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ДЕЧЈА БОАНИЦА —  НЕОСТВАРЕНИ ПРОЈЕКАТ 
АРХ. НИКОАЕ НЕСТОРОВИБА

Новембра 1891. године y Дому сиротне 
деце (зграда v данашњој Улици Светозара 
Марковића 72) појавила ce дифтерија. Обо- 
лела деца пребачена cy y Огтшту државну 
болницу на лечење. За то време cy y Дому 
предузете мере за спречавање дал>ег ши- 
рења заразе. Управа Друштва за потпома- 
гање и васпитање сиротне и напуштене де- 
це, која je руководила радом Дома, дошла 
je до закључка да je за децу из Дома, као 
и за другу сиромашну децу из Београда, 
потребна посебна болница.1

Августа 1892. године лекар Дома сирот- 
не деце Јован Јовановић-Змај констатовао 
je први случај шарлаха y Дому. Убрзо je 
оболело више питомаца, па je Управа Дру- 
штва за погпомагање и васпитање сирот- 
не и напуштене деце решила да предузме 
кораке за подизаље дечје болнице. Управа 
Друштва ce обратила 14. VIII 1892. године 
Општини с  молбом да јој за подизање дечје 
болнице уступи земљиште прекопута До- 
ма сиротне деце, између Сарајевске улице 
(данашња Улица Светозара Марковића), 
Метеоролошке станице, канцеларије вра- 
чарског среза (угао данашњих улица Све- 
тозара Марковића и Војводе Миленка) и 
Врачара (Врачар или Врачарско поље —  
место на којем су  старе зграде Војно-ме- 
дицинске академије). Општина je одгово- 
рила да ће Министарству унутрашњих де-

ла уступити плац за подизање болнице за 
заразне болести, с тим да Министарство 
уступи део плаца Друш тву. Управа Дру- 
штва ce поново обратила Општини, али je 
остала без одговора. Надајући ce да ће ипак 
моћи да добије земљиште, Управа Друштва 
je после појаве богиња y Дому сиротне де- 
це (новембра 1897. године) почела да скуп- 
л>а добровољне прилоге за зидање дечје 
болнице.2

Почетком 1898. године Управа Друштва 
je поново покренула питање земљишта, па 
je 3. III 1898. тражила од Општине земљи- 
ште на Западном Врачару између куће и 
плаца митрополита Михаила (блок између 
данашњих улица Кнеза Милоша, Витне- 
градске, Дурмиторске и Генерала Ж дано- 
ва), плаца Друштва Црвеног крста (изме- 
ђу улица Милоша Поцерца, Генерала Ж да- 
нова, продужетка Виш еградске и проду- 
жетка Улице Светозара Марковића), бол- 
нице за душевне болести, барутане (у бли- 
зини болнице за душ евне болести) и Вра- 
чарског пол>а. На састанку Општинског од- 
бора одржаном 5. III 1898. године решено 
je да ce Друпггву одговори како ће дечју 
болницу подићи Српско лекарско друш тво, 
коме je  Општина већ дала прилог за ту 
сврху.3

И поред тешкоћа око добијања земл>и- 
шта, Управа Друштва je  сматрала да ће
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ипак моћи да подигне дечју болницу. Пред- 
седник Друштва Никола Ј. Петровић сту- 
пио je  y везу са др Видерхофером, дирек- 
тором бечке Дечје болнице св. Ане, и ње- 
говим асистентом др Емилом Фронцом. 
Марта 1898. године y Бечу je боравио и 
београдски лекар Платон Папакостопулос, 
ради проучавања дечјих болести. П омену- 
ти лекари послали су Николи Ј. Петрови- 
ћу своје мишљење о томе каква треба да 
буде дечја болница. Њима ce придружио и 
синовац Николе Ј. Петровића, Јован В. Пе- 
тровић, који je  y то време завршавао сту- 
дије медицине y Бечу. Он je  послао стрицу 
неколико опширних писама са предлози- 
ма за уређење дечје болнице. Никола Ј. 
Петровић je  писао и мађарском архитекти 
Вилмошу Ф рајнду, стручњ аку за болнич- 
ке зграде, na je од њега добио копије пла- 
нова Дечје болнице Броди-Аделе y Будим- 
пешти. Прикупљени материјал стављен je 
на располагање архитекти Министарства 
грађевина, Николи Несторовићу, кога je 
Друш тво ангажовало да изради планове и 
предрачун за дечју болницу.4 Планови су 
били завршени y току 1898. године, па су 
објављени v следећим публикацијама:

Д ругит во за потпожагање и васпитање 
сиротпе и напуш т ене д ец е . Извегат ај У пра- 
в е  о свом е p a ô y  y  1898. год и п и , Београд, 
1899.

Ник.[ола] Ј. Петровић, Д еч и ја  болпица. 
С писмима Јована В. Петровића сврш ено- 
га медицинара, Београд, 1899.

Дечја болница je замишљена као група 
грађевина. To су: пријавница са амбулан- 
том, болница за незаразне болести, болница 
за заразне болести, кухиња и управа дечје 
болнице.

Са улице би ce улазило y приземну 
зграду пријавнице. У овој згради предви- 
ђене су: соба за портира, две собе за ле- 
каре, чекаоница, амбуланта, као и мања 
кухиња и купатило.

Највећа зграда y комплексу има суте- 
рен, приземлЈв и спрат, и намењена je  не- 
заразним болестима. Она садржи интерно 
и хирурш ко одељење. Свако одел>еше има 
засебно купатило и чајну кухињ у. У згра- 
ди су сем болесничких соба, предвиђене и 
сала за операције, соба за инструменте и со- 
бе за лекаре и медицинске сестре. Зами- 
шљено je да зграда има два лифта —  је -

t*  №  Q
ПРИЈЛБНИЦУ И АМБУ71АТ0РИЈУ 

1: 100

Г1лан за пријавницу и амбулаторију. Лице. 
(Р. 1:100). [Израдио] Ник.[ола] Б. Несторивић
—  архитект. Ј1ит.[ографија] П. Марковићс» -  

Београд

Plan of the reception room and out-patients 
department. Frontage.

Scale 1:100. Author Nikola B. Nestorovic, archi
tect. Litograph printing house of P. Markovic, 

Belgrade

Приземље. (P. 1:100) 

Ground floor. Scale 1:100
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План зa дечију болницу за незаразне болеa u  Лице. (Р. 1:100).
Plan of the children’s hospital for noncontagious diseases. Frontage. Scale 1:100
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Основа првог спрата. (P. 1:100) Base of the first floor. Scale 1:100
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дан за храну a други за рубље и лекове. 
Помоћу цеви која има пола метра y преч- 
нику, прљаво рубљ е ce шаље y сутерен, на 
дезинфекцију.

Болница за заразне болести састоји ce 
из три приземна павшвона —  за дифте- 
рију, шарлах и богиње. У сваком павшБО- 
ну налазе ce, поред болесничхих соба, и 
купатило, чајна кухиња и прост-орије за 
лекаре и медидинске сестре. Павиљон за 
диф терију има и салу за операције. У па- 
вшвонима су  предвиђени подови y мозаику 
и намештај од гвожђа и стакла. У наве- 
деним ггубликацијама које садрже плано- 
ве дечје болнице, нису објављени плано-

/»г П КлгтвитУ».

План за болницу за заразне болесги. I. 
дифтерију. Лице. (Р. 1:100)
Основа тгриземља. (Р. 1:100)

Plan for the hospital for contagious diseases I. 
For diphtheria. Frontage. Scale 1:100 
Base of the ground floor. Scale 1:100

Пројекат болнице за заразне болести. II. Шар- 
лах. Лице. (Р. 1:75)
Приземље. (Р. 1:75)

Plan of the hospital for contagious diseases II. 
Scarlet fever. Frontage. Scale 1:75 

Ground floor. Scale 1:75
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ви павиљона за богиње и зграде за упра- 
ву болнице, јер je Управа Друштва за пот- 
помагање и васпитање сиротне и напуште- 
не деце намеравала да ове зграде зида ка- 
сније.

У болници за незаразне болести, као и y 
павиљонима за заразне болести, скоро све 
болесничке собе окренуте су према лицу 
зграде. Остале просторије иалазе ce на су- 
протној страни и повезане су ходницима са 
болееничким собама.

У комплексу je предвиђена посебна 
зграда y којој ce налази кухиња за све 
болнице. Кухиша има одвојене просторије

План к ухи њ е. Лице. (Р. 1:100)

Plan of the kitchen rooms building. Frontage. 
Scale 1:100

y којима ce припрема храна за оболеле од 
заразних болести. Свака зграда y комплек- 
су има засеоно двориште.5

Приликом израде пројекта дечје болни- 
це арх. Никола Несторовић посветио je 
главну пажњу решавању основа, како би 
свака зграда y комплексу имала распоред 
просторија који одговара њеној намени. 
Спољна обрада грађевина je вескма скром- 
на. Изузетак je  неоренесансна фасада згра- 
де за незаразне болести. Ова грађевина 
има два бочна ризалита и један средњи, 
завршен атиком. У приземл>у je примење-

на рустика, a прозори и врата заврш авају 
ce лучно. Прозори на спрату завршени су 
архитравно, с тим ш то они на ризалитима 
им^ју троугласте тимпаноне. Сви прозори 
на спрату истакнути су стубовима.

Да би подигла деч ју  болницу Управа 
Друштва за потпомагање и васпитање си- 
ротне и напуштене деце наставила je  да 
■сакуШБа добровол.не прилоге, али није 
успела да реши питаше земљишта, па je 
замисао о зидашу дечје болнице остала 
неостварена.6

Дечја болница je први пројекат који je 
Никола Несторовић израдио после поврат-

. ........* I.

План кухи њ в. Приземље. (Р. 1:100)

Plan of the kitchen room s. Ground floor. Scale 
1:100

ка ca студија архитектуре y Берлину. К а- 
сније je, према пројектима Николе Н есто- 
ровића, саграђено више болничких зграда 
(болнице y Зајечару и Чачку, три пави- 
лона болнице код Ћ еле-куле y Нишу, са- 
наторијум ,,Врачар“ y Београду).7 У доса- 
дашњој литератури о Николи Несторови- 
ћу пројекат дечје болнице није споменут.8 
Иако није остварен, овај пројекат заслу- 
ж ује пажњу, како због функционалног ре- 
шења основа болничких зграда, тако и због 
складне спол.не обраде и добрих пропорци- 
ја највеће зграде y комплексу.
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Скраћенице:

Друштво [. . . ]  =Д руш тво за потпомагање и 
васпитање сиротне и напуштене деце.

H. Ј. Петровић, Дечија болница Н  =  Ник.- 
[ола] Ј. Петровић, Дечија болница. С писми- 
ма +  Јована В. Петровића свршенога медици- 
нара, Београд, 1899.

C H IL D R E N ’S H O S P IT A L  —  A N  U N R E A L IZE D  PR O JE CT OF A R C H IT E C T  
N IK O L A  N E ST O R O V IC

Svetlana N edic

The Society for Helping and Educating Poor 
and Abandoned Children had intention to build  
a children’s hospital. The project was designed 
by arch. Nikola Nestorovic. Since the problèmes 
connected with the ground, on which the hospital 
had to be raised, were not settled, the project 
did not materialize. The hospital was planned 
to be a com plex of buildings (reception room

with out-patients department, hospital for non- 
contagious diseases, hospital for contagious 
diseases, cooking rooms and office building). 
The buddings had to be of modest size and 
simple exterior. An exception had to be the 
building for noncontagious diseases, which was 
planned to be rather sizeable and with a richer 
frontage (Neo-Renaissance).
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