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УВОД

Ако бисмо покушали да означимо личност 
која je спојим делом и утицајем y најпећој мери 
одредила токопс саврсмсне архктектурс y Србији, 
онда би то, пре спих, био архитекта Милан Зло- 
ковић. Пробијајући оквире традииионалних нор- 
ми Злоковић je био најватренији и најдослсднији 
поборник модерних схватања y уметности 
грађења. У н>еговој личности најпотпуније je 
оличен развој београдског архитектонског мод- 
ернизма, на чијем ce чслу нашао од најранијих 
дана споје стваралачке актипности. Заједно са 
Којићем, Бабићем и Лубовијсм основао je Групу 
архитеката модерног прапца којом je, y нашој 
средини, борба за модсрна схватања y архитек- 
тури била и формално озваничена.

Злокопићсва породична кућа на Котеж Пеи- 
мару, прво je, a Дечја униперзитетска клиника 
једно од најзначајнијих остварен.а међуратне мо- 
дерне архитектуре y Србији.

Пројсктантска актипност, мсђутим, нијс била 
једино пољс на којем je Злокопић ирпсо своју 
енергију. Са подједнаким жаром прогресивне 
идеје заступао je y писаним студијама и y педа- 
гошком раду.

У време док je остпаривао своје најзначајније 
модернистичке пројскте, током тридесетих годи- 
на, Злоковић и y својим писаним радопима кри- 
тикује неспонтану апликацију орнаменталних 
облика и крсиран>с стила инспирисаног слемсн- 
тима епоха из прошлости.1 Поново оживљаван>е 
монумената из ранијих споха Злоковић посматра 
као недостатак духовне снагс, елементарне ак- 
туелности и оне припалности свом прсмсну која 
фундаментално карактерише спако уметничко 
дело.

He задопољавајући ce само спол>н>им видом 
ликовности, ма колико она била y изразу савре- 
мена, Злокопић je трагао за лубл>им смислом и 
законитостима y архитектури, проучавајући про- 
цес пројектопан»а научном мстодом.

Осуђујућн интуитипаи приступ пројектовању, 
ослоњсн искључиво иа маштовитсхгг или профе- 
сионалну рутину Злоковић ce залажс за рацио- 
налне и контролисане мстоде y процесу пројек- 
товања. Притом подсећа на то да су лисциплину 
мсра поштовала сва раздобл.а архитсктурс, и y 
том смислу чссто подвлачи поуке из прошлости 
чинећи их не само разумл>ипим, псћ и актуелним, 
несебично приступачним и примснл>ипим.

Истичући значај сстстске компоненте y ар- 
хитектури, Злоковић y хармоничним низовима 
бројсва и координираним системима конструкци- 
ја налази најпиши пид лспотс грађевине. Он 
истичс нове методе y начину одрсђивања 
усклађености дслова са траженом целином, сма- 
трајући да ce тај склад постиже адскватном при- 
меном исконских правила исказаних кроз број и 
геометријску слику. У том смислу Злоковић на- 
ставља Борисавл»евићева настојања да научним 
мстодама изнађс кључеве сстетичких законито- 
сти. Злоковићсва истраживања почивају на уве- 
рењу да свако архитектонско дело које ce одли- 
кује привлачним пропорцијама, без обзира на вре- 
ме y којем je настало, припада неком пропорциј- 
ском систему, чак и онда кад ауторове ствара- 
лачке спекулације не залиру y суштину оних об- 
јсктипних истина које су подсвесно всћ биле ин- 
тсгрисанс y њсговој основној замисли.

Принцип модуларне координације заузима 
иентрално место Злоковићевих истраживања. От- 
кривајући апликативитст логике и памети старих

145



М Л РИ Н А  Ћ У Р Ћ К В И Ћ

мајстора, Злокопић их користи ла би дошао ло 
нове, рационалнс мстолологијс молуларног про- 
јектовања и грађења. Увилевши значај молуларнс 
координацијс за унапређсње кпалитатипнс произ- 
полњс саврсмсног грађевинарства, уско јс повс- 
зао са нагтуштањем традиционалног начина про- 
јектован>а и грађења, залажући ce за молуларно 
пројектовање, префабрикаиију слсмената и си- 
стем монтажнс изгралњс. Посебно би тебало 
истаћи пионирску улогу Злокопића који y порат- 
ном врсмсну тсшкс оскулиие стамбсног простора 
тражи и отвара нове путсвс индустријализопаног 
начина грађења, који ће након вишс голина доћи 
ло пуног изражаја.

Злоковић je био јсдан ол првих y Европи 
који јс проучавао молуларну коорлинацију мсра 
y архитектонском пројсктовању и y всликој ме- 
ри допринсо развоју те, ло тала, неловољно 
истражснс области. Неодвојив ол својс торбе, 
прспуне нслочитаних туђих и нслописаних сво- 
јих списа, скииа, иртсжа, всћинн неразумљи- 
вих, никал намстљив, био јс тражсн, консул- 
тован и позиван као мало ко. Чинио je углел 
нашој средини износећи своје мнсли н резул- 
тате научног рада скуповима и катедрама ино- 
страних школа y свсту. Остао je, мсђутим, луг 
средине према њему ла тај рал летал.но проучи 
и ваљано представи, или бар превеле join не- 
превелене стулије, међу којима je и његово по- 
слелње дело La coordina/.one modulare, објавље- 
но y Барију 1965. године."

По завршетку рата, ралио je y војном руко- 
волству Наролног већа грала Ријеке на преузи- 
мању обалних утврћења и пристаништа. Послс 
демобилизаиије вратио ce y Трст, олакле je, не 
желећи ла прими италијанско државл.анство, 
пребсгао y Веоград, фебруара месеца 1919. гол. 
Ту je до поновног отварања Универзитета, радио 
као цртач на техничком олел>ку Округу београл- 
ског.

Ш К0Ј10ВА Њ Е И 
ПРЕ-МОЛЕРНИСТИЧКА ФАЗЛ 

ГРАЂЕЊА 
(1898-1928)

Милан Злоковић рођен je 6. априла 1898. гол. 
y Трсту, y српској кући из Боке Которске, од оиа 
Ђура А. Злоковића, капстана луге пловилбе и k<v 
манданта борда, и мајке Ларинке рођене Миле- 
тић. У Трсту je завршио немачку основну школу 
1908. год, a затим и немачку Реалку на којој je
1915. гол. положио виши течајни испит. Започео 
je студије на Високој техничкој школи y Грапу, 
гле je провео само два ссмсстра, ла би маја ме- 
сеца 1916. гол. био мобилисан y бивту аустроу- 
гарску војску, y којој je стнцајем околности остао 
до краја првог светског рата. Прсма сопственом 
казивању, y том хаосу ратног очаја нашао je неку 
врсту филозофије, животног ослонца y рсшава- 
њу проблема из области математикс. Тако je од 
најранијих лана Злоковићев уметнички темпера- 
мент медитсранца био спојен са љубави према 
непогрешивој хармонији и поезији бројева.

Милан Злоковић 

Milan Zlokovié

Започете стулије пр<1лужио je на Техничком 
факултету Универзитета y Београду, где je фе- 
бруара мессца 1921. год. положио завршни ли- 
пломски испит на Олсеку за архитекте. С тудирао 
je код талатњих професора Београлског универ- 
зитета Лрагутина Ђорђевића, Анлре Степано- 
вића, Николе 11ссторовића, Петра Бајаловића, 
који су ол еклсктикс 19. вска стигли до бечке 
ссиесије, истина прекасно, ла би ce убрзо и ње 
одрекли и упливали y воле класииизма и лругих 
еклектичних праваца.

11спосрелно после стицања липоломе, на 
основу постигнутих резултата, личних квалитста
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и одговарајућс прспоруке Тсхничкс школс, Зло- 
ковић одлази као стипендиста Францускс рспу- 
блике и Министарства просветс СХС на лвого- 
дишње усавршавање y Париз. Прве контактс 
успоставља са профссорима Godefroy-oM и Frey- 
nct-ом y Ecole Supérieure des Arts, интересујући ce, 
пре свега, за проблеме из области пројектовања. 
Иетовремено, н>егово интересован>е je окренуто 
и према истраживањима византијске и Haute 
средњовсковне архитектуре и уметности. Ова 
знања допуњује слушајући предаван>а на Сорбони 
код професора Charlcs-a Diehl-a и прелавања Ga- 
briela Millet-a на F.colc des liantes Ftudcs. Пси- 
сцрпна радозналост његовог духа и вслика љубав 
према сликарству налазс своје заловол>ење y ак- 
тивностима на Academic de la Grande Chaumière, 
на курсу цртан>а. Ту открива сву лепоту л>удског 
тела, која he бити један ол инспиративних мотива 
за будућа антропометријска истраживања, и сто- 
тине лаких, лепршавих цртежа, насталих y часо- 
вима опуштсности.

У време боравка y Паризу Злоковић сарађује 
са архитсктима Auburtin-ом и Parcnty-ем на 
мсђународном конкурсу за Генерални план Бсо- 
града 1921. год. који je награђсн другом награ- 
дом. У исто време учсствовао je на конкурсу за 
палату Министарства шума и руда. Овај рад, о 
којем нема сигурног трага, награђен je првим от- 
купом, што je за једног почстника био изванрсдан 
успех.

Сва je прилика, да je и трсћи конкурсни рад 
за Дом Инжињсра и архитеката, Злокопић по- 
слао из Париза, с обзиром да je конкурс окончан 
марта 1923, a он ce y зсмљу вратио априла истс 
годинс. Трећи откуп на овом конкурсу, био je 
још један успех младог Злоковића, који je y нашој 
средини означсн као симбол појавс читаве јсдне 
нове архитектонске гснерацијс. Успех на овом 
конкурсу допринсо je да већ истс голине, по по- 
вратку y зсмљу, буде постављен за члана оцсњи- 
вачког суда y „натечају за најлспшу фасалу."

Студијс и боравак y Паризу имали су нссум- 
њивог утицаја на обогаћивање Злокопићевих саз- 
нан>а и формирање одређенијег поглела на свст 
архитектуре. Међутим, колико ce он всћ тада мо- 
гао оријснтисати на модерну архитсктуру, нијс 
могуће сасвим прсцизно утврдити. I le постојс ни- 
какви трагови о Злоковићевим свентуалним кон- 
тактима са модсрнистима y Паризу. Уколико их 
je и било, и уколико je већ тада био „инфициран" 
модерним погледом на архитсктуру, он то ни на 
који начин није показивао. To најбол»е доказују 
први радови настали по повратку y зсмљу, y пот- 
пуности академски конципирани. По свсму су- 
дећи, Злоковић je y Париз отишао као акаде- 
мичар и као акадсмичар ce из њега вратио.

По повратку y Београд, априла мссеца 1923. 
голине, након извссног врсмена, постављсн je за 
асистснта за пројсктовање јавних зграда Архи- 
тсктонског олсска. Ол тада, њсгова педагошко- 
научна и гралитељска активност трају непрекид- 
но на факултету и y јавном животу.

Тих година, Београд ce опорављао од вели- 
ких разарања једног луготрајног рата, прежив- 
љавајући истовремсно снажни дсмографски при- 
лив, који по правилу, доноси собом многс еко- 
номске и социјално-лруштвене проблсмс. У тим 
условима архитсктура Ксограла прсживљава тре- 
нутке великих нсдоумица и прихвата најра- 
зличитије утицаје архитсктонске безизражајно- 
сти. Прва поратна дсценија београдске архитек- 
турс може ce сматрати раздобл»ем прсдоминан- 
тног еклектицизма, идсјнс збрке и наглашсне 
кризе стваралачког духа y сфери архитектонског 
израза.

Као iuto  ce то често догађа, политичке при- 
лике битно су утицалс на развој архитектонских 
збивања. Читава дсиснија обележена je сталним 
сукобима националног српско-византијског стила 
и акадсмизма. Као последица потпуне прсданости 
француском узору, с јслне стране, и сасвим су- 
протних илеја ла Србија y новој југословенској 
заједници мора играти улогу стожсра, с лруге 
стране, јавл>а ce коегзистенција различитих мо- 
дсла, без обзира на јасно испол>сне антагони- 
стичке садржаје. Тако свс ло појаве модернизма, 
y српској архитектури треће леценије постоји из- 
весна сагласност о еквивалентности налнацио- 
налног и националног илсала, залагања за ака- 
дсмизам који прсдставл>а Европу 19. веку и 
српско-византијски стил који прелставља средњо- 
вековну Србију.4 Нешто касније, приспели утицаји 
из Русије и Чех(хловачкс унели су join већу збрку 
y ионако нссрећсне архитектонске прилике.

У таквим околностима, пут всћине наших ар- 
хитеката, протекао je y бссциљном лутању између 
академизма, српско-византијског стила, касне се- 
цесије и раног модсрнизма. Всчито ce прила- 
гођавајући, они су досезали до новог, да би ce 
затим, без видљивих лубл>их мотива, опет 
враћали старом.

Јелини, који ce y то времс конссквснтно ра> 
вијао, био je Милан Злоковић. У њсговим де- 
лима можемо из корака y корак пратити те- 
гобнс путсве напуштања акалсмског мстода, 
прочишћаван>а фасадне поврпшне и слоболног 
формирања основе.

Прво познато Злоковићево дсло јесте њсгов 
липломски рад, пројекат за концертну лворану, 
из 1921. год. Чпрста правоугаона структура блока, 
разуђена уз пуно поштовањс осне симетрије, саз- 
лана je помало хладно, y чистом академском ма- 
ниру. Рснесансни лук, први пут примсн>ен y овом
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ралу, остаће дуго Злоковићев омил>сни мотив на 
читапом низу објеката. To нс чули, са обзиром 
да су му y младости, кала сс стичу сснтименталнс 
везе, Италија и ренссанса стално биле прсл 
очима.

Први познати Злоковићев пројекат послс ди- 
пломског рала, била јс зграла СУОР-а y Загрсбу. 
Трочлана подела фасале, примсна принципа 
оглелалскс симетрије и равноправан однос отво- 
ра и пуних површина, типичнс су оллике кла- 
сичнс акадсмске кониепиијс. Рустична обрада по- 
јединих делова фасаде, y великој мсри допринсла 
je оживл>аван>у гломазног статичког полумсна. 
Знатно стилизована академска дскорација, y 
нижим зонама прочсља, концентрисана јс на цен- 
трални део, да би y вишим зонама сасвим 
ишчезла.

Документација о дпоспратници на углу улицс 
проте Матсје и Његошеве није сачувана, али ce 
и она, без сумњс, може уврстити y Злоковићеве 
најраније радове. Већ на први поглед, уочл>ип јс 
систем стандардног акадсмског метода. Хоризон- 
талној подели спратних венаца супротстављене 
су рустично обрађеие ипице којс чине вертикалан 
оквир фасаде. Извесна динамичност постигнута 
je различитим облицима прозорских отвора и н,и- 
ховим различитим трстманом -  једном појели- 
начно, лруги пут y низу. Улога тих прозора и 
посебно je наглашена богатом пластичном обра- 
лом њихових оквира, y којој учестпују сви кла- 
сични елементи акадсмског лекоратипног систе- 
ма: пиластри, венпи, рел>ефи. Посебну л>упкост 
масивном кубичном волумену давали су лекора- 
тивно обрађени балкони првог спрата, ол којих 
je онај угаони имао значајну улогу y повезивању 
бочне и чеоне фасаде. Упрапо тај, y данашњсм 
изглелу здања, нажалост недостаје.

Током 1925. голине Злоковић je не мењајући 
стил израдио још три пројекта за стамбене об- 
јекте. Пројекат за згралу y Његошевој улици 60 
ннје изведен. Мање значајна приземница из Бра- 
ничевске 10, више не постоји, a Злокопићсв удео 
y концепцији зграде на углу улииа Ранкеове 16 
и Браничевске нијс најјаснији. У овом послелњем 
објекту, грађеном без већих амбиција, Злоковић 
je једно врсме и становао.

Наредни пројекти из 1925. године, продапни- 
ца на Изложби дскоративних уметносги y Па- 
ризу, Уметнички павил>он Цвијете Зузорић и Па- 
виљон y Филалслфији, означили су прекретницу 
y Злоковићевом стваралаштву. Радећи на њихо- 
вом конципирању Злоковић je полако напуштао 
академски метод изражавајући истовремено 
тежну ка формирању сопственог гралител»ског 
израза.

Симетрија je уступила место асиметрији, рав- 
нотежа пуних и празних површина потпуно je на-

рушена, од акалемског декоративног система 
више нсма ни трага. У сва три пројекта прсплићу 
ce лух сепесије и народне гралител.ске тралипије.

Иако je сличност измсђу ова три објекта 
очиглелна, она je нарочито изражсна y последња 
лва. Док je продавница, већ и из функционалних 
разлога морала имати велике стаклене 
површине, y лруга два пројекта остварсна јс пре- 
вага зила нал отворима. Овај елсмент биће y Зло- 
ковићевом стваралаттву двоструко значајан. 
Прво, он ће ове пројекте разликовати ол ранијих, 
академски кониипираних ралова, a друго, join 
значајније, најавићс јелно од најпрепознатл.ипи- 
јих особсности Злоковићевог каснијег опуса.

Типски пројекти за железничку станицу, на- 
стали исте године, по облику слични претходни- 
ма, важно су свелочанство о Злоковићевој наме- 
ри, да y свет архитектуре увеле програме које су 
акадсмичари сматрали тривијалним.

Наредна 1926. голина y Злоковићевом ства- 
ралаштву означава период интензивног скспери- 
мснтисања.

Први пројекат настао тс голине за Пантеон 
иадовсзао ce на ссцесијски лух претходних про- 
јската, с тим што су ce овога пута сспесијски во- 
лумен и декорација нашли y комбинаиији са нео- 
романиком. Тај пројекат био je Злоковићеп 
државни исиит. Пуноћа масипног тсшког корпу- 
са остала je готово ненарушена, јер су минимал- 
ме размере учинилс прозорске отворе готово не- 
видљивим.

Исте голине Злоковић je почео ла експсри- 
ментише са лругим стиловима, сматрајући сеис- 
сију, очиглелно. већ превазиђеном.

У конкурсиим раловима за Костурницу на 
Зејтинлику и Храм св. Саис на Врачару, ' порел 
српско-византијског стила присутан je и изпестан 
лух експресионизма, пре свега y чврстим, 
снажним формама.

11аставл»ајући са скспериментисањем, Зло- 
ковић je прсл сам крај исте голине изралио још 
два пројскта, овог пута пол утипајсм куПи- 
стичке гране чешке архитектуре или тачнијс, 
чептког кубистичког лскоративизма. Међутим, 
ни пројскат y Улипи Свстозара Маркопића, ни 
пројскат y Господар Јевремовој улиии нису реа- 
лизовани.

Мсђу објсктима насталим 1926. голинс, сва- 
како je најзначајнији комплекс ман.их стамбених 
кућа на Котеж 11еимару које су означиле join је- 
лан значајан корак y формирању Злоковићевог 
сопствсног гралител>ског израза.

Тражити трагове булућсг молсрнизма на 
овим згралама сасвим je нереално, али свакако 
није за потиен>иван>е, већ на први поглел упад- 
љива тежн>а ка упрошћавању и стилизацији ака- 
лсмског лскоративног система. Чврсти обриси

148



Ж ИВО Т И ДГЛ О  АНХИТР.КТЕ М ИЛЛНА ЗЛОКОИИЋЛ

кубичног волумсна, велике празнс површинс зил- 
ног платна и монументални рснесансни лучми 
портал, карактеристични су елсменти читавог 
комплекса.

Објекти y Ранкеовој 12-14, Ранкеовој 10 и 
Гастона Гавријеа 1-3, замишљени су и извсдсни 
као јслна иелина, y кратком времснском размаку 
од само неколико месеци.

Објекат y Ранксовој улици 12-14, грађсн за 
кројача ЈЂубомира Јовановића, на иман>у Јосифа 
Шојата, има извеснс сличности са објектом y Га- 
стона Гавријеа. Симстрично конципована лвојна 
зграла са низовима слспих аркала на фасали, би- 
ла јс основна илеја којом ce Злоковић руковолио 
y концепцији обс згралс. Међутим, принцип при- 
мен>ен приликом распорела лекоратипног систс- 
ма y Ранксовој 12-14, знатно јс строжи, a свсу- 
купни изглед далеко снажнији.

Наручилац објскта y Ранксовој 10 био јс Зло- 
ковићев пријатељ Милосав Раичсвић. Можла јс 
то био разлог iu to  јс Злоковић концспцији овог 
објскта пришао знатно слоболнијс. Замишл»сн 
као спона измсђу два претхолно навсдсна објскта, 
овај са њима готово ла нсма ничсг зајелничког. 
Знатан напрсдак оглсла сс y одбаиивању симс- 
тричнс концепцијс и свођењу дскоративног си- 
стсма. Концентрацијом прозорских отвора само 
на срелишњи део злан,а, знатно јс појачано дсј- 
ство чистих фасалних попршина. Пркер, јсдан ол 
главних акцсната архитсктонске замисли, ти- 
пичан јс елсмент фолклористичкс концспцијс.

И двоспратница Марс Митровић, y Браничев- 
citoj улици бр. 8, асимстрично јс конципирана. 
Фасадно платно доњсг и средишњег дсла сасвим 
je лишено декорације, док je највиша зона, испол 
самог кровног венца, оживљена ритмом плитких 
јонских пиластара и дскоративних мелаљона. 11а- 
јефектнији елемент композиције чинс лвс супер- 
пониране лође, од којих јс она лон>а снажно за- 
лучена.

Готово идентичну кониспиију Злоковић je 
применио само месец лана каснијс, приликом 
пројектовања објскта y Ранкеовој улици 11. Као 
јсдина новина лолато je монумснтално улазно 
степсниште, које знатно доприноси рспрезснта- 
тивнијем изгледу здан>а.

Од свих објската овог комплекса, онај y Скер- 
лићсвој 12, чини ce најмање инвентиван. Асимс- 
трично разуђена маса оживл^на je пиластрима који 
ce на уобичајен начин пружају од сокла до кровног 
венца. Друга два акцента y композицији чине бал- 
кон и поргал који својим кпалратним обликом чини 
изузетак y читавом комплексу.

У исто времс кад je пројсктовао послслн>и 
y низу ових објската, y Ранкеовој 11, Злоковић 
je израдио планове за још јсдан стамбени објекат 
y Улици краља Милутина бр. 33, за инвеститора

Јосифа Шојата. Објекат јс извсден као успела рс- 
минисцсниија y духу италијанског рснесанса, a 
оно iuto  га везује за прстходно изведене објекте 
на Котсж Нсимару, јесте тежња ка стилицазији 
акадсмског декоративног система и нсзаобилаз- 
ни лучни портали. Поред снажне архитсктонске 
профилације, вајарских елсмсната и разнобојног 
третмана површина зидног платна, њсној живо- 
сти знатно су допринели сликарски „фреско 
сфекти", y највишој зони испол самог кровног 
венца који, на жалост, нису више саставни део 
здања y његовом данашњем изгледу. Сличан 
начин декораиије можемо y исто време срести 
y Брашовановој вили рађсној за инжсњера чешке 
банке Шкарку, y Делиградској бр. 12.

Заснивање породице, крајем 1925. године, си- 
гурно je био један од главних разлога iuto  ce 
Злоковић, всћ срсдином наредне године, прих- 
ватио израде пројскта за своју породичну кућу y 
Профссорској колонији. Локацију сигурно нијс 
прихватио са одутевл>сн>ем, с обзиром да су нс- 
гативне особине терена биле опште познате.6 
Међутим, повол>ни услови кредитирања доприне- 
ли су да понуђени плац, мада невол>но, прихвати.

Решсње прсктора са трпезаријом y срсдишту, 
може ce сматрати стандардним, али ce, са друге 
стране, запажа и извесна слобола коју je Злоко- 
вић искористио, с обзиром да je сам био инве- 
ститор. Ван обичаја, укинуо јс предбашту, a по- 
моћне просторије, дсвојачку собу, кухињу и стс- 
пснишни простор изпео на регуланиону линију. 
Са лруге стране, салон и спаваће собе, окренуте 
су ка унутрашњем дворишту.

У спољн>ој обради и поред асимстрије и сл о  
болне фасадне површине која наговештава мод- 
ернизам, још увек преовлађују примципи академ- 
ског формализма. Тако на пример, распоред про- 
зорских отвора не налази функционалног оправ- 
дања y основи. Оградни зид, са улазном капијом, 
такође има више дскоративну нсго функционал- 
ну улогу.

Опште узепши, опај пројекат сасвим je y луху 
оних претходних, y Ранксовој 12-14 и Гастона 
Гавријеа, с тим iu to  прсдставља њихову 
прсчишћсну и нешто слободнију варијанту. Сто- 
га, нема много разлога за жаљсње iiito  je Зло- 
ковић, напустивши ову локацију, пројекат оста- 
вио неоствар>еним. Шта више, ту околност 
можемо сматрати и срсћном, с обзиром, да ће 
објекат на Котеж Неимару који га je замснио оз- 
начити прекрстнииу, не само y Злоковићевом 
стваралаштву, всћ и y историји српске архитек- 
туре y цслини.

Злоковићспа породична кућа на Котеж Нси- 
мару означава, без сумњс, врхунаи њсговог пре- 
молсрнистичког периода. Јосиф Шојат, прелузи- 
мач са којим je Злоковић тих година тссно са-
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рађивао, био je иницијатор опог полухпата. По- 
нулио je Злокопићу плап који јс овај радо прих- 
ватио, с обзиром ла ce налазио y крају y којем 
je последњих година живео и градио.

На незгодном, угластом терену који ће усло- 
вити неправилан облик просторија y централном 
делу, почело je остваривање плана насталог апри- 
ла 1927. године. По њему, слоболно аранжирана 
основа приземља, садржала je петособан стан. 
Напуштена je станлардна шема по којој су про- 
сторије груписане око трпезарије y срслишту. 
Она ce сада нашла y спољном тракту, ослоњсном 
на Улицу Јанка Веселинопића, заједно са сало- 
ном, и днепном собом, са којима je међусобно 
повсзана. Међутим, основа je и поред тога, y сво- 
јој концепцији задржала још некс од одлика ака- 
демског метода. Тако су дпе собе ослон.ене на 
Улицу интернационалних бригада, постављене 
симетрично y односу на предсобл»е. И на трима, 
претходно наведеним собама, из Улице Јанка Ве- 
селиновића, такође je осетан приниип трочланог 
компоновања.

На спрату je пројсктован трособан стаи са 
малом кухињом и терасом, док je y сутерену по- 
ред помоћних просторија, на страни према Улици 
Јанка Веселиновића, пројектован join један мали, 
једнособан стан.

У спол>н>ој обради очито je угледање на при- 
морске куће новијег доба. Ту идеју о приморској 
кући нарочито je требало да истакну дрвени за- 
сторн на прозорима и сокл извелем ол ломљеног 
камена, који због непрапилног терена, на делу 
из Улице Јанка Веселииопића, доссже ниво ви- 
соког приземља. У н>ему су врло спретно уклоп- 
љени лучни улаз y гаражу и ограда тераса стана 
y приземљу. Општа концспција je асиметрична, 
кров четвороводан, a централни дсо спрата из- 
међу прозора заузимају рсљефи.

Грађсње по овом пројекту започето je 15. јула
1927. године, a већ почетком октобра, исте го- 
дине, Злоковић je полнсо на одобрење нове пла- 
нове који су y основу и форму унсли револуцно- 
нарне промене. У измењеном пројекту рационали- 
зам je y потпуности налвладао естетске норме.

Приликом измене основе сутерена, једносо- 
бан стан претворсн je y двособни, док су собе 
за послугу укинутс. Основа приземља, готопо 
неизмењена y садржају, претрпела je највеће про- 
мене y начину компоновања, чиме je разбијена 
првобитна академска концепција. Тако ce сала, 
собе из Улице интернапионалних бригада разли- 
кују по облику. Са лруге стране, соба за рад je 
повсзана са салоном, чимс je постигнута већа по- 
везаност и бол>а комуникаиија између просторија 
постављених према различитим улицама. Најзал 
на спрату су пројектована два двособна, умссто 
једног троипособног стана.

На некима од ових елемсната, примењсним 
y измсњеном пројекту, бићс касније изграђени 
главни постулати молернистичког иокрета. Сло- 
бодан аранжман основе прати функцију, a из- 
мсштањс соба за послугу из полрумског лсла, 
симбол je социјалног програма новс архитсктуре. 
Планирање простора, y целини, извелено je са 
много више рационалности.

Измене остварене y спол>ној обради објекта, 
join су уочл>ивије. Од свих, одбацнвање четворо- 
воднс кровнс конструкпијс сигурно je најсмелија 
и ујелно најзаслужнија за нов, модсрнији изглел 
злања. Добијсна je до крајн(хгги појелностављена, 
разломљсна кубистичка структура са великим 
глатким површииама зилног платна. Истурсно 
спол>но степениште. наглашсност кубичног волу- 
мсна, превага зида над отворима и једностапност 
y спољњем изглелу злања, још неки су од еле- 
мепата који иеизбежно наводе на поређење са 
делима Adolfa I.oosa. Међутим, страх од „празне 
површине" који ће олликовати и друге српске 
модсрнисте, учинио je да ce изнад цснтралних 
прозорскнх отвора нађе архитравна композиција, 
a измсђу прозора на спрату плитки рсл.ефи. To 
he Пити јсдина и заиста лалека реминисцснција 
на академску традицију. С лруге стране, ти исти 
рел>ефи имају велику заслугу y разбијању симе- 
тричног распореда отвора, јср су сада, за разлику 
од првобитног пројскта, повучени y угао. Асиме- 
тричтхт фасаде из Улице интернационалних бри- 
гада наглашсна je на сасвим лруги начин -  над- 
зиданим простором за сушсње веша. Тераса на 
спрату добила je правилнији, рационалнији облик.

Злоковићепом кућом y Улици интернаиио- 
налних бригала отворена je нова страница y исто- 
рнји српеке архитектурс. Упрапо њу можемо сма 
трати првоизведеним молернистичким објектом y 
Србији, с обзиром да je Којићсв Уролошки па- 
вил>он, иако пројектован пре ње, извслсн нешто 
каснијс.7 Посматрајући je, међутим уже, само y 
контексту стамбених објеката, она je не само 
мрвоизведени, већ и првонастали пројекат, на ка- 
сније прокламованим принципима модерни- 
стичког покрета. Ако ce join присетимо чињени- 
це ла je настала пре чешке изложбе 1928. год. 
и оснивања Групе архитеката модерног правца, 
којима започиње ера бсогралске модерне архи- 
тсктуре, y време кала су остали булући модср- 
нисти били далско изван круга молернистичких 
схватања, њен значај постаје joui већи. Даље, за 
разлику од Којићевог Уролошког павил>она који 
je настао без икакве повезаности са његовим до- 
тадашњим радом, Злоковићсва кућа настала je 
као логична послелица развојног пута, на којем 
je постспеним напуштањем академизма, интен- 
зивним сксперимснтисањсм и пречишћавањем, 
дошао до нопог стила.
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1. -  Кућа Милана Злоковића y Неогралу, Улииа 
интернаиионалних бригала 76

1. -  The house of Milan Zlokovié in Belgrade, 
Inlernacionalnih Brigada Street 76

Ha чуди iuto cy прве авангарднс идсје оства- 
ренс баш на сопствсној кући архитскте, јср je 
она, слично аутопортрсту y сликарству, била го- 
тово једина прилика, да ce без икаквих огра- 
ничења, постигне оно што ce жели. Тешко да 
би Злоковић, y то време, своје идејс могао оства- 
рити на нском другом објекту, с обзиром на поз- 
нату конзервативност инпеститора и срелине, ко- 
ји су били главна кочнииа напрсдних илсја.

To потврђује већ први следећи Злоковићев 
пројекат за Хипотекарну банку y Сарајеву, где 
je „захваљујући" тврдом инвеститору поново 
спроведена академска коннепција, истина, по- 
следња y Злоковићевом опусу. To не би требало 
да чудн, с обзиром да су новине најтежс „про- 
лазиле", управо на монументалним објсктима јав- 
не намсне, утолико пре што борба за модсрнија 
схватања y архитектури, y нашој средини, joui ни- 
је била ни почела.

На конкурсу, расписаном почстком марта 
1928. год. Злоковић je однео прпу награду. Прва 
верзија објекта са посебно наглашемим срсдњим 
ризалитом и низом лучних отвора који домини- 
рају, знатно je измењсна y каснијој разради, 
завршсној управо y врсме почетка зидања објек- 
та, септембра 1929. год.

Нова, измењена концепиија, остварена y са- 
радњи са Војином Петровићем, задржала je од 
првобитног пројекта само осну симетричност 
рсшења и тежњу ка монумснталности. Јонски пи-

ластри и архитравни венац на прочељу, постали 
су главни носиоци нове концепције, док су ква- 
лратни прозори y потпуности заменили лучне. 
Уместо средишњег, сада су наглашсни угаони 
ризалити, снажног кубичног волумена, чије 
рсшење, y поставл>ан>у отвора, подсећа на далеки 
пројскат концертне дворане из 1921. год. 
Међутим, и ризалиди чији je облик без сумње ин- 
спирисан модернизмом, y крајњој линији 
одражавају компромис са акадсмском традици- 
јом, који карактерише и здање y целини.

Допршењс зграде пропраћено je и редовима 
y лнсвној штампи, где je „импозантна двоспрат- 
ница" оцењена као „најлспша грађевина са- 
грађена после ослобођсн>а y Сарајсву."

Злоковић je y то врсме друговао са Душаном 
Бабићем, једним од четворице булућих оснивача 
Групе архитеката молерног правца, који je једно 
времс кол Злоковића и становао. Да тако интен- 
зивно дружсње двојице аутора није могло да 
„прођс" без мсђусобних професионалних утицаја 
доказујс чин>сница, ла тих година y њиховим ра- 
ловима наилазимо на упалл>иве сличности. Хи- 
потекарна банка y свом коначном изглелу y мно- 
гоме полссћа на Вабићсв пројскат за Ратнички 
дом. Међутим, с обзиром на чин>сницу ла je кон- 
курс за Вабићев пројекат расписан управо y време 
кад je Злоковић разрађивао свој за Хипотекарну 
банку, првенство идсјног решења остало јс до 
краја неразјашњено.

РАНИ МОДЕРНИЗАМ 
(1928-1931)

Година 1928. означава прекрстницу, не само y 
Злоковићевом стваралаиггву, већ и y историји 
српске архитектуре y целини. Управо те годинс от- 
почињала je модернистичка ера београлске архитек- 
туре, за чији су развој два момента била од прссуд- 
ног значаја. Први од њих био je изложба савремене 
чехословачке архитектурс, одржана од 7-22. априла 
1928. год, y павил>ону 6eoqxmcKor Офшшрског до- 
ма, и други, још значајнији, оснивање Групе архи- 
теката модерног правца, крајсм исте године.

Није потребно поссбно наглашавати колики 
je значај изложба чсхословачкс савремене архи- 
тсктуре могла имати y средини y којој су ди- 
ректне везе и утииаји са архитсктонским збива- 
њима y иностранству, биле изванредно рстка по- 
јава. О најновијим достигнућима y свету наиж 
архитскти обавештавали cy ce, углавном, прели- 
ставајући стручну литературу и иностране часо- 
писе које je набављала Пеликанова књижара y 
Всограду.

У таквим условима чехословачка изложба 
пружила je јединствену прилику младим архитек-
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тима да ближс упознају архитсктонска лости- 
гнућа земл>е, која јс ол прпих лана била један 
од извора најмодсрнијих схватан>а y архитектури.

Шта je y врсме, измсђу одржавања чехосло- 
вачке изложбе и оснивања ГАМП ралио Милан 
Злоковић, питање je које нас y овом тренутку 
превасходно занима. Видели смо већ, да je Зло- 
ковић био готово једини међу нашим гралите- 
љима, који ce својом вилом на Котеж Иеимару, 
принципима модерног пројсктовања приближио 
и пре чсхословачке изложбс. Клучну улогу y да- 
љем развијању модернистичких идеја одиграли су 
њсгови конкурсни радови, настајали јсдан за лру- 
гим y кратким временским размацима, током
1928. године.

Први од њих, конкурсни рад за КПУ, био 
je Злоковићсв први пројекат конципиран y мо- 
дерном духу за један објекат јапне намене, a уз 
Којићев Уролошки павиљон и један ол прпих мо- 
лерно кониипираних јапних објеката уопште. M(v

2. -  Пројскаг за Коларчев паролии универзитст y 
Београду

2. -  Desing for Kolaréev Adult F.ducation Center in 
Belgrade

дернистички елементи присутни cy y читавој ор- 
ганизацији простора -  на фасади, y основама и 
y прссску. И порсд тога што основа y својој кон- 
цепцији салржи видл>ивс трагове академизма, пре 
свега y поштован>у симетрије приликом распоре- 
да степеништа и средишних просторија, асиме- 
трично постављеним трактом са помоћним про- 
сторијама, учињен je значајан корак ка слобод- 
нијем аранжману основе.

Различита висина појслиних стажа, видл>ипа 
y прссеку, послсдица je ф ункционалног 
одређиван>а висине простора.

Фасада je захваљујући дводимснзионалном 
третману попримила изглед сликарског платна

или плаката. Главме елементе y композицији фа- 
саде чинс прозорски отвори, повсзани y хоризон- 
талнс траке, фигура Илије Коларпа и слова, која 
су овде први пут y српској архитектури постала 
саставни дсо архитектонске концепцијс. Док je 
принцип симетрије, поштован y горњем делу фа- 
саде, и псхгебно наглашсн фигуром Илије Колар- 
ца, y лоњој зони он бива Олаго нарушен, постав- 
л.ањем споредног улаза и неправилним пгшом тс- 
рсна.

Оваква конисгшија Пила je сигурно сувише 
смела ла би однела неку ол награда које су до- 
дељене пројектима лалеко ближим академизму,'; 
али ce ипак нашла y групи откупа. Несумн.иво 
да je пројекат, пећ и као један ол првих модерно 
конципираних јавних објеката, морао изазвати 
велику пажњу и ливл>ење међу колсгама. Да je 
то истина потврђују Којићев пројекат за Сокол- 
ски дом,11 и join вишс, Бабићев конкурсни рад 
за Дом улпужења југословснских инижењара и 
техничара, лела којима je Злоковићев пројекат 
послужио као директна инсгжраиија.

Већ наредни Злоковићев конкурсни пројекат 
за Инвалилски дом на Малом Калемеглану, на- 
стао током августа мессиа 1928, није поседовао 
квалитете којима би могао конкурисати претход- 
ном пројскту за КНУ. Овом приликом Злоковић 
јс обновио сарадњу са Лнлрсјом Папковим, први 
пут успостављсну на конкурсном ралу за Свето- 
савски храм, али je овог гтута удео Папкова остао 
нејасан. У сваком случају, пројекат ce нашао на 
трећем месту награћених, иза Секулићевог који 
je однео најпишу, лругу награлу. Прелност je 
опет добила ма»*.е смела, акалемско-романтичар- 
ска концепција са куполом која je имала задатак 
попезивања разнородних иелина. Злоковићсвом 
пр(хггорном концепиијом спроведен je модсрни- 
стички принцип слободне композииије павил^)на. 
Али, док су фасалс y потпужхгги лишене орнамен- 
тације, (х:новс конципованс на принпипу огледал- 
ске симетрије, још увек одају акадсмски метод.

Трећи, и уједно најзначајнији y овом низу, 
конкурсни рал за Поморски музеј јадранске 
страже y Сплиту, прелставља, до тада, најчистије 
спр<̂ 1вслсну молернистичку концспцију y Злоко- 
пићевом опусу.

Фасала je безорнаментална са великим праз- 
ним површинама зидног платана које нису на- 
рушене чак ни, y то време уобичајеним, рел>еф- 
ним пољима. Посач за заставу, први пут приме- 
њсн на овом објскту, постаће y лаљсм развоју 
молсрнизма, јелан ол главних елсмената модер- 
нистичког лскоратипног система. Хоризонталне 
траке са прозорским отворима чијс лимснзије ол- 
говарају функиији унутрашн>ег простора, имају 
значајну улогу y повезивању чеоног и бочног бро- 
ла. У прссеку видл>ипа, рагпичита висина про-
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3. -  Пројекат за Поморски музеј y Сплиту 

3. -  Dcsing for the Naval Museum in Split

стора y приземљу и спрату, олговара њиховим ра- 
зличитим наменама.

У потпуности слоГк1лно аранжирана, излом- 
љсна основа, својим клинастим лслом асоцира на 
прамац брола, iirro јс црта помало наивног сим- 
болизма, који нсшто каснијс можсмо срссти y 
Драгишс Брашована12, чија јс форма конципо- 
вана y облику авиона. Трагајући лал>с за приме- 
рима који су примсном угаоног мотива прамца 
Орола, могли Пити инспирисани Злокоивћсвим 
лслом, наилазимо опст на пројсктс Лраги1ие 
Брашована, овога пута за Југословснски павил>он 
y Барсслони13 и Ралничку комору y Новом Са- 
лу.14 Мала јс мотив оштрог угла несумњиво оста- 
так експрссионистичког наслсђа, Злокопићев 
пројекат јс, за разлику од Брашовановог Пави-

4. -  Хипотекарна баика y Сарајеву 

4. -  Mortgage Bank in Sarajevo
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л>она y Барселони, заснован прс на кубистичким, 
него на скспрссионистичким начслима.

По рсзултатима конкурса Злоковићев проје- 
кат нијс нашао место ни мсђу награђсним, ни 
међу откупл>сним раловима. Међутим, упрапо По- 
морски музеј јалранскс стражс y Сплиту, биће са 
изложбама организованим током нарсдне годи- 
не1̂  најпише истицан и хваљен пројекат, a Зло- 
копић ће, всликим делом захваљујући упрапо том 
пројекту, од стране критичара бити проглашсн 
за најбољег прслстапника „нове куће молсрни- 
ста.

У то премс Злоковић јс изгралио и три стам- 
бсна објскта, која ће y примсни модернистичких 
приниипа показати лалско мањс раликалности ол 
истопрсмсних конкурсних ралова. На тај начин, 
још једном ћс сс испол>ити, пећ y претходном пе- 
риоду уочљив, раскорак измсђу Злокопићспих 
неизпедсних пројската и објската, грађених v 
исто премс.

Од сва три објекта, онај y Далматинској улици 
79, најближи јс компромису са всћ преживелом 
акадсмском тралииијом. Мсђутим, управо оах:бено- 
сти запажснс на овом објекту озиачавају нскс ол 
типичних илеала којима су модернисти тежили, y 
to још крајњс неолређено, прслазно лоба.

Основна конисппија објскта замишљена јс по 
углслу на, тала всома популаран »hotel particu
lier«, са дневним борапком y приземљу н спа- 
ваћим собама на спрату. Своје место y прнзсмл>у 
нашле су и канцсларије, иредвиђене за потрсбе 
инвеститора и прелузимача Јосифа Шојата, који 
јс објскат гралио за властите потрсбс. Свакако 
најзначајнији елемснт y просторној концспцији, 
лобијен јс олвајањем простора различитих наме- 
на н.иховим смештан>см на различитс нивое. 
Нажалост, овај јединствени лримср примснс Ео- 
os-овог »raum plan«-a y српској архитектури, остао 
je скривен y унутрашњости овог малог стамбеног 
објекта, далеко ол очију јавности.

У слевацији ce, са лруге стране, не запажа 
било какав однос прсма функцији унутрашњег 
простора. Сликарски, a не структурални третман 
фасаде наглашен je широким оквиром. У кон- 
цепицији фасадс примсн>сн je принцип осне си- 
метрије, као и систем обликовања y облику троу- 
гла, чији врхови почивају y централном рел>сфу 
највише зоне и капијама y приземл>у. To су уз 
јонске пиластре, свакако највидл>иви остаци ака- 
лемске традиције. Међутим, то je модернизовани 
акдемизам, јер крајње стилизовани пиластри ни- 
су више незаменљиви елемент y концепиији фа- 
сале. Знатне површине чистог фасадног платна, 
уоквиравање прозорских отвора, типични су еле- 
мснти модернисчког рсчника.

И наизглед модернистички кониипирана фа- 
сала објскта y Змај Јовиној улиии 31, y Земуну,

настала под очигледним утииајем пројекта за 
КПУ, понавља y својој концепиији неке ол еле- 
мената академског метода, већ виђених на објек- 
ту y Лалматинској улици. To су, прс свега, прин- 
цип осне симетрије и компоновања y троуглу, 
чији je врх трсбало да почипа y рсл»ефу кои није 
извелен. Рељефи су сала заузели место између 
прозорских отвора, уоквирених по хоризонтали, 
уз још увек јако дејство чистих фасадних 
површина.

Од сва три објекта, већа поролична кућа на 
углу улица Палмотићеве и Милутина Бојића, 
одражва y највећој мери методе модерниситчког 
обликовања, и то како y конструктивном и фун- 
киионалном поглелу, тако и y погледу форме. У 
аранжману основе опог троипособног стана Зло- 
копић je очигледно тежио идеалу „минималног 
стана", чиме je антиципирао станлардна решсња 
из лруге полопине нашсг века.

Средишњи простор који je обично био ре- 
зервисан за трпезарију, сада заузима уски, строго 
функцнонални узани хол, лок су радни и „ин- 
тимни" лео стана, као и простор за лневни 6t)- 
равак укућана јасно разлвојсни.

Брижљиво спровсдсна осна симстрија y фа- 
салној концепцији претхолних објеката, иајзал je 
уступила место асиметрији, која je унела знатну 
живост y изглел фасаде.

У структуралном поглсду зграда je логично 
раздвојена тако што лео изнад гараже има за не- 
колико степеника већу апсолутну коту него део 
нзнад полрума. Оваква концепција y структури 
зграле имала je значајног утицаја на изглел фа- 
сале, којој су неједнаке коте спратова полариле 
жип ритам. Еркер на углу преузео je улогу спонс 
између чеоне и бочне фасале. Хоризонтално уок- 
пирсни прозорски отвори, рељсф y лоњој зони 
и густим хоризонталама избразлана површина 
призсмл.а, неке су од типичних формалних ка- 
рактеристика молернистичког метола, од којих je 
последЈна први пут примењена управо на овом 
објекту. Нажалост, ланас потпуно оронула фаса- 
ла јслва да пружа нешто од свог некадашњег из- 
глела.

Целокупну своју активност, те преломне и 
динамнчне 1928. године, Злоковић je крунисао 12. 
новсмбра, формирашпи зајелно са Којићсм, Ба- 
бићем и Лубовијем Групу архитската модерног 
правца. На тај начин групица младих архитеката, 
незадовољна постојећим хаосом безидејности, по- 
кушала je ла ce приближи Епропи y којој je про- 
иес приближапања модерних идеја укусу широке 
публике био већ увелико y току.

Целокупни рал Ерупе имао je више аматер- 
ски карактер, јср су ce сва питања од важности 
решавала за кафанским столом, лок су „службе- 
ници" били сами оснивачи. Па ипак, радило ce
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о добро смишљеној организацији са детал>но ра- 
зрађеним програмом и прапилима. Чини сс да не- 
колико почстних рсдова из првог записника о ра- 
ду оснивача Групс, најконцизније олређују н,сн 
основни цил» и смисао: „Новембра 12-ог 1928. 
год. састали су ce гг. архитекти Злоковић Милан, 
Бабић Душан, Дубоби Јан и Којић Бранислав, y 
циљу оснивања јсдне групс архитеката који схва- 
тају архитсктуру на бази модсрних естетичких и 
тсхничких новина, засновану на културном живо- 
ту данашњсг лруштва. Присутна господа натла 
су за потрсбно да организују рад на пропагирању 
и гајењу модсрнс архитсктуре, y Бсограду спе- 
цијално." Опаквс идсјс којс нам данас изглсдају 
уобичајено, y оно врсмс прсдстављале су прави 
бунт, рсволуцију y односу на школско васпитање, 
званичну архитсктуру и схватања широких кру- 
гова грађанства. Борба јс тек почињала. Пут до 
потпунс афирмације модернистичких идсја био je 
дуг и мукотрпан. Архитсктуром нису руководили 
само архитекти, всћ и компликопана државна ад- 
министрација, рсакционарнс школе, грађанска 
класа, све огромне и масовнс инсртне силе, које 
јс било веома тсшко загревати и покретати на- 
прсд.

Рађање модернизма y нашој срсдини одвија- 
ло ce и y спсцифичним политичким приликама 
које су умногоме одредиле ток и карактср по- 
крета. Крајњс неизвесно и нсстабилно врсме, y 
којсм су владе смењиванс убрзаним темпом, a 
шестојануарска диктатура заменила парламентар- 
ни.систсм, сигурно нијс било погодна прилика 
за испол>аван>с револуционарних илсја, било које 
врсте.

To je био, нссумњиво, јсдан од главних ра- 
злога што je Група од самог почетка лако прих- 
ватала компромисс и порсл јасног илсолошког 
опрсдсљења. Чињсница, да су модсрнисти, fie са- 
мо ихпагали са архитсктима чији пројекти са мод- 
ернизмом нису имали ничсг заједничког, већ су 
и сами, поред модермистичких излагали и своја 
академски и фолклористички коннипирана дсла, 
наводи на помисао да ни они сами нису y сваком 
тренутку знали јасно чсму заправо тсже. 
Међутим, не би трсбало губити из вида, да je y 
очима архитеката изложба увек прилика да ce 
привуче потенцијални инвеститор, који увск 
вите цени разноврсност, флсксибилност, смисао 
за компромис нсго чврсто одрсђени став. 
Мсђутим, и са таквим, крајњс помирљивим ста- 
вом, модернисти су долазили y прилику да сс бра- 
нс од „превратничких" идсја које су им припи- 
сиване.

Убеђсње да ce no сваку цсну мора пронаћи 
сопствена формула y архитектонском обликова- 
н>у, тј. да модерна архитектура истовремено мора 
бити и национална, условило je join јсдну спе-

цифичност београдског модернизма -  „изолова- 
ност” од свстских токова и скретање са суштин- 
ских проблема -  функционалности, конструкиије 
и сојалних проблсма, на псриферне проблеме -  
форме, стила и дскораиије.

За све време свога постојања ГАМП нијс 
смањивала интензитет својс активности, y којој 
су изложбс, новински чланци и пропаганда прс- 
давања заузимала кључно место. MeFjyTHM, после 
пет пуних година нспрекидног рада, стскавши вс- 
лики углсд и многобројне присталице, Група je 
обуставила рад. Разлога je било нсколико. У 
жел>и да ce квантитстом постигнс и већи ауто- 
ритет, примљенс су многс личности високе ар- 
хитектонске репутацијс, које нису биле истих по- 
глсда на потрсбе и могућности развитка модерне 
архитсктуре, што јс довело до разводњавања 
идејне пелине. Са лругс стране, један део Групе 
био јс за чисто идеолошки рад, док je лруги, ол- 
брану стратсшких интерсса стављао y први план.

Група ce расформирала y врсмс кал јс мод- 
срнизам већ увелико узсо маха н преузео вођство 
y београдској архитект>'ри, чимс je њен главни 
цил> био остварсн. Злокопић јс био прпи прсд- 
седник Групе, н>сн „идејни вођа" и најактивнији 
члан.

Нареднс две годиме y Злоковићевом ствара- 
лаштву нису биле нарочито инвентивнс. Пројск- 
ти настали тих година не могу ce приближити 
онима из 1928. године, ни по броју, ни по значају. 
Још ман>е смо y њима могли вилсти наговештај 
„всликих дела", која ће им нспосредно слелити. 
Конкурсни радови и стамбени објекти, били су 
као и претходне годинс, два главна поља Зло- 
ковићевог ангажовања.

Од свих конкурса на којима јс Злоковић y 
то времс учествовао,11 конкурс за Тсразијску те- 
расу, био je од највећег значаја за афирмаиију 
модсрниста y Бсограду, јср су три од четири на- 
грађена рада носила одлике нових схватања. Из- 
глед Злоковићевог пројекта можс ce рсконструи- 
сати према сачуваној скици која одајс помало 
хладну, прсчишћену модсрнистичку форму симе- 
тричне основс, која je y јакој међунаролној кон- 
курениији остала готово незапажена.

Од осталих пројеката, Колумбосова кула и 
Банска палата y Скопл.у, иако модернизоване, 
задржале су прстежно романтичарски карактер, 
док су остали радови изгубљени.

Три мања стамбена објекта, настала током
1929. и 1930. године, y Синђелићевој 24, Ламар- 
тиновој 48 и Далматинској 85(дворишна зграда), 
не одају, чини сс y довол.ној мери сензибилитст 
градитеља.

Троспратна зграда Опела, y улици Народног 
фронта, прсдставља најзначајнији објекат тог пе- 
риода. Пројскат за свој, до тада најпсћи стамбсни

155



МАРИНА ЋУРЋЕВИЋ

5. -  Зграда Петра Петровића, прсдставпиштво 
фирмс »OPEL« y Београлу, Пародног фронта 64

5. -  The house of Petar Petrovié, representation of the firm 
»OPEL« in Belgrade, Narodnog Fronta Street 64

објекат, Злоковић je израдио током априла ме- 
сеца, 1930. годинс, за инпсститора Пстра Петко- 
пића.

Помало „измучена" основа садржала je дпс 
собе „са лица” и пространу трпезарију са терасом, 
са дворишнс стране. Били су то уобичајени еле- 
менти „београдског стана” са краја треће деце- 
није.

Строг и симетричан изглед фасаде, као и рс- 
л>ефи између прозорских отвора првог спрата, 
остаци су академског наслеђа. Са другс стране, 
дсо фасадс изнад првог спрата, по првобитној 
Злоковићевој концспцији, требало јс да буде са-
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свим безорнамснталан. Вертикални оквир про- 
зорских отвора, као и медал>они између њих,14 
највероватније су послсдина компромиса, из- 
нуђеног y еамом процееу грађења. Тако je y свом 
коначном изгледу концеппија фасалс заенована 
на контрасту између всртикално уоквирених про- 
зора виших спратопа и хоризонтално урамл>ених 
прозорских отвора првог спрата. Хоризонтала до- 
њег дела фасаде поеебно je наглашена и елови- 
ма, која су овде прпи пут и извелсна, a не само 
замишљена као саставни део архитектонеке ком- 
позицијс.1 ;

ЗРЕЛИ МОДРНИЗАМ 
(1931-1941)

Тридесете године означиле су период пуне 
зрелости y развоју београдског архитектонског 
модернизма. Мада je притисака као и оних који 
еу им подлегали још увек било, однос према 
прошлости био je дсфииитипно ратчишћен y ко- 
риет модерне архитектуре. Најзад еу и инвеети- 
тори били импресионирани функционалним 
преимућетпом нове архитектуре, напретком кон- 
структипних система и успелим композицијама 
хармоничних односа. Коначна победа била je 
очигледна већ на Првој изложби југословенске 
еавремене архитектуре, почетком 1931. голинс, 
где еу сва изложена дела са занемарл>ивиим изу- 
зеиима,211 ноеила јасно модернистичко обележје. 
Међутим, тек je изложба немачке ликовне умет- 
ности, одржана исте године y Београду, открила 
нашим модернистима прави значај модерне ар- 
хитсктуре, скренувши њихову пажњу на њен 
друштвени значај и еоцијални салржај.

На стручном пол>у архитекти су постигли 
еманнипацију ол грађевинског инжењера, 
стручне органзације биле су снажне и актипне. 
Јавност je са интересовањем пратила архитектон- 
ска збивања преко штампе и јавних предавања. 
Биле су то годинс настанка антологијских дела 
српског модернизма. Избијање рата, нагло je пре- 
кинуло овај полет београдске архитектуре.

И y овом периоду, нарочито до средине де- 
ценије, Милан Злоковић био je водећа личност 
бсоградског модерниетичког покрета, како по 
броју дела, тако и по идејама које je y њих угра- 
дио. При том су 1931, 1932. и 1933, биле године 
y којима je Злоковићева архитектонска делатност 
д<х:сгла врхунац. Многобројни конкурсни радо- 
ви, велики број стамбсних зграла и јавних обје- 
ката, међу којима и животно дело, Дечија уни- 
верзитетека клиника, били су резултат његове 
огромне пролуктивности.

Хотел Жича y Матаруткој бан>и био je први 
y низу сјајних (ктварења која je Злоковић тих го-
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лина остваарио. Није то био само н>сгов први 
објекат јавне наменс, већ и његово, до тад, 
најчистије модернистичко дело, остварено 
без икаквих компромиса. Остварсн y цслини 
y духу „интернационалног стила" био јс 
оличење идеала којем су модернисти y то до- 
ба тежили.

Сам Злоковић овај пројекат датује између 
1928. и 1931. год. О времсну зилања објекта оба- 
вештавамо ce нешто прецизније y новинском 
чланку о „улепшавању Матарушке бање."21 За- 
почето y јесен 1931. године, грађсњс јс приведсно 
крају маја месеца нарелне године. Изграђен на 
месту јсдног старог ресторана, хотел јс заузео 
површину од 1000 м . Власник je био Дезидер 
Хован.

Једноставне, мирнс површинс хармоничних 
пропорција, изазивају код посматрача утисак при- 
јатне опуштености. Чиста и јасна структурална 
идсја исказана јс уједначеним ритмовањем про- 
зорских отвора и ненаметљивом ортогоналнотћу 
укупног волуменског склопа. У приземљу je 
смештен просторно дубок трем-тераса са витким 
стубовима, који сс пријатно уклапа y природну 
околину бањског парка.

Сигурно није случајност што je Ђурђе 
Бошковић свој приказ Прве југословснскс 
изложбе савремене архитектуре завршио управо 
овим Злоковићевим пројектом, назвавши га „пра- 
вим обрасцем коме данас тежи савремена архи- 
тектура."22

Te године Злоковић je учсствовао на два 
конкурса -  за Учитељску школу на Цетињу и 
Жслезничку станицу y Скопљу. Пројекти нису 
сачувани. Међутим, Ћурђе Бошковић помиње 
пројекат за Ж елезничку станицу y једном свом 
чланку,23 и сврстава га y групу модернистичких 
радова, „међу којима поједини имају више из- 
глед

Стамбени објекти настали те године, мала 
бројни, не досежу ниво Злоковићевих најзначај- 
них остварен>а.

Троспратница y Улици војводе Миленка, 
грађена за предузимача Јулија Заборског, y 
потпуности je прсузела фасадну шему Опела, 
и то ону првобитну, неизвсдену концспцију, 
са потпуно безорнаменталним фасадним 
платном горњих зона. У доњој зони, као и 
на Опелу, рељ ефна пол»а заузимају место из- 
међу хоризонтално уоквирених прозорских 
отвора.

Троспратница из суседнс Улице Милоша 
Поцерца, по општој концспцији такође под- 
сећа на зграду Опела, али овога пута на н>ену 
остварсну варијанту са всртикално уоквирс-

ним прозорским отворима горњих спратова и на- 
глашеном хоризонталом дон»е зоне. Једино je 
балкон нов елеменат y концепцији фасаде.

Фасада двоспратнице, инжињера Јована Пе- 
тровића, y Улици цара Душана сасвим je бсзор- 
наментална, као и фасаде двеју идентичних чето- 
вороспратница подигнутих, једна поред друге y 
Улици светог Саве. Једна од н>их грађена je за 
поменутог инжињера Јована Пстровића, a друга 
за инлустријалиа Драгољуба Штерића, за којег 
ће годину дана касније, изградити вилу на Де- 
дињу. Док je зграда y Улици цара Лушана имала 
масивни еркер y срсдишњем делу прочеља, 
вишеспратницс y Улиии светог Саве поред ер- 
кера добиле су и балконе. Међутим, и балкони 
и срксри концентрислми су на зоне прва три 
спрата, док je највит.з зоца потпуно растрећена. 
Ове вишеспратнице прсчсгавл>ају класичне при- 
мере модернистичке стамбене архитектуре тог 
времена, које ће ce каснијих година до беско- 
начности понављати.

Од далско пећег значаја за историју сргмке 
архитектуре биле су пилс Пренлић и Штерић, ко- 
je je Злоковић пројсктовао током наредне године. 
y Професорској колонији и на Дсдињу. По дух ;̂ 
оне ce надовезују на Злоковићеву сопствену вијр: 
на Котеж Неимару, из 1927. голиме, са .сопм 
образују „трилогију" Злоковићевих најзка"ајми- 
јих стамбених објеката. Оштра куб1 *носг волу 
мена, једноставност и јасноћа облика, и,.*;вагп зи- 
да над отворима, слементи су који i.jcyMihiiBO 
указују на I^oos-obo дело као заједничку и’.:пи- 
рацију за сва три објекта. Али, до : je Злоко- 
вићева вила y рсљефима и архитраву и?лад upi- 
зорских отвора још увск садржала остаткс аса- 
демске традицијс, Прендићева и Штерићеиа вила 
лишсне су сваке декорације. Различите всјгичи. е 
прозорских отвора на Пренлићевој и Штерићево* 
вили, још један су слемент преузет из IvOOs-obp»* 
архитсктонског речника.

У основи и пресеку виле Прендић, видл.ив 
je и покушај остваривања I oos-овог »raum pla
na«.

Вила индустријалпЈ Драго.губа Штерића, 
најпознатија je и највшпе публикована Злоко- 
вићева вила. Већ на први поглсд, уочљива je ар- 
тикулација чистих стереометријских форми. Про- 
порцијски изнијансиран став y односу на хори- 
зонталне и вертикалне елсменте основног волу- 
мсна, успеишо je формирао динамичну хермети- 
зовану просторну целину. Разуђеност основе, 
широк и интиман контакт између екстеријера и 
ентеријера, супсрпонирањс планова по дубини, 
неки су од битних елемената „интернационалног 
стила".
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6. -  Хотсл Ж ича У Матарушкој бањи

6. -  I Iotel ZiCa in MatnruSka Banja

S. -  Вила Штсрић У Бсогралу, Гсперала Штурма 4

К. -  Villa of the Sterié family, Belgrade, Generala Sturma 
Street 4

7. -  Вила Преилић y 1»еогралу, Осмаиа Ђикића 20

7. -  Villa of the I’rendié family, Belgrade, Osmana Dikica 
Street 20
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Годинс 1932, само голину дана каснијс послс 
хотела Ж иче, Злоковић je за Матарушку бању 
пројектовао joui један објскат сличне намснс, али 
мањег обима. Реч јс о хотсл-пансиону познатог 
бањског лекара Драгомира Карајовића, који сво- 
јим обликом y многоме подсећа на далеки про- 
јскат за Уметнички павиљон Цвијсте Зузорић, из 
1925. годинс. У новинским чланцима објскат сс 
помињс као „ванрсдно удобна вила са 13 соба, 
изграђена y модсрном стилу."“4

Te године Злоковић јс са успехом учсствовао 
на неколико конкурса,  ̂ мсђутим тек му јс кон- 
курсни рад за Привредни дом y Скопљу расписан 
априла 1933. годинс, донео потпуни тријумф -  
прву награду и рсализацију пројекта.

Подизање Приврсдног дома знатно je допри- 
нело дсфинитипном рсгулисању скопског глав- 
ног трга, на којем су ce всћ налазили акадсмски 
конципирани објекти Народне банке и Официр- 
ског дома. Својим објектом, Злоковић je тргу 
улио дах модернизма. Томе je сигурно допринео 
и ман>е тврд инвеститор, него што je то нскада 
била Хипотекарна банка, који условима конкурса 
није наметао стилску концспцију објекта.

Тражсна je зграда једноставна, репрезентативна, 
по висини јсднака Пародној банци. To су били 
јсдини захтеви наручиоца.

Злоковић je остварио објекат каприциозно 
разуђсног волумена препуног бурних сукоба ра- 
зличитих мотива. Зграда јс изведена y скелету од 
армираног бетона, са делимичном применом зи- 
дова од опеке. И међуспратне конструкције и 
главне темељне стопе, такође су од армираног 
бетона.

Уз Иблсров Окружни уред за осигурање 
радника, Злоковићев Привредни дом најзначај- 
нији je модернистички објекат y Скопљу. У 
згради су смештене све привреднс организаци- 
је из Скопља. Библиотека, ресторан, биоскоп, 
продавнице, неки су од додатних садржаја који 
су објекат учинили „иајпријатнијим сврати- 
лиштем за Скопљанце и странце који пролазе 
кроз Скопље."26

Године 1933. Злок'опић je пројектовао своје 
најзначајније дсло -  Дечију универзитстску кли- 
нику, која, без сумн>е, означава врхунац свега iuto  
јс српски архитектонски модернизам дао. Про- 
јектована y време кулминаније деловања ГАМП,

9. -  Умиверзитетска лсчја клипика y Бсогралу

9. -  Children’s University Clinic. Belgrade
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кала јс молерна Бсограла коначно прокрчила иут, 
зграда je практично и дефинитивно означила ги>- 
бсду над ломаћим еклектицизмом. Пројекат je не- 
сумњиво плод дугог и мукотрпног рала, током 
којег ее Злоковић драматично борио да савлала 
многобројне препр>екс које су условили врло 
тешки и компликовани функционални захтеви. 
Решивши их веома успешно, Злоковић je оства- 
рио своје животно лело, a новијој српској архи- 
тектури подарио јелно ол њених најбриљантнијих 
остварен>а.

Злоковић јс пројекат Дечије клинике датовао 
y 1931. годину. Мсђутим, y новинском тексту пи- 
саном поволом полагања камсна темељиа, као 
преме настанка пројекта наводи ce пролсће 1933 
голине.27

Од коликог друштвсног значаја je било ово 
Злоковићево лело, најречитије говори чињеница 
да су болесна деца ло тада смештана y крајње 
примитивне бараке на Губсревцу, y којима нису 
била решена ни најосиовнија питања хигијсне, 
a о функционалности било које врсте, нијс могло 
бити ни говора.

Тсрен код бивше Летрономскс, сада Метео- 
ролошке опссрваторије, олређен je као најподе- 
снији за подизање нове, модерне бшшице. Ваздух 
je чист, a улал>еност од цснтра града незнатна, 
што клинику чини лако приступачном. Сличну 
погодност имају и студенти медицине, јер ce 
Универзитстска клиника и Институт налазе y не- 
посредној близини. Испред дечијих соба налази 
ce стари парк Метеоролошке опссрваторије.

Са зилањем клинике отпочело ce 1936. го- 
дине. Већина ралова, укл>учујући и унутрашњс, 
окончана јс пред сам почетак рата, с тим што je 
лео опрсме набављен из иностранства уграђен 
знатно касније.

Зграла Дечије клинике рспрезснтативна je 
вишеспратница, зналачки уклопљсна y околну 
средину. Већ на први поглсд, видљиви еу спи 
главни елементи молерног пројсктовања -  сло- 
болан аранжман основе, безорнамснтална фаса- 
да, стубови y приземл>у, прозори y низу, кровне 
терасе. Свако дал>с посматрање, међутим, наводи 
на чињеницу да je Злоковићево лело изузстно, a 
не стандарлно дсло домаћсг молсрнистичког по- 
крста. Оно није обликовано уз помоћ „хоризон- 
тала и вертикала", прозори нису повезани y траке 
вснцима једноставних профила, мотка за заставу 
није посебно обликоваиа као завршни акненат, 
нити je фасада грађевине јелно, a тсло лруго. 
Злоковићева болница, уз Врашованову Штампа- 
рију, јслна je од ретких структуралних грађевина 
српског модернизма, настала као целовита гра- 
дитељска стулија.

Неки од карактеристичних елемената који 
су, y битном, олредили коначни изглел злања, ни- 
су били део првобитне Злоковићеве концепције. 
To ce, пре свега, олноси на разуђену улазну пар- 
тију из Тиртове улиие, и део поткровља из Па- 
стерове улице са експресивним рамовским кон- 
струкцијама које чине контраст мирном бролу 
грађевине. Други пројекат, по којсм je објекат и> 
веден, разликовао ce од првог и по уједначеној 
перфорацији трећег спрата са перфорацијом 
осталих спратова, чиме јс здање добило знатно 
„срсђснији" изглсл. Дугачка хоризонтала главног 
брода оживљена je терасама које болесној деци 
омогућавају излазак на чист вазлух, сунчање и не- 
посрсднији контакт са природним окружјем. Жив 
ритам остварен je олносом отвора и пуних 
површина, неједнаким висинама кровних завршета- 
ка, и псрголама, које имају функцију предпајања 
терасних површина испрел јединица. Вертикална 
суперпозиција етажа и њихових слсмената исказује 
ce као динамично ритмована игра пропорцијски 
смишљених фрагмената крупне пластике чије за- 
јелништво формира чврсту архитектонску целину. 
11есиметричан распоред и различите димензије 
прозорских отвора, одређени су величином и 
садржајем простора које (Ч.ветљавају. Чист и јасан 
просторни функционализам, y технолошком и кон- 
структивном смислу, брижљиво олнегован летаљ 
свих елемената, довсли су укупни архитектонски 
концепт до перфекције.

Дечија клиника истиче ce као најчистији 
пример преношења европског архитектонског 
модела y традиционално провинцијално обојену 
српску средину. Спи главни оенови молсрне ар- 
хитектуре y свету, функционалистичка студија 
основе, студија нових конструктивних склопова 
и примена нових грађевинских материјала, за- 
ступљени су y овом делу. Всћина осталих српских 
молерниста управила јс своје тежње ка стваран>у 
новог стила, лок функиионална основа, структу- 
ра грађепиме и прсдност нових материјала нису 
били чсст прелмст ккихопих размишљања. Ово 
истински налахнуто дсло, y поглелу савременог 
архитектонског израза, пластичног обликопања, 
за више од 50 година како je замишл>сно и из- 
велено, задржало je карактср врло саврсмене, и 
још непревазиђсне архитектурс.

Већ слсдеће године, Злоковић je израдио 
пројекат за још јелну велику болницу овога пута 
y Сомбору, који на жалост нијс извелен. Ске- 
летни систем из чије логичнс примсне произлази 
слоболно призсмље, појављујс ce изузетно y овом 
Злоковићевом нерсализованом пројекту. Кол дру- 
гих наших модерниста, скелстни систсм y колико 
и постоји, скривен je y зиловима, док ce стубови 
на фасади појављују само као елемент формалне 
композиције.
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Други један здравствени објскат, Дом народ- 
ног здравља и болница y Рисну,2* Злоковић јс 
успео да рсализује прсд сам почстак рата. Мада 
скроман по програму и величини објекат поселује 
реалне архитсктонскс квалитетс високог стспсна.

У тих нсколико година пред лруги свстски 
рат, Злоковић јс остварио joui нсколико јавних 
и стамбених објеката међу којима и основну шко- 
лу y Свстозарсву, Царинарницу y Котору, вилс 
y Оребићу и Херцег-Новом. Осим тога, ралио јс 
на систематизацији запалног дела которске оба- 
ле, израдио скицу за урсђсњс полуострва Лапад 
код Дубровника, пројсктс за Хришћанску зајсд- 
ницу младих људи и Павиљон унивсрзитетске 
клиникс за инфективнс болести. Учествовао јс 
на конкурсима за рсшсње Тсразија, сајмишта, Ет- 
нографски музсј, палату Албанијс, зграде Трго- 
вачког фонда и Министарства просвстс.

Годинс 1939. Злоковић je пројсктовао послед- 
н>с y низу својих великих прсдратних остварења

-  зграду FIAT-a, данас ЈУГОАУТЛ, y Булевару 
ЈНД.

У то време, српска архитсктура преживља- 
вала je новс промсне. Једноставна неупадљивост 
раног модсрнизма повлачила ce прсд поплавом 
новог монумснтализма; осна симстрија поново je 
завладала фасадама, које су облагане мермсром. 
Оваквс промене последица су, несумњиво, ширих 
друштвсних околности y којима je јачање тота- 
литарних режима y Европи довело до појавс да 
архитсктура све вишс изражава снагу, a све мање 
разум.

У таквим условима, кал су његовс колеге y 
луксузном материјалу остпаривале наглашено 
монументалне, симстричне форме са моћним ко- 
лонадама и кулама, ) Злоковић je остао веран 
свом идсалу, чак и y случају кад je инвеститор 
Гжо италијански FIAT.

Зграда благо залученог облика, структурално 
je формирана y скелстној комструкиији. Елемен- 
ти којима плени пажн>у јссу псрфорација топлог, 
ирвсног зида квадратннм прозорима, равна кров- 
на тераса, моћна структура гаражс. ГБсна осо- 
беност посебно јс наглашена применом фуговане 
опекс, као материјала ненамстљивс експресије.

ПОСЛЕРАТНА ДЕЛАТНОСТ

Дане окупације Милан Злоковић провео je 
y Београду, бавећи ce искључиво теорстским ра- 
дом. И по ослобођсњу, своју активност оријен- 
тисао je све више на област теорије, исцрпљујући 
y њој највсћи део свог стваралачког потенцијала. 
Са другс стране, y непскрсдној пракси пројскто- 
пања, по обиму знатно ограниченој, Злоковић je 
остварио неколико објската који скупа и појели- 
начно нс доссжу ниво његових знаменитих 
остварен»а y периоду измсђу два рата.

По завршетку рата, Злоковић сс нашао y са- 
свим измењеним лруштвсним околностима. Пс- 
риод „обнове и изградње" земље није био при- 
лика за испол>авањс креативности y било којем 
виду. Решавали су сс проблсми од основног, сг- 
зистснцијалног значаја, док су расположива срел- 
ства била крајње ограничена. Инвеститор вишс 
није био појелинац који зна какву архитектуру 
хоћс, већ анонимни колсктив који тражи 
искл>учиво кров над главом. Подруштвљавање 
свих области стваралаштва, колективизам и по- 
литизација архитектуре, сужавали су простор за 
рал архитектима инливидуалцима и убијали сва- 
ку тежњу ка уникатном архитектонском изразу. 
У таквим условима Злоковић није имао прилику 
ла изрази сав свој стваралачки немир. Тек током 
пелесетих година, споро и мукотрпно одвијало ce 
растајање од идсала колективизма. To je била

10. -  Прсдставништпо 1*1 A I -a, Југо-ауто y 1>соГралу

10. -  Representation of the firm »FIAT« -  Jugo-auto, 
Belgrade
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прилика да ce архитектима врати статус инди- 
вилуалног аутора, уметника.

Познат као страствени учесник на конкур- 
сима, Злоковић им нијс одолсвао ни y овом пс- 
риоду. Године 1945. учсствује на конкурсу за 
гробље палим Црвсноармсјцима y Бсограду, и 
осваја другу награду. Паредне годинс пројсктујс 
типове стамбсних зграда y рударским насељима, 
Палату председништва ФПРЈ на Повом Београду 
и споменик палим борцима y Суботици. Две згра- 
де Министарства Пародне одбране на углу Ули- 
це кнеза Милоша и Немањине, Гинсколошко- 
акушерска клиника Медицинског факултста y 
Београду, Стоматолошки факултет y Београду, 
Туристички хотел на Лападу код Дубровника, 
Санаторијум дечије болницс y Титограду, 
Изложбсни павиљон ФПРЈ y Брислу, урсђењс но- 
вог градског центра на Црвеном крсту, зграда 
Инпсстиционе банке y Београлу, jour су нски од 
конкурсних радова овог периода, који су, готово 
без изузетка били откупљсни или награђсни.

Од 1946. год. до 1949. год. Злоковић je учсство- 
вао као пројектант и члан Режијског одбора на об- 
нови и довршењу, y рату оштећснс Дечијс унивср- 
зитетске клинике. Поред тога, израдио je скицу ге- 
нералног плана за грал Вал>епо, плановс за нопу 
Пародну кафану y Прчњу и регулациону скицу за 
уређење непосредне околине града Котора.

Једини реализовани објекат овог псриода y 
Београду, јесте Болница за лечење дечије тубер- 
кулозе костију и полиомислитиса на Бањици 
(1954), дело стандардне архитектуре, остварсно y 
сарадњи са архитектом Станком Клиском.

Друга два објекта, Учитељска школа y При- 
зрену (1959), и туристички комплекс Мсдитеран 
y Улцињу (1960-1965), могла би ce назвати „пио- 
нирским", са гледишта консеквентне примене 
модуларно координираних мсра, индустријске 
стандардизације делова и елемсната и монтажног 
начина грађења. Оба објекта остварена су y са- 
радњи са сином и ћерком, Ћорђем Злоковићем 
и Милицом Мојовић.

Учитељска школа y Призрену, изведена je 
као монтажни армирано-бетонски објекат, уз до- 
следну примену модуларне координације мера. 
Први пут y нашој земљи одустало ce од тради- 
ционалног начина грађења и приступило реали- 
зацији објекта на рационалнији начин.

Зграда je конструисана y скелетном систему 
са монтажним стубовима, гредама y бетонској 
оплати, монтажним парапетима и ребрастим та- 
ваницама. Да би ce оплата и скела свеле на ми- 
нимум, да би ce добиле површине које ce не мал- 
теришу, нити даље обрађују, примењени су мон- 
тажни пуни стубови, танки армирано-бстонски 
елементи који ce испун>авају бетоном („бстонска 
оплата"), монтажни фасални делови и др. Шуп-

љи елемснти омогућили су лаку монтажу захва- 
љујући својој малој тсжини, a армирање и испу- 
њавање њихових шупљина бетоном учинило je 
конструкцију монолитном. Све je то допринело 
бржој и рационалнијој изградњи, y економском 
и технолошком смислу.

Спољња обрада зграде везана je за систем 
монтажних фасадних елемената коначне 
површинске фактуре, тако да je отпала, y пре- 
драчуну иначе доста крупна ставка малтерисања 
фасаде.

Са гледишта архитектуре, почетна огра- 
ничења на само два базична пројектна модула ни- 
су спутавала могућност слободног архитектон- 
ског израза, већ напротив, подстицала досстљи- 
вост стваралачке маште. Фасални елемент, про- 
порцијски чист, линеарно ритмован кроз три 
спратна слоја, образује јасно компоновану и до- 
падљиву хармоничну целину. Уепостављен je рит- 
мизован поредак префабрикованих елемената, a 
ради контраста и бољег спољњег ефекта, зидови 
су изведени од природног камена из околине 
Призрена y традиционалном везу. Прогноза ла 
ће пројекат изражен модуларним мерама наићи 
на тешкоће и неразумевање на градилигиту, нису 
ce оствариле.

Туристичко насеље Медитеран y Улцин,у 
грађсно je y периоду измсђу 1962. и 1965. године, 
y две етапе. У првој етапи ( 1962—1963), подигнуто 
je населл од седам тр<клојних објеката, од којих 
шест заузимају апартмани, a седми, једнокреветне 
и двокреветне собс, без купатила, која су дата за- 
себно. У другој стапи (1963—1965), изграђена су још 
два објскта са апартманима и зграла рссторана, ка- 
фане и цснтралне рецепције, којима je употпуњена 
урбанистичка целина насеља, његов коначни из- 
глед као и гвегово рационално коришћен^.

Чист и ритмички смишљен композициони 
однос просторних склопова y павиљонском си- 
стему, зналачки je уклопљен y панораму околине. 
Аутори су до крајњих граница поштовали при- 
родне услове терена чија je конфигурација по- 
служила као инспиративан мотив архитектон- 
ског крсирања. Зграде су постигнуте на веома 
стрмој падини што je утицало на контуру њихо- 
вог попречног профила. Фронт свих зграда, пре- 
ма обали, решен je y пространим лођама са којих 
ce пружа поглед на море и стару тврђаву. Спољна 
степеншита која обезбеђују приступ апартманима 
и комуникацију око зграда, спремно су иско- 
ришћена као мотив скулптуралне пластике. Пат- 
кривени пролази доњих приземља прслстављају 
подужни спој зграда са апартманима до улаза y 
зграду хотелског типа. Поссбан ликовни дожив- 
љај постигнут je фактурним контрастирањсм 
притесаног камена и глатко обрађених фасадних 
елемената.
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И y овом објскту лоследно je спровсдена мо- 
дуларна координација просторних јсдиница, елс- 
мената и лелова. Извршсна јс систсматска ката- 
логизаиија свих просторних јединица, елсмсната 
и делова за фабрикацију и монтажу. Овакав при- 
ступ нијс само знатно упростио процес пројск- 
товања, већ je y многомс допринсо снижавању

троткова и убрзаној реализацији објскта, која je 
обављсна за седам нсгтуних мсссци и порел веома 
тсшких транспортних услова.

Била су то послслн>а лела нсисцрпног стра- 
ствсника архитсктурс, y којима су илеалнс мо- 
дуларнс шсмс изгубиле своју имперсоналност, и 
y пракси открилс скривенс мисли свог аутора.

КАТЛЈ10Г ДЕЛА

1. Концсртна дворана, 1921. Дипломски рад.
2. Мипистарство шума и рула (лаиас ССИП), 1921. 

Конкурсни рад, откуп.
3. Гепсрални план Бсограда, 1921-1922. Конкурспи 

рад, друга награда. Злоковић учсствовао y ралу аутор- 
ског тима који су сачип.апали Marsel Ohirten, Albert Ра- 
ranti, Zan Navilj и Anri Soke.

4. Срсдишњи урсд за осигурање ралника y Загрсбу, 
1923. копкурсни рад.

5. Дом југословенских иижсн.ера и архитската, 
1923. Конкурсни рад.

6. Стамбена згрзда иа углу IberoiucBc и Протс Ма- 
тсјс улицс, око 1924. Угаони балкон срушеи y току ра- 
та. Тсхиичка докумснтација није сачуваиа.

7. Кућа за непозпатог иивеститора, 1924. Пројекат.
8. Дом за васпитан.с малолетника, 1924. Коикурспи 

рад, ужи конкурс, награде.
9. Кућа Јосифа Шојата на углу Ираничевске и Ран- 

кеове улице, 1924-1925. Објекат y првобитном стању. 
Тсхпичка докумеитација y ИАП ф  XIII. 14. 1925. Нла- 
иови: јун 1925. Зидање: 1. 6. 1924 -  30. 9. 1925.

10. Павиљон Крал.спиис СХС y Филаделфији,
1925. Копкурсии рад, лруга награда.

11. Уметнички павиљоп „Пвијета Зузорић", 1925. 
Копкурсни рад, друга иаграла.

12. Павиљоп Крал.свине СХС (пролавпииа) y Па- 
ризу, 1925. Конкурсни рал, друга паграла. Двс варијапте 
решења.

13. Кућа за испознатог иивсститора y Н>егошевој 
улици, 1925. Пројскат.

14. Типови мањих желсзничких стапииа, 1925. 
Пројскти.

15. Кућа Елизабстс Рајчић y Праничсвској 10, 1925—
1926. Објскат порушеп п<кле рата. Техмичка докумсп- 
тација y ИА1> ф  X. 55. 1925. Млаиови: септ. 1925. Зи- 
дап,с: 21. 9. 1925 -  1. 9. 1926.

16. Палтсон, 1926. Пројскат. Државпи испит.
17. Кућа Љубомира Јоваповића y Рапксовој 12-14, 

1926. Објскат y првобитпом стању. Техиичка докумен- 
тација y ИАК ф  I. 31. 1927. Плапови: апр. 1926. Зидан,с:
3. 5. 1926 -  10. 12. 1926 (дворипши објекат: 1927).

18. Костуриица па Зејтиилику, 1926. Конкурсни
рад.

19. Две куће Ћорђа Јоваиовића y Улиии Гастоиа 
Гавријса 1-3, 1926. Објскти y првобитпом стању. Тсх- 
ничка докумснтација y ИАП ф  IX 22. 1926. и VIII. 39. 
1926. Планови: јун 1926. Зилање: 25. 6. 1926 -  2. 12.
1926.

20. Кућа Милана Злоковића y Профссорској ко- 
лонији, 1926. Пројскат. Тсхиичка докумснтација y ИАГ> 
ф  XII 62. 1926.

21. Кућа Маре Митровић y Праничсвској 8, 1926. 
Објскат y првобитиом стап,у. Тсхпичка документаиија 
y ИА1» ф  III. 52. 1926. Планови: авг. 1926. Зилањс: 25.
8. 1926 -  20. 12. 1926.

22. Кућа Јсрсмијс Протића y Ранкеовој 11, 1926.
Објекат y првобитном стаи.у. Техничка документаиија 
y ИА1» ф  XIII. 25. 1926. Плапови: сеп. 1926. Зилање:
15. 7. 1926 -  5. 12. 1926.

23. Кућа Милосава Раичсвића y Ранкеовој 10, 1926.
Објскат y првобитпом стању (нереализовани пројекат 
дозиђивап.а, Милутии 1><1рисавл.евић, 1936.). Техничка 
локументапија y ИА1> ф  VII. 26. 1926. Плаиови: нов.
1926. Зидање: 15. 7. 1926 -  2. 12. 1926.

24. Кућа Ћуре Коглаиића y Улиии Светозара Мар- 
ковића 45, 1926. Пројекат. Техничка локумснтација y 
ИА1> ф  XVIII. 43. 1926. Планови: мов. 1926. 1>ез пола- 
така о грађсн.у.

25. Кућа Крстс Гопчевића y Господар Јеврсмовој
39, 1926. Пројекат. Техиичка локумептаиија y ИА1> ф  
XIX. 44. 1926. Плапови: леи. 1926. 1>сз података о 
грађс»1,у.

26. Кућа Виика Ћуровића y Улици Ј1»убс Стоја- 
новића 18, 1926 -  1927. Објекат налчилаи по пројекту 
аутора 1937. Техничка докумеитаиија y ИА1> ф  XVIII.
34. 1926. Планови: јун 1926. Зилањс: авг. 1926 -  март
1927.

27. Кућа Јосифа Шојата y Крал.а Милутима 33, 
1926 -  1927. Објскат y првобитпом стан,у. Техиичка до- 
кумсктација y ИА1> ф  XVI. 62. 1926. Пламови: ссп. 1926. 
Зидање: 1. 10. 1926 -  6. 7. 1927.

28. Светосавски храм, 1926 -  1927. Конкурсни рад. 
откуп.

29. Кућа Михаила Урошсвића lia углу Пожарс- 
вачке и Синђслићеве, 1926-1927. Објекат дограђен и y 
потпунскти измењеп no пројскту В. Стаитевског, 1938. 
Техничка докумсптација y ИАП ф  IV. 24. 1926. Пла- 
пови: март-јуп 1926, феб. 1927. Зидам.с: 15. 7. 1926 -
6. 7. 1927.

30. Кућа Вила Косовића y Скерлићевој 12, 1926 -
1928. Објекат y првобитном стању. Тсхничка локумсн- 
таиија y ИАП ф  XIV. 40. 1926. Плапови: авг. 1926 -  
јули 1928. Зилап,е: авг. 1926 -  јули 1928.

31. Дом фопла сиромашпих учепика y Шаппу, 1927. 
Конкурсни рал, откуп.

32. Кућа Радована Калуђерића y Војволе Дојчина
6, 1927 -  1928, Објскат y првобитиом стању. Техпичка 
локумеитаиија y ИА1» ф  XIV. 41. 1927. Зилан>с: јул 1927
-  окт. 1928.

33. Кућа Милапа Злоковића y Улици интернацио- 
налних бригала 76. 1927-1928. Објекат y првобитиом 
стан.у. Техиичка локумеитаиија y ИА1> ф  VI. 31. 1927.
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Планови: апр. 1927, окт. 1927. Зидање: 15. 7. 1927 -  1 .
12. 1928.

34. Кућа ЈБубицс Злравковић y Сипђслићсвој 24, 
1928 -  1929. Објекат y првобитпом стаи.у. Тсхиичка до- 
кументација y ИАБ ф  XIV. 2. 1928. Зилање: 1. 5. 1929
-  21. 9. 1929.

35. Кућа Власте Ивковића y Палмотићевој 21, 1928. 
Објскат дограђеи по пројскту JI. Тупсра, 1936. Техничка 
докумеитација y ИАБ ф  XI 45. 1928. Пламови: јуп 1928 
и окт. 1928. Зидање: 20. 8 . 1928 -  20. 1 1 . 1928.

36. Француска школа y Рамкеовој 4, 1928. Објекат 
y првобитном стању. Учешћс y изгралњи објекта.

37. Среска зграда y Кп.ажевну, 1928. Копкурсни 
рад прва награда.

38. Коларчев народни упипсрзитет, 1928. Коикур- 
сми рад.

39. Инвалидски дом па Малом калсмсглану. Кои- 
курсии рад, трсћа награда.

40. Поморски музсј y Сплиту, 1928. Коикурспи рал.
41. Ж елезиичка стапица y Обрсповиу, 1928. Про- 

јекат типског објекта.
42. Кућа Невене Заборски y Далматииској 79, 1928-

1930. Објекат y првобитном стаи.у. Тсхиичка докумсн- 
тација y ИАБ ф  XIII. 35. 1928. Плапопи: окт. 1928 и 
иов. 1928. Зилап.с: 1..11. 1929 -  5. 4. 1930.

43. Кућа Ђорђа Драгутиновића y Змај Јовиној 31, 
Земун, 1928-1929. Објекат алаптиран по пројекту аутора
1932, 1958. Техничка докумептација y Архиву СО Земуп. 
Планови: ссп. 1928.

44. Хипотскарна бапка y Сарајсву, 1928-1931. Об- 
јскат y првобитном стан.у Конкурспи рал, лруга иагра- 
да, првопласирани рад. Прерађепи пројскат (са В. Пе- 
тровићем), крај 1928. Зидап.с: ссп. 1929 -  мај 1931.

45. Кућа Олгс Радспић y Ламартиновој 48, 1929. 
Објекат y првобитном стан.у. Техпичка докумсптапија 
y ИАБ ф  1. 15. 1929 -  18.б' 1929.

46. Кула светиља y Can Домиигу, Куба, 1929. Кои- 
курспи рад.

47. Управа фондова (дапас Народпи музсј), лограл- 
и>а, 1929. Копкурснн рад, откуп.

48. Вила Бруна Мозера y Симе Шолајс 7, Зсмун, 
1929-1931. Објекат y првобитпом стању. 'Гехиичка ло- 
кументација y Архиву СО Зсмун.

49. Радничка комора, 1929. Ужи конкурс, паграла.
50. Кућа Јованкс Хара y Далматипској 85 (лво- 

ришна зграда), 1929. Објскат y првобитпом стан,у. Тех- 
ничка докумснтација ИА1> ф  XIX. 59. 1926.

51. Теразијска тераса, 1929-1930. Коикурсни рад.
52. Банска палата y Скопл,у, 1930, Конкурспи рал, 

друга награда.
53. Улружсње југословспских ипжењера и архи- 

теката, 1930-1931. Коикурспи рад.
54. Зграда Петра Петковића, прсдставништво фир- 

мс Опсл, 1930-1931. Објскат y првобитиом стању. Тсх- 
иичка документација y ИАБ ф  VI. 48. 1930. Планови: 
апр. 1930. Зидањс: јули 1930-1. 8 . 1931.

55. Ж елезиичка стапица y Скопл.у, 1931. Копкур- 
сии рад, откуп.

56. Кућа Ранка Чорбића y Ћирила и Методија 7,
1931. Објекта порушси. Тсхиичка докумснтација и ИА1> 
ф  VI. 25. 1931.

57. Кућа Вените Павловић y Чолак Аитиној 4,
1931. Објекат. Техиичка докумснтаиија y ИАБ ф  XIII.
20. 1931. Зилање: јун 1931 -  авг. 1931.

58. Учитељска школа lia Пстин.у, 1931. Конкурсии 
рал, откуп.

59. Кућа Јоваиа Петровића y Улиии пара Душана 
71, 1931-1932. Објекат y првобитпом стању. Техничка 
локументаиија y ИАГ> ф V. 28. 1931. Плапсжи: лсц. 1931, 
јул 1932. Зидањс: март 1932 -  авг. 1932.

60. Зграде Јована Пстровића и Драгољуба Ште- 
рића y Светог Саве 6 - 8 , 1931. Објекти y првобитном 
стаи»у. Техиичка докумситаиија y ИАБ ф V. 28. 1931. 
Плапови: јул 1931. Зилање: авг. 1931 -  леи. 1931.

61. Кућа Невспс Заборске y Улици војводе Ми- 
ленка 28, 1931-1932. Објекат y  првобитиом стању. Тех- 
иичка локументапија y ИАБ ф XIX. 29. 1931. Плалови: 
авг. 1931. Зидање: 2. 10. 1931 -  1. 5. 1932.

62. Хотсл Жича y Матарушкој бап.и, 1931-1932. 
Објекат знатно рекопструисаи после 1960.

63. Кућа Зоркс Пантелић y Огњепа Принс 82,
1931-1932. Објекат y првобитпом стаи>у. Техничка до- 
кумсптаиија y ИА1> ф XIJI. 1. 1931. Планови: окт. 1931. 
Зилан.с: 20. 10. 1931 -  1. 5. 1932.

64. Кућа Јована Пстровића y  Улицн Цара Душапа 
69, 1932. Објекат y  првобитном стаи.у. Тсхпичка доку- 
мситација y ИАБ ф V. 28. 1931. Планови: дец. 1931, 
јули 1933. Зилан,с: 15. 3. 1932 -  20. 8 . 1932.

65. Дом Асроклуба, 1932. Коикурсни ргш, откуп.
6 6 . Народпи дом y Земуиу, 1932, Конкурсии рад, 

откуп.
67. Бсрза, 1932. Копкурспи рал. откуп.
6 8 . Осповпа школа y  Зсмуну, 1932. Копкурсни рад, 

ужи конкурс, откуп.
69. Кућа Марс Митровић и Марс Јоксић y Хаџи 

Милситијевој 58, 1932. Објскти y првобитпом стаи,у. 
'Гсхпичка докумситација y ИА1> ф XVIII. 18. 1932. Пла- 
иови: јул 1932. Зилаи.с: 1. 8 . 1932 -  24. 10. 1932.

70. Вила Прснлић y Осмапа Ђикића 20, 1932 -  1933. 
Објекат y  првобитном стан.у. Техпичка документација 
y ИАБ ф XX. 8 . 1932. Плапови: јули 1932, јули 1933. 
Зидап,е: 18. 8 . 1932 -  19. 7. 1933.

71. Пансиоп лр Карајопића y  Матарушкој бањи,
1932-1933. Објекат.

72. Дом удружења југословснских инжен^ра и  тсх- 
пичара y Киеза Милоша 7а, 1933. Коикурсии рад, награда.

