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ПРИАОГ ПОЗНАВАЊУ ЖИВОТА И РАДА АРХИТЕКТЕ 
ЈЕАИСАВЕТЕ НАЧИБ (1878— 1955)

Јелисавета Начић je београдско дете и 
превасходно београдски архитекта. Рође- 
на je y Београду 31. децембра 1878. године.1 
Отац јој je био трговац на велико, родом 
J13 Пожаревца, одакле je и дошао y Бео- 
град.2 Оженио ce кћерком Јована Савића, 
управника Управе фондова, чија je жена 
била из породице Ичко. Имао je дванаес- 
торо деце, међу којима je Јелисавета била 
једна од најмлађих. До првог светског ра- 
та деветоро деце je умрло, троје као мали, 
a шесторо као млади од туберкулозе. Осим 
Јелисавете дуже су живели син Јован, ко- 
ји je радио y Министарству саобраћаја, и 
једна кћи. Брат Јелисавете Начић ce није 
женио нити сестра удавала, a ниједан од 
н>их није завршио факултет. Отац je пре 
првог светског рата пропао као трговац, a 
затим умро, док je мајка живела до 1928. 
године. Имали су приземну кућу y којој 
су становали, y Влајковићевој улици 9, до 
угла Косовске, између данашњих улица 
Моше Пијаде и Косовске.3

Основну школу и Гимназију Јелисавета 
Начић je учила y Београду, где ce истица- 
ла као одлична ученица. У време када je 
матурирала, 1896. године, отворен je Ар- 
хитектонски одсек Техничког факултета 
Велике школе y Београду. Од свих својих 
вршњакиња y Србији била je једина која 
ce одлучила да студира архитектуру, и та- 
ко постала родоначелник касиије све број- 
нијим генерацијама српских жена архите- 
кгта.

Свакако није било лако одлучити ce на 
такве студије, y време када ce y малој

Србији сматрало да жена не би требало 
уопште да ради, a ако ради да може бити 
само учитељица или наставница. He 6и тре- 
бало заборавити да cy ce прве две жене 
уписале на Велику школу тек 1887, и то, 
разуме ce, на Филозофски факултет. Већи 
број жена почео ce уписивати на Београд- 
ски универзитет 1909, када je изашла прва 
гснерација матуранткиња из београдске 
Прве женске гимназије.4

Дипломирала je y року, септембра 1900. 
године, са првом генерацијом архитеката 
школованих y Београду.5 На факултету je 
била одличан студент, те je одмах по за- 
вршетку студија примљена за цртача Ми- 
нистарства грађевина y Београду, где je
1902. положила државни испит за архитек- 
ту. Међутим, прилике су биле такве да 
жена није могла постати указни чиновник, 
због захтева да такав чиновник мора има- 
TJi одслужени војни рок. Према речима 
њене кћери, Јелисавета Начић je чак под- 
иосила молбу да служи војску, али ништа 
није помогло да остане y Министарству 
грађевина, и 1903. je морала да пређе y 
Београдску општину, где je непрекидно ра- 
дила до 1916. године.8

Радни век Јелисавете Начић на струч- 
пом плану завршио ce њеним одласком y 
логор, y Нежидер, y току првог светског 
рата. Од почетка рата до одласка y логор 
радила je на рашчишћавању рушевина по 
Београду. Није хтела да служ л непријате- 
љу, па je друге стручне послове одбијалз. 
Њена кћи каже да ce она y том периоду 
бавила и трговином. Наводи и директан
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разлог одласка Јелисавете Начић y логор. 
Окупатор je на некоме складишту нашао 
славолук који je Ј. Начић иројектовала на 
Тсразијама y част повратка српско војске 
313 балканских ратова, на којем je стајао 
патпис: „Још има неослобођених Срба“ .
Због тога je била ухапшена, a затим посла- 
та y логор y Нежидер (Мађарска) 1916. го- 
дине.

Д Р ДИ ВН А ЂУРИ Ћ -ЗЛМ О ЛО , ДИПЛ. ИНЖ  А РХ .

1. —  Лрхитекта Јелисапета Начић. 

1. —  Architectress Jelisaveta Naôic.

О боравку Јелисавете Начић y нежи- 
дерском логору добила сам податке од Со- 
фије Таназевић, која je неко време била 
са њом y логору.7 Добро ce сећала Јелиса- 
вете Начић, крупне, лепе, црномашасте де- 
војке, коју je y логору затекла. Ј. Начић 
je била школска другарица п,енога вере- 
пика Ивапа Таназевића, те je од ње први 
пут и чула да јој je вереник жив и да je 
избегао из Србије. Софија je била y истој

соби ca Ј. Начић и још петнаестак девоја- 
ка из разних крајепа Србије, Босне и Црне 
Горе. Као старија од осталих, Ј. Начић je 
била шеф собе и имала најбољи кревет rio- 
ред прозора. Као архитекта, била je анга- 
жована y логору да изради скицу за неки 
сиоменик са орлом, после чега je добила 
засебну малу собу y коју ce улазило из 
кухиње. У  заједничкој соби био je велики 
сто, где су девојке могле примати посете. 
Софија Таназевић ce сећа неких посетила- 
ца, Глигорија Божовића и Луке Лукајиа. 
Лукаји je био професор, интерниран y Нс- 
>сидер из Приштине. Према њеним речима, 
Лукаји ce no свему издвајао од осталих 
пктернираца. Имао je тада око четрдесет 
година и био стасит и леп човек културног 
опхођеп>а. Софија je на интервенцију оти- 
шла из логора после десет месеци, a y ло- 
Г0РУ је оставила Јелисавету Начић. Вра- 
тивши ce кући, дописивала ce са другари- 
цама из логора. Тако су јој оне једиога да- 
па јавиