да се 
упозна са многим француским и страним архи

тектима, посети школе архитектуре у Паризу, 

обиђе значајне објекте и изложбе. Своје ут
иске са путовања излож~ша је на предавању 
одржаном у Клубу архитеката Удружења 
Југословенских инжењера и архитеката. 

Секција Београд, где је имала и предавање о 
Првом с~_везном конгресу совјетских ар
хитеката.)) О различитим активностима све
дочи и њен млађи колега, Бранислав Којић, 

којн је у својим сећањима о београдској 
међуратној архитектури забележио да је М. 
Крстић 1936. године одржала у Клубу ар
хитеката предавање "О стамбеном mпању на 
Конгресу међународног женског савеза у Ду

бровнику 1936. - са пројекцијама".5" 
Као активни градитељ и промотер архи

тектуре учествовала је на две врло значајне из
ложбе. Средином 1929. године излаже 
пројекат за Другу женску гимназију на Првом 
салону архитектуре, где су поред чланова 

Групе архитеката модерног правца као орга

низатора, излагали и предст_авници свих дру

ПIХ архитектонских праваца.)7 Скоро деценију 
касније, 1938. године, учествовала је на из

ложби жена уметница Мале Антанте, пред

стављајући заједно са Рующом Илић, 
Десанком Јовановић, Даmщом Којић, Јеленом 
Мирић и Јелисаветом Начић, градитељску . . 
пр~КЦИЈУ жена архитеката у нашој среди-

ни. s Овога пута изложила је пројекат за 
зграду Прве мушке гимназије у Београду. 

У свестраном приступу архитектури М. 
Крстић је схватила подједнаку важност 
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проучавања како текуће продукције, тако и 
градитељског наслеђа. Дуги низ година бавила 
се изучавањем рада жена архитеката у Србији, 

о чему свееочи текст објављен у дневном листу 
"Време".59 Упркос чињеници да су жене на 
свим пословима у државној служби или као 
приватни инжењери и архитекте показале 

задовољавајуће резултате, М. Крстић наг
лашава да "се ипак свуда даје првенство 
мушкарцима, ако се за један посао или место 
јаве двоје, онда се првенство даје муш:карцу''.б(Ј 
По ставу који је изнела, може се закључити да 
прикупљање грађе о раду жена инжењера и ар

хитеката за М. Крстић није имало само за циљ 
проучавање текуће продукције и наслеђа. већ 
је ова врста њеног ангажмана била добрим де
ло~1 } служби борбе за њихов положај у стру
ци . Кроз прикупљање документације о 
њиховом богатом градитељском опусу М. 
Крстић је настојала да се избори за равнопра-

,_ 

1 

~ 

1 

Сл. 11 Столи1џ1 зн Њс.:гову Светост Пнтр11јнрхн у киn~ли 
Cu. Ннтм11јс.: у Другој жс.:нској гимназији 

у У ли1111 Ннронног фронта 31. 
~ig. 11 -Seat Љr his l loliness tl1e Patriarch in Chapel ofSt. Natalija iп 

the Second Нigl1 School for Girls in Narod11og Fronta Street 31. 

ван положај жена инжењера и архитеката, 
које по свом образовању и заслугама ни у ком 

случају нису заостајале за својим колегама. 
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Друштвена ангажованост М. Крстић, 
поред чланства~ Удружењу српских инжење
ра и архитеката 1 и активног деловања у Клу-

1 
/ 

/ 

Сл. 12 Прва мушка пщнн:шји у У.1 1щи цнра Ду111<1Н<1 til 
l· 1g. 12 - The First Нigh School IOr Boys 111 Сага Dt1{ апа Street 61 . 

бу архитеката Удружења југословенских 
инжењера и архитеката, Секције Београды, 
обухватала је много шири културни, социјални 

и хуманитарни рад. Била је члан Управе 
Југословенске лиге жена за мир и слободу. 
члан Управе Кола српских сестара и многих 

других женских друштава.63 
Као шго је већ речено, прве године служ

бовања М. Крстић је провела радећи у приват
ној пракси, о чему, нажалост, нема сачуваних 

података. Стручна сарадња са супругом, ар
хитектом Жарком Крстићем премда остаје 
нерасветљена, наводи нас на претпоставку о 

њиховом заЈедничком раду само у кратком 

временском периоду бављења приватном 
праксом, јер су касније обоје започели само
сталну каријеру у државној служби. Архитек

та Жарко Крстић радио је у Грађевинском 
одељењу Београдске општине, а био је и шеф 
Грађевинског одбора Техничког одељења Уп
раве града Београда. Поред пројекта за њихо
ву кућу у У лици Силвија Крањчевића 7из1936. 
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године64, био ј е, као и Милица у Министарству 
грађевина, защ<упљен размишљањем о школ

ским зградама6.), израдивши 1928. гоДЩiе про
јекат за основну школу на Булбудеру.66 

Цео радни век Милица Крстић је провела 
радеlш у Архитектонском одељењу Мини-

Ј 

Сл. 13- Прна мушю1 пшназија у Ул~щ11 цара Душана 61. 
Fig. 13 - The First Нigh School for Boys iп Сага Du~ana Street 61. 

старства грађевина, где је прошла уобичајени 
пут стручног усавршавања. Енергична, обра
зована (говорила је вшnе језика) , марљива и 
одговорна у раду, успела је да као једна од рет

ких жена архитеката достигне највиши по-

АРХИТЕКТ МИЛИЦА КРСГИЋ (1887-1964) 

ложај у Министарству грађевина. Наиме, 
годину дана пре пензионисања, 1940, постав
љена је за инспектора . 

Пратећи и оцењујући њен свестрани рад, 
на предлог Министра грађевина, добила је 
неколико највиших државних признања. Год

ине 1928. одликована је Орденом Св. Саве пе
тог реда, орден Св. Саве четвртог реда добила 
је 1935. године, а 1939. године одликована је 
Орљеном Југословенске круне четвртог ре
да. 

Као службеник Архитектонског одељења 
где је обављала најразличитије послове од 
пројектовања, преко надзора при градњи об-. . 
Јеката, до ревизије планова других архитеката 

и учешћа у раду разних комисија, М. Крстић је 

показала пуну одговорност у приступу и 

решавању многих задатака који су пред њу 
били постављени. Строго утврђени хијерар
хијски односи у највећој државној институцији 

у области градитељства, сасвим сигурно су 

упщали и на њен развојни пут. Напредовање у 
служби повлачило је за собом добијање 
сложених послова. У случају М. Крстић , у 
почетку су то биле сеоске основне школе, да 

би касније, на врхунцу каријере, добила за
датак да изради два репрезентативна здања у 

срцу Београда. 
На основу сачуваних података можемо 

закључити да је градитељски опус Милице 
Крстић био обележен пројектима за школсек 

зграде. Суочавајући се са сложеним пробле
мима пројектовања и изградње овакве врсте 
објеката, успела је да , проналазећи најсвр
сисходнија решења, постигне компромис 
између жеља и материјалних могуlшости на
ручилаца. Њене школе су светле, хигијенски 
уређене, технички опремљене и удобне, о чему 
сведоче и савременици који су неке од њих с 

разлогом сврставали у најрепрезентативнија 
здања тога доба у земљи. Нова зграда Друге 
женске гимназије представља, поред успелог 

решења које задовољава све потребе школске 
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зграде, знача Јан пример тражења националног 

стила у српској међуратној архитектури. 
Службовањем у Министарству грађевина 

где је достигла врхунац каријере, као и најз
начајнијим активностима ван строго ут

врђених надлежности, М. Крстић је одшрала 
важну улогу у промени статуса жена архитека

та . Трудеhи се да стално истакне и прикаже 
њихов рад, постала је значајан борац за њихо
во заслужено место у стручним круговима, 

~е је прокрчила пут новим генерацијама 
СВОЈИХ колегиница. 

Као пројектант чија су дела обележила ар

хитектонско урбаю1стички лик Београда, и 

као упорни пропагатор струке, Милица Кр
стић спада у ред најзначајнијих жена архитека
та прве половине двадесетог века, која је 
својим деловањем оставила особен траг у раз
воју новијег српског градитељства. Деманту
јући m1~шим примером све предрасуде које су 

владале о женама градитељима и доприносећи 
промени климе и устаљених норми чија су се 
прав1mа веома споро мењала, Милица Крстић 

је положила значајан темељ историји српске 
архитектуре двадесетог века, дубоко обе

лежене управо радом жена архитеката, дока

зујући тиме сву оправданост упорне борбе коју 
је водила до краја живота. 
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АРХИТЕКТ МИЛИЦА КРСТИЋ (11187-1964) 
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Наталије ули1џ1 по•1ела јс да ес руши, Време 20. 3. 1928, 4; 
Аноним, Како hc юглсдати зграда Друrс жснскс гимназије, 
Прав~~ 10. 2. 1929, 8. 

Но1Јсмбра 1929. год11нс у днсонщt листу "Време·' об
јављена јс макета у пшсу за нову зграду Друге женске гимна
зије израђена по пројектима Милице Крстиh. З()ог 
щюсе11ања нове ул~щс преко имања М . Крстиh јс nројсктоnа

ла 'l'Ј'И од1юјсна објекта. "У 11сликt1ј згради позаю1, чија hc 
фасана глснати на нону улицу, налаз11hс ес 22 у•1ион1ще, сале 
за гимнастику и 11ртањс, велика музи•1ка сала у l\CH'll'Y згра
!\С, професорске и юtрскторскс каю\еларијс 11 с1111 каб11нсп1. 
Позади ес налази проС'l'Ј'ано д11ор11111тс за t~дмор у'lсница. 

У зграю1 напре}\, на углу Краљ1щс Наталијс и нове ул11-
цс. биhс СIЋН за н~1рсктора и С'Ганш111 за послугу. У 11снтру тс 
предње групе налази се пространа округла зграда у виду 

па1шљона. То hc бити велика свечана сала за академије, ск
упове, прсдавања 11 забанс. Иза оне зграде налази ес мала ка
псла. 

На крају налази ес још једна зграда, чиј11 циљ за сада 
још н11јс одрсЬсн. Патријарх г. Димитрије желео би да ес ту 
смести женски манастир, али можда hc зграда бити употрс
бљсна као ном за скскурзантс, јер ес у Београду јако oceha 
пщl'еба таквог дома." 

Аноним, Пројекат нове зграде Друге бсоградскс женске 
гимназије, Време 18. 11. 1929, 7. 

24 Аноним, Фонн за нону зграду Друге женске гимназије, 
Љ1л1т1ка24. 1.1931.8. 

2' Аноним, Стара зграда Друге женске гимназије биhс 
срушена, Полип1ка 10. 4. tYЗl, 8. 

2' ИС"1·0. Ре111сњсм Министарства грађевина, јуна 1931. 
године одобрен јс елаборат за израну нове зграде Друге жен
ске гимназије у Бс11гра11у . Аноним, Зграда Друге женске гим
наз11ј\:, Полит11ка 28. 6. 1931, 11. 

27 Ориг11нални планови 11 техничка документација 
зграде Другс женске п1мназијс у Београду сачувани су у Ар
хиву Југ1)СЛавијс у фонду 62 МиниС"1'Эрс1Ћа грађс1111на КЈ Ф 
1455-1459; Од иС"гориографских осврт~ 11идс·П1: З.Мансвиh , 
Јучерашње град11тсљС'1·1ю 1, Урбанюам Београда 53-54, 
Прилог 9, Београд 1979, XXIX-XXX; Д. Мариh, "Bysaлtiшn" in 
Belgrade, Архитектура - урбанизам 2, Београд 1995, 87; А. 
Кадијсниh, Један век тражења националног стила у српској 
архитектури (средина XIX -средина ХХ 11ска), Београд 1997, 
151-152. 

28 Аноним, Освсliсњс темеља Друге женске гимназије у 
Београду, Врсмс 17.5. 1932, 6; Аноющ Ос11сhсњс темсл,а 
Друге женске гимназије, Политика 18. 5. 1932, 10; Аноним. 
Темељи Друге женске гимназије и 11рк11с Св. Наталије 
ocнclicнft су ју•1с, Љ~лип1ка 20. 5. 1932, 7; Анони~1. Ос11сhсњ1: 
темеља зграде Друге женске гимназије, Правда 2U. 5. 1932, 3; 
Аноним. Оснсhсњс темеља цркве Сн. Наталије и згра1tс 
Друге женске гимназије, Врсм~.: 20. 5. 1932, 7. 
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СНЕЖАНА ТОШЕВА 

ПоСЈЈе свечаног освећења у темеље јс уз11дана повеља 
СЈ1с11сћс са11рж1шс: "У имс Оца, Сина и Светога Духа, Амин. 
У го}!11ю1 1У32. за време 11ла;џ: Њ. В. Краља Југосла1111јс Алс
кс<1ндра Првог Карађорђсш1ћа, Њ. В. Краљице Марије, Њ. В. 
Њ1СЈ1едн11ка Престола Љ:тра, Њ. Св. Патријарх<1 Варнаве. 
М11н11стра щюсu~:тс г. Драгуп1на Кој11ћа, Министра пра~щс г. 
Бож1щара Макс1шш1иhа, М111н1с1ра грађсnина г. Сtјспана 
Сркуља, ос11сhсн јс темељ 19. маја 1932. године ~гради за 
Другу женску реалну гимназију, на углу Ули1џ: краљшџ: На-
1-ал11јс 11 К1>со1жс дсlЮЈКС. Днрсктор Друге.: жс.:нскс.: г1шназијс 
г. Рис1·<1 К. Карљикш1111i" Пројектант 11 нн;рорнн инжењер 
М11л111Ја Крстиh. Предузима•~ г. В1щан Бо111ко1тh." 

2 Аноним, Женска р..:ална гимназија Краљ1щс Марије, 
Политика 6. 2. 1936, Јб. 

30 А. П. Дpyrd женска гимназија је нajucha 11 најстар11ја 
в11111а жс.:нска школа у Југославији, 10. 12. 1935, 4; Аноннм, 
Ocnclieњc ноне зграде Друге женске гимназије, Праода 1 О. 12. 
1935. 14: Аноним Ососhсњс цркве Св. Наталије и Друге жен
ске гимназије, Праuда 15. 12. 1935, 15: Аноним, Освсhењс 
школске цркне.: у другој женској гимназији, Политика 15. 12. 
1935, 21; Аноним, Освсhсњу зграде Друге женске гимназије 
nрисустuоuала јс Њ. В. Краљица Марија, Правда 16. 12. 1935, 
5: Аноним Њ. В. Краљица Марија присуствовала јс јуче 
uсвсhсњу Друге женске гимназије, Пол11т11ка 16. 12. 1935, 3; 
Аноним. Њ. В. Краљ1ща Марија nрнсус!'Вовала јс свечаном 
освсhсњу Друге бс.:оградскс женске гимназије, која носи 
њено имс, Београдске ошнпшскс нов11не јануар, Београд 
1936, 66. 

31 Тсхн11•1ки опис нове зграде Друге женске г1~мнюијс у 
Б.:оrраду 11ува ес у Архи11у Југославије у фонду 62 Минис1-ар
ств<1 грађевина КЈ Ф 1456. 

32 Капсла Св. Наталије која јс служила 11скљу111шо за 
П\)трсбс.: школе, nодигнуга јс у знак cch;iњa на цркву Св. На
тал~1ј~.: кој<1 ЈС по;1игну1·а 18&Ј. године порt:д старс школе. У 
11рсмс осн1шања 8111111: женске школе учснинс су свакодневно 
пр11суство11алс.: богослужењу у малој војн11 11кој цркuи нсдал~.:
ко он школе, на мсс1')' данашњ~.: Вазнесењске 11ркве. Будуhи 
да она црква н11јс могла служ1пи 11 11ојницима из оближњих 
касарн11 и у•1ен1щ1ша Ви111е жс.:нскс школе, М11троnотп г. 
Михаиловиh јс одлу•1ио да ес у школском дворишту подигне 

нона 11рква која he искљу11иво служити вотребама школе. 
Новосаграђена 11рква обав~ща јс пр110 богослужење пстн
асс1·uг октобра 1880. год11нс. 

О старој цркви Св. Наталије шщсти: Виша женска шко
ла у Беоrр311у, Псдесстогодишњица 1863-1913, Београд 1913. 

33 Поступак ака;1смиз11рања националног стила у 
срnској међуратној архитектури примењен јс и на Tproua11кoj 
академији Јс.:з11им11ра Ден11hа и Ј сврсјском дому Самуила 
Сум була. 

"4 М. Kpcmh је пројекте за урсђс.:ње ентеријера изранила 
·тком 1934. mд11нс о 11ему сведоче планоu11 са 11у11ани у Архш1у 

Јуrосла~шје у фонду 62. Мин~юарсгна грађевина КЈ Ф 1457. 
Но11смбра 1'134. rонинс одржана јс у Ра11унско-скономском 1щ· 
сљс.:њу М11нисrарсrва грађевина ли11итац11ја за нзра;\у на
мс.:штаја. Аноним, Израда намештаја за нову зграду Друге 
женске гимназ11јс у Београду, Службене новине 19.10.1934,4. 
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35 Аноним, Конкурс за израду 11коностаса у капс1111 Дру
ге женске гимназије, Полнт11ка 6. 10. 1934, 11. 

36 Анон11м, Конкурс за фреску 11 иконостас у Дpyrt:>J 
женској r11мназији, Политика Ш. 4. 1935. 9. Друга награда за 
фреску додељена јс Васи Помор11111цу , а за иконостас Ж11во
раду Настасијсниhу. Tpc.:hy награду за фреску добио јс Јаро
слав Кратина, за иконостас СвстиСЈЈаu С-грала. О1·купљен11 су 
такође 11 радови Живорада Насrас11јсвиhа за фреску и 

Бож1~Јара Сюј;щиновића за шюносrас. 
· Р. Драинац, Једно ремек дело Мнла Милуновића, 

сликара, Праu;1а 2. 9. 1935, 7: Н . Ј" Фреска Мила Милуно1111hа 
у Дру~ој женској гимназији, Политика 2. 9. 1935. 7. 

· Анон1ш, Освс.:hсњс темеља Друге женске г11мназијс у 
Беоr~аду, Врс.:мс 17. 5. 1932, 6. 

· 9 Љ. Б" Најмодернија школска зграда у Југославији -
бс.:оградска Друга женска гимназија, У•шоницс hc бити вс· 
зане са директоровом канцеларијом микрофоном, Правда 1. 
7. 1933, 7; А. П., Друга женска гимназија је највећа 11 најстари· 
ја виша женска 111кола у Југославији, Пра1ща 10. 12. 1935, 4. 

40 Р. Драинац. Једно ремек дело М11ла М11Лунш111ћа. 
СЈ1 икала, правда 2. 9. 1935, 7. 

Р . Самарџија, Ј . Сюјанчиh, Час ф11скултурt: у 11с11н11-
ци, Политика Ј. 10. 1\)1)(); М. Paj11h. Чекајуhи доиаторс, Поли
тика 6. б. 1991; Ј. Тасић, Школа за женску младеж. Борба 24. 
6. 1991; М. Ник11h, Обнона зграде школе "Никола Тесла", 
По111т1ка 22. 1. 1992. 

42 1839-1939, Споменица о стоrоди111њ1щ11 Прuс мушке 
гимназије, Београ/\ 1939. 

43 Аноним. За з1щањс Прве мушке гимназије. Пол1пика 
22. 5. 1 У32, 12. 

44 Аноним, План за зидање Прве.: му111кс пшнюије, По
ЛllТИКа 1. У. 1932. !!: АноющЗа зграду Прuс мушке гимназије 
(Щрсђсн јс плац до цркве Александра Неuског, Време 2. \1. 
1932, 7. 

4-' Аноним, Грађани дуна11скпг краја траже зидање нове 
зграде Прuе мушке гимназије, Пра1ща 1. ':/. 1935, 7. 

46 Аноним, Освећење тсмслю Прuе мушке гимназије, 
Време 20. 9. 1936. 2; Аноним, Ју11с јс ocuchcн кащ:н-темељац 
нове з~анс Прuс мушке гимназије, Политика 21 . 9. 1931>, 8. 

47 Аноним, Освећена јс но11а згра;1а Прве мушке г1шна
зијс, Политика 27. 4. 1938, 19; Аноним, Houa зграда Прве 
мушке реалне гимнюијt: у Београду освсhсна јс ју•1е1 Правда 
28. 4. 1938, 5; Аноним, Београ/\ је добио још д11с нове модерне 
гимназијске зграде, Београдске општинске новине мај-јун, 
БсоГР.ад 1938, 441. 

4S Оригинални планови 11 тсхни11ка документација нове 
зграде Прве мушке гимназf1јс у Београду са11увани су у Архи
ву Јуrослаuијс у фонду 62 Мннисt·арспш грађевина КЈ Ф 
1444-1446. 