73. Ожолски лом y Иовом Врбасу, 1933. Конкурспи рал.
74. Берза рада, типски пројекти, 1933. Копкурсни 

рал, лруга иаграда.
75. Вила Стсрић y  Гснерала Штурма 4, 1933. Об- 

јекат y првобитном стан»у. Техничка локументација y 
ИАБ ф XXXIV. 61. 1932. Плапови: окт. 1932. Зилаи,с:
3. 5. 1933 -  2. 11. 1933.

76. Привредпи дом y Скопљу, 1933-1935. Објекат 
y првобитиом cT a ib y . Конкурсии рал, прва награда,
1933. Зидаи,е: 1934-1935.

77. Универчитстска лсчја клиника, 1933, 1936-1940. 
Објекат y  првобитпом стању. Тсхничка документација 
y Архиву СФРЈ ф 1156.

78. Лгепција рсчис пловидбс y Земуну, 1934. Про- 
јскат.

79. Вила Ривијсра y Хсрчсг-Новом. 1934. Објекат.
80. Болнипа Стеваиа Семзеа y Сомбору, 1934. Про- 

јекат.
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81. Народни дом y 1>иједој, Бока Которска, 1934. 
Пројскат.

82. Зграда Бсочинскс фабрике иемеита, 1934. Кон- 
курсни рад, ужи копкурс, трсћа награда.

83. Павиљон Универзитстске клипике за ипфск- 
тивне болссти, 1934. Пројскат.

84. Дом трговачке омлалипс, 1934-1935. Коикурспи 
рад, друга награда.

85. Вила y Орсбићу, 1935. Објекат.
8 6 . Царинариица y Котору, 1935-1938. Објскат.
87. Зоолошки завод Упивсрзитста y Веограду, 1936. 

Пројекат.
8 8 . Падгробни спомсник др В. Марииковићу на 

Повом гробљу, 1936. Објекат.
89. Систематизација западног дела обалс y Котору, 

1936, Мројекат.
90. Ботанички завод Уиивсрзитста y Београлу,

1936. Пројскат.
91. Надгробна капсла породице капстапа Бсговића 

y Орсбићу, 1936. Објекат.
92. Маркарпица, 1936. Конкурсии рад, откуп.
93. Рсгулациона скииа за полуострво Лапал код 

Дубровника, 1936-1937. Пројекат.
94. Спомсн дом Хришћанске зајсдиице младих л,у- 

ди, 1935. Пројекат.
95. Сајмиштс, 1937. Конкурсии рал, друга награла.
96. Мииистарство просветс, 1937. Коикурсни рал.
97. Зграда Пензионог фомда чиновпика Паролпс 

баике, 1937. Конкурспи рал, чстврта награла.
98. Регулација ужег цсптра Београла, 1937. Кон- 

курсни рал, друга награла.
99. Тсразије, урбанистичко pcincibc, 1937. Конкур- 

сни рад, откуп.
100. Државна хипотскарна банка y Скопљу, 1937. 

Конкурсни рад, друга иаграла.
101. Завод за општу биологију Уиивсрзитета y Бео- 

граду, 1937, Пројекат.
102. Завод за физичку хсмију Упиверзитста y 1>ео- 

граду, 1937. Пројекат.
103. Хемијски лабораториј Мелииииског факулте- 

та, 1937. Пројекат.
104. Кућа Олге Пстровић y Симе Шолаје 35, 1937. 

Објекат. Тсхиичка локумснтаиија y ИА1> ф  XIX. 84.
1937. Зидање: 1. 11. 1937 -  16. 5. 1938.

105. Зграда Иидустрије мермера, 1937. Пројскат.
106. Основна школа y Свстозарсву, 1937-1940. Об- 

јекат y првобитном стаи.у.
107. Костурпица на острву Вило, 1938. Конкурспи 

рад, прва иаграда ex aequo.
108. Државна хипотскарна бапка y Новом Салу,

1938. Конкурсни рад, откуп.
109. Спомсник Димитрију Давидовићу y Смедереву 

са урсђеил-м сквера, 1938. Објскат. Порушено.
110. Уређсње породичне гробмицс на Ново.м гроб- 

љу, парцела 40, 1938.
111. Палата Ллбаиија, 1938. Комкурсни рал.
112. Зграла Трговачког фонда па углу улица 

Маршала Тита и Геиерал Жлаиовс, 1938. Конкурсни 
рад, трсћа награда.

113. Институт за слатковолиу рибу, 1938. Пројскат.
114. Нтнографски музеј, 1938. Копкурспи рад, откуп.
115. Дом иародпог злравл.а y Рисну, 1938-1941. Об- 

јекат.

116. Хируршка клииика Медицинског факултета,
1939. Пројскат.

117. 11релставнииггво ФИЛТ-а/Југоауто, 1939-1940. Об- 
јекат рекопструисан. Тсхничка докумситаиија РО Југоауто.

118. Санаторијум за лсчспл тубсркулозиих стуле- 
ната на Лвали, 1939-1940. Иројекат.

119. Спомен лом Хришћанскс зајсднице младих 
л>уди, 1940. Пројекат.

120. Гробље палих 11рвсмоармејаиа, 1945. Комкур- 
сни рад, друга иаграда.

121. Гсисралпи плам Вал.ева, 1945.
122. Типови стамбспих зграда y рулар>ским пасс- 

л.има, 1946. Конкурспи рал, ужи копкурс, паграла.
123. Споменик палим борнима y Суботиии, 1946. 

Конкурсии рад, откуп.
124. Палата предсслништва, ФПРЈ, 1947. Коикур- 

сии рал, откуп.
125. Иародпа кафана y прчи,у, 1947. Пројекат.
126. Регулација псп<х:релие околипе Котора, 1947, 

Пројскат.
127. Зграла Хилромстеоролошкс службе, 

1948. Пројскат.
128. Сапаторијум за лечење дечје тубсркулозе ко- 

стију и полиомелита на Торлаку, 1948. Пројскат.
129. Комплекс зграла ДСПО, 1948. Копкурспи рад, 

ужи коикурс, награда.
130. Гииеколошко-акушерска клипика Мслипин- 

ског факултета, 1948. Конкурсни рад, паграда exacquo.
131. Зграда Економског факултста y Земуну, 1948. 

Комкурспи рад, награда.
132. Комплеке зграда Ккономског и Правиог фа- 

култета y Зсмуиу, 1949. Копкурсни рал, награла.
133. Копцсртна лворана, 1949. Пројскат.
134. Стулеитски аптитубсркулозии лиспаизер са 

стациоиаром, 1950. Пројскат.
135. Институт за испитиваље матсријала СЛНУ, 

1950. Пројекат.
136. Хигијсиски заволи, 1951. Типски пројекти.
137. Стоматолошки факултет на Губеревцу, 1951. 

Коикурсни рал.
138. Хемијски институт Приролмо-матсматичког 

факултета, 1953. Копкурсни рад, друга награда.
139. Желсзмичка станииа y Титограду, 1953. Кои- 

курсми рад, ужи копкурс, награда.
140. Општа болиииа y Никшићу, 1953. Коикурсни 

рад, ужи копкурс, иаграда.
141. Саиаторијум за лечсње плућне тубсркулозс y 

Псћи, 1954. Конкурсни рад, ужи конкурс, награла.
141. Туристички хотел lia Лападу кол Лубровника, 

1954. Копкурсни рад, ужи коикурс, паграда.
142. Лсчја болиика y Титограду, 1955. Копкурспи 

рад, ужи копкурс, награда.
143. Спсаијална ортопелско-хируршка болиица на 

1>ањици, 1955-1960. Објекат y првобитном стаи.у.
144. Југск-ловенски павиллн на Свстској изложби 

y Нриселу, 1956. Комкурспи рал, откуп.
145. Филијала наролпс банке y Чачку, 1956, кои- 

курспи рал, ужи коикурс, награда.
146. Урсђсње новог гралског цептра lia Црвсмом 

крсту, 1956. Коикурспи рал, ужи конкурс, иаграда.
147. Инвсстициона бапка, 1957. Коикурсни рад, 

ужи конкурс.
148. Учитсл,ска школа y Улцињу, 1959. Пројскат.
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149. Савсзна грађевинска комора, 1959. Конкурсми
рал.

150. ilea  хотела y Улпињу, 1960. Пројскат.
151. Туристички хотели на полуострву Завала кол 

Будве, 1960. Пројекат.
152. Учител>ска школа y Призрсиу, 1960-1962. Про- 

јекат.

153. Технолошки факултст y Повом Саду, 1961. 
Копкурсни рад, ужи копкурс.

154. Сслам зграла y Улиин.у. 1962. Пројскат.
155. Туристичко пасеље y Улции.у, 1962. Пројекат.
156. Туристички комплскс y Улиип.у, 1962-1963 (Са 

Ћорђем Злоковићем и Милииом Мојовић). Објскти y 
првобитном стању.

ОБЈАВЈБН11И РАДОВИ МИЛЛИЛ ЗЈ1СЖОВИЋА

1. Старе цркве y области Преспе и Охрила, Ста- 
рииар, cep. III, књига III, Београд 1925, стр. 115-149

2. Стара и пова схватан.а, Архитектура, ЈБубљаиа
1932. стр. 143-145

3. О стрсмљен>има y савремепој архитектури, Stav- 
ba, Праг 1933.

4. 11роблем упутрашн,ег залива Боке Которскс, 
»Pomorski Loyd«, Београд, стр. 4-5

5. Снстематизација запалног лсла Которске обалс, 
»Pomorski Loyd«, год. II, бр. 5, Београд, 1936,с тр. 1-3

6 . Градачка црква, задужбина Крал.иис Јелсис, 
Гласник Скопског научног друштва, Kib. XV-XVI, 
Скопл.с 1936, стр. 61-80.

7. Јсдан од прсдлога за урсђсп.е ужег ucirrpa Бео- 
града, Годишњак Техничког факултета, Бсограл 1937, 
стр. 1 - 6

8 . О rpaf)eiby на приморју »Pomorski Loyd«, год. II, 
бр. 8 , Београд 1936, стр. 4-5

9. О римском бароку, „Умстпички прсглсд", Бео- 
град 1938, стр. 205-207

10. Главна обележја савремене архитсктуре, „('Me
na", Београд 1938, стр. 8 6 - 8 8

11. Утицај истока иа н ату  фолклорну архитсктуру, 
„Уметиички преглед", Београд 1940, стр. 261-263

12. Jugoslaviens balkanische I Iolzarhitekturen -  Bau- 
künst Icrische Analogicn zwischen Japan und der Balkanhal- 
binsej als Grenzgebistc orijentalisch-asiatischer Kulturzonen, 
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ровића
10 Пројекат настао 1931. годипс
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20 Ратнички дом Ииперског и Јовановића и бол- 
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ног лома y Скопл.у, Правла, 30. 9. 1933.
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вом Салу (дугс залућене форме, камспа облога, кула), 
a млали Богдан Иг».атовић Хипотекариу банку, такође 
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Ооај pad je настао као плод истражиоанм које 
je фшшнсирано un Фонда ла иаучиа истраживанм СА- 
ИУ. Истјшжиоап* je остварено под јгуководством 
акадсмика Војисливи Кораћа.

Marina Durdevié

LIFE AND WORK OF ARCHITECT MILAN ZLOKOVIC (1889-1965)

Milan ZJokovié was a personality whose work and in
fluence determined in the greatest degrcec the course of 
contremporaryarchitcctureinSerbiaintheintcrwarperiod 
of its development. Breaking traditional norms Zlokovié 
was the most ardent and truest supporter of modem com

prehensions in the art of building. In his personality 
was most completely incarnated the development of 
Belgrade architectural modernism on whose head he 
stood since the earliest days of his creative activity. 
Together with Kojié, Babié and Dubovi he founded
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the G roup of Architects of Modern Tendencies 
through which was in our circlcs also formally made 
known the struggle for modern understandings in ar
chitecture. The Zlokovié’s family house was the first and 
Children’s University Clinic one of the most important 
creations of the interwar modem architecture in Serbia.

The activity of a projcct engineer, however, was not 
the only field which supplied Zlokovid with energy. 
With equal enthusiasm he expounded progressive ideas 
in written studies and through pedagogical work.

In his written works Zlokovié criticized unsponta- 
neous application of ornamental forms and creation of 
a style inspired by the elements of past epochs conside
ring them lack of spiritual power, of elementary actua
lity and that allegiance to the own time, which basically 
characterizes each work of art.

Since he was not satisfied only with the exterior 
form of artistry in whatevcrc degreee it might have been 
modern in expression, Zlokovié was searching deeper 
meaning and regularity in architecture studying the 
process of making plans on a scientific basis. Criticizing 
intuitive approach to projecting based only on imagina
tion or professional routine, Zlokovié supported the 
idea of rational and controlled methods in the process 
of designing. I Ie emphasized the importance of esthetic 
components in architecture and found the highest form

of beauty of buildings in harmonic scries of numbers 
and coordinated systems. I Ie spoke in favor of new me
thods in the way of determining the harmonizing of 
parts with the whole, considering that accord could be 
achieved through correct application of fundamental 
rules expressed trough the number and geometric fig
ure. Zlokovié’s researches rest on the comprehension 
that each architectural work with attractive propor
tions, without regard to the period in which it was crea
ted, belongs in some system of proportions, even then 
when the author’s creative speculations do not enter in
to the essence of those objective truths which subcon
sciously were already integrated in his basic conception.

The principle of modular coordination takes cen
tral place in Zlokovié’s researches. Realizing its impor
tance for furthering the quality production in modern 
construction idustry, Zlokovid tightly linked modular 
coordination with the abandoning of the traditional 
way of making projects and building supporting modu
lar desingnig, préfabrication of elements and system of 
quick assembling. Zlokovid’s pioneering role should be 
pointed out since in post-war period of hardship and 
lack of housing space it was him who looked for and 
opened up new ways of industrial way of building which 
became fully justified after several years.
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