49 Архив ЈугоСЈ1а~111је фонд 62 Министарсгва rрађе1111на 
КЈ досије М. Крстнh Ф 39. 

so М. Kpci·иh, Прва нема1Јка изложба архитектуре у 
Минхену, Немачка гради огроман број монументалних згра
да, сrадиона, nyтeua и мостова, Време 4. 6. 1938, 7. 

51 М. Крс1·иh, Изложба нсма•IК!: архfm:ктурс у Бео
граду, Пра1ща 16. lU. 1940, 5. 



' 2 Истн. 
5Ј 3. Maнi:1111h . Арх1т:ктура 11 ntщн 111кi1. ЗС111рН11к Зil 

11 1\К\l llHC умс·1ност11 Мстщ1.: српске 20. H11u11 cil}\ 1984. 
293-31111. 

' 4 Ан11н11м . Преданање арх. г-ђс М11ли111: Крст11h , Време 
2~.1.1933.11 

' 5 Прена11ањil су 1938. r~.щ11нс објю1љсна у Т1:хн11чк11м 
л11сту М. Kpc1·нh. IV Мсђунаро1 11111 ску11i1рх11тската11 М1:ђуна-
1юдн11 к11нrрсс за с1-ин1щс и урб<1н11зам. Техн11<1ки л11с1· 11-12. 
Зarpcfi 19311. 147- 153: М. Крст11h, Прuи Ошсзн111юнrрес С\111-
јстских arx11тcкi1Til, Тuхн11<1ки ЛltCJ' 13-14, Загрсб 19311, 
1112-l!б. 

5fi Б. Kuj11h, Дру11п11uн11 усл111111"" 74. 
57 Ист. 11!7. 
~ E\sposнion des fames artistes des etals de La Petite Entente. 

Belgrade. Зarpi:(i. Љуliљ<1не1 19311: Аноним. Њ1111жС>i! жсн<1· 
уш.;·1н1ща Мi!Лс Антанте, Бсогрi!дск~: оn111111нскс н111111нс је1ну
ар. Б~11грё1Јt l IJ311. 46-П. 

,у Д. Глиш1н11h Кнез-Мил11ј1.:01шh. У не111mј земљи 1ша 
220 жена 11нжењер<1 <tf1Хlпек•па, Време 26. 5. 19-10. 19 Гр11ђ11 
1\11Ју ЈС 1М. Крст11h nрнкушша наж<uюст није ca 11yuинil 

"' Исто. 
ы Анон11м. Списак •1,1ано11а У11ружен.и Срnск11х 11нжсњ

ср<1 11 <1px11т1:1\i1Til. на нан Ш. јуна 191К Г1щ11н1:, Сr11сю1 л.:х
н11чк111111ст 15 7.19111.14. 

h
2 Б. K11j11h, Дру111тн1:н11 усл111111." . .+n. 51. 
~~ Д. Ђур11h·Зам11ло, Гpitђil за проу11а~1ање"" 42. 
64 Дочщ:нтю111је1 о кyli11 Жарка 11 М11тщс Kpcпth 

са 11уuан0 јс у nop1щ11•11t1\j заос1·а1111т1н1111 Истор11јск11м арх1111у 

гri!да Београд<! Ф 23-27-1937. 

АРХИТЕКТ МИ.rЈИЦА КРСТИЋ (100-1%4) 

65 Ж. Крст11h . ШкодСl(с зrр<1Ј1с за оснонну HilCJ'iШY у Бi:u
rpi!Jly, Б1:ограЈ1скс 1111111тннскс н111111не ln. Беогр~щ 1931. 
!037-1050. 

м Аноннм. Освећење осноuн~: школ~: на Булliудо.:ру. 
Врсм~: 26. 11. 19211, 8. 

ы СлужбсН11'11Ш Л11СГ Cil'IYl!ilH jt: у nopo}(ll'IHOJ Зil!IC· 
Тi11ш1п1н11; Аноюш. О11л11кооања у М11нисrарсп1у rрађщ111на. 
Приндil 111. 1. 1929, 4; Докум~:нт 1111р11сну Св. Санс •11.1·11ртог 
реда Сi1•1унан jt.: у д1~сиј1:у М. Крстиh Ф 39. 

РАДОВИ МИЛИЦЕ КРСГИЋ 

1. Осно11н<1 111к11Ла у селу Года•11щ11, <1nр1ш 1923. rщ111н1.:. 
2. Осноннil 111коле1 у селу Слi1n1н 11. ангуст 1924. го1111нс. 
3. Оснщ1н<1 111к1~ла у селу Дупщ Пољу. срез Сок0Сiс1њск11. 

Jll:IЏ:мliap 1924. ГO)ll\HC. 
4. ОснонНil 111к11.1а 11 у•111тсљсю1 сн1н nри 111ко.111 у селу Љр

њ11 Mi1Tcjc11a11. ccrrю1бi1p 1925. год11нс 
5. Осноnна 111к1\1<1 у селу Црн1Юарскщ1 C'dlla111y. срез 

Мi1•1Нанс1ш - округ П11дрињск11. фебруар 1\126. r1>щ1но.:. 
n. Основна lllKO.Пёl у сслу 811Н1ЩКОЈ, ~li1p1· 192K године. 
7. Црк111.:нi1 куhа у с~:лу Бо111ња1111. срез ЈаliЛi1Н11•1кн. 11щем

!ii1р 1929. rt11111нe (М. Крст11h јс 11p1:pa}ll1дil 11 ю11р1111ша 
1сх1111 11ку ре1111з11ју). 

К К11.11нн11а ж<1н11армо.:r11јс у Утщ11 с111.:тог Саве 14. i1nr11л 
1931. ГO}lllH\:. 

9. Друга жснск<1 п~мнilзнја у Ушщf1 Нар1111н11г фронта 31. 
1931-1932. ГO)lllHC. 

10. Пр11а мушка rнмнюијil у Ушщf1 цapil Душина Ы, мај 
1936. ГO}lllHI:. 

ARCHIТECT MlLICA КRSТЈС (1887-1964) 

S11eia11a Toseva 

Among 1he 11ome11 architects. 11ho left а deep trnil in tlic SerЬian 
i11t~l'\1ar arch11ecture Ьу tl1cir coprous апd important 11'0rk in various 
liclds. as \1ell as Ьу the1r many-sided strife for professional aПinna· 
1io11. paгt1cular place sho11ld Ьс give11 10 Milica Krstiё. ln ef!ons to 
clear нр 1l1e complex lile a11d proГessional road ot' опе ol' the most 11n· 
1хнtа111 щ)mе11 arcllitccњ i11 thc SerЬian arc'1itectt1re ol' n10re rece111 
1im~~. ~omc pages о1''1ег many-side.d 1vork 11·ill, u11for1unately. remai11 
Ыank tor ever. Rich 1na1erial p1·eserved at1er l1er d~a1h 111 '1er home 111 

SilvUa Kranj~evica Street 7. 1vas des1royed аПеr tшbt1len1 1i111es after 
the 'есопd World War. makiпg thus impossiЫe а complete sшddy ot' 
various spheres of11er activities within а long period oF time. 

Milica Krstic (Colak Лntic 1vas her maiden ы1г11аmе) was Ьоm 
ол Septe1nЬer 9. 1887 in Kragujevac. Af!er she passed the linal exa111-
1natron in the High School for Girls in Belgrade in 1906. 5he enrolled 
in lhe Architectural Department of Technical Faculty in Belgrnde. 
1vhere she made her degree in 191 О. 

ln 1he Architecturnl Dcpart1nent of lhe Ministry of Civil Engine
eri11g Milica started working оп Febru8I)' 8. 1915 011 complex 11'0rks 

01· projc:ctrng and building to remain lhere until she n:tired on No1em· 
Ьеr 22. 1941 l ler 11ark rn the largest arch11ecшral bureau 111 this coun
tl) of tlшt time. cenaiпly deter1nined her crealive road 1v'1icli 11as. 
l10"cver. l11nilcd to а great deal Ьу the requireщenls and restr1ctions in 
govem1ne11tul scrvice. 

The archi1ecшral 1•ork of Milica Krs1ic 1vas characterized Ьу 
projec1ing school bui1dings. l'rom small village or 101v11 schools i11 Ser
Ьia trp 10 representative higll scl10ols 111 Belgrade. ln 1l1e period 
1923-1929 а 1vl10le raпge of project~ Љr grщn1nar scl1ools i11 Serbla 
1nade their appearance. 

An1011g IJ1e rcpresenta1ive projects 1vc shotrld single out the 
Headqt1ar1ers ofGe11darmery in St. Sava Street 14 l'roш 1931. tlic Sec
ond Нigh School !Ог Girls in Narodnog Fronta Street 31 l'rom 1932 
and tће First High School for Boys in Сага D~na Street 65. 

The 11hole working life Milica Krstic spent in the ArchitccturaJ 
Depanment of the Ministry Љr Civil Engineering. 1vhere she passed 
the road of professional improving. Energetic. 1vell-educated (she 
spoke ma11y laлguages), diligent and responsiЫe in 11'0rk she succeed· 
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ed. as one of rare 1vonien architects, to reach Lhe highest position in tl1e 
Ministr) Гоr Civil Eлgieneering. Namely. а year Ьefore she retired in 
1940 slie 1vas appointed inspector. 

As ап employee оГ tJ1e Arcl1itectural Depanme11t, 1vllere sl1e did 
vaпou~ kinds оГ 11•ork Гrom projecring. overseei11g btlildшg constrt1c· 
tio1is up to tlie rev1sion 01· plans 01· otl1er architccts and panicipatюn ш 
many t'Ommissions. Milica Krstic shoщ~d Љll responsibllit) in 
approaching and solving niany task~ that shc 1va.s entrust.:d 111th 
Stпctl) made liierarchic rclatю11s in t!Je l1ighest govemment iщtitt1t10n 
1П tl1c ~phcre or bt1ilding, cenoinly intlucnccd l1er road 01· develop· 
ment. Promotюn iп service resulted in getting more con1ple\ 1vorks 
Лs to Milica Кrstic. these 1vere at the ~ginning village grammar 
sclюols and leter. 11hen she 11-as at the culmination оГ her career. slie 
had 10 projecl (\IU representative buildings in thc vel) liean or Bel
grade. 

011 tће basis 01· prescrved data we may inl'er that tlie building 
acl1ievements of Milica Krstic 1vere marked Ьу projects Љr sclюol 
buildi11gs. Facing the proЫem linked 1viLh the projecting ofsucl1 build· 
in~ she succeeded to find tlie Ьest solutions and to reach the compro· 
mise Ьс\\1·ееn wishes алd material resoшces of those giving orders. 
Her schools аге full of light. sanitation is at а high level. techлically 
1vcll equipped and comfonaЫe. which is proved Ьу her contemporar
ies 1vho ranged some of Ње111, 1vith good groш1ds. into the niost repre· 
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sentati1•e buildings of Lhat time in this county. The 1юv build1ng ofthe 
Second High School Љr Girls represents. aside successaГul solutio11 
that met all the 11ecds 01· а school b11ildjng. an impo11a111 example of 
searchiпg tl1e 11atio11al style in 1he inter1var architecture in Scrbla. 

Ву l1erservici11g in the Ministl) of'Civil Engineering. 11l1ere she 
reached the culn1inalion oГher career. a11d Ь] her most 1mportaпt ac1iv
i11es outs1de ыrict con1pe1enc.."'S. Mil1ca Krs11c played an impona.111 mle 
i11 1he change ot' 1he siatus оГ м1nе11 architccts. Making ellons to соп· 
staпtly point out a11d depict 1J1eir 1vork. she ~сате а significan1 ligh1-
e1 for the1r deserved place in prol~:;sio11al circles paving llюs tl1c way 
lo 11e1v generations ol'her 1vome11 colleagues. 

As thc autlюr 1vhose 1~or~ 1narked arcliitectural-urЬaшsl/c pic· 
ture оГ Belgrnde and as а persevering promoter оГ her profession, Mil
ica Krsti j 1s to ос rnnged among the most impor1a11t 11·omen architects 
or the Гirst halГ of' the 20th century 11ho - Ьу lier activ1ty- let1 her dis
нnctive trail 111 tl1e developme11t ol' the ne1ver SerЬian buitding activi!). 
Denying Ьу l1er p.:rsonal example all the prejudices that prevailed 
11hen1vшnen architects 11-ere concemed and coiuriЬuting to the cha11ge 
оГ opinion and es1aЫished rules 1vh1ch 1ще very slo1vl:r changing. 
Milica Кrstiё laid а 1aluaЫe foundation i11 the history ol'SerЬian arcl1i
tecture of tlie 20111 century significaпtly marked Ь) the vef) 11•orl.: of 
1vomen archilects. proving thus that Llle persevering struggle 1vas j11sti· 
fied and 1vl1ic/i lпsted until tl1e end of' l1er life. 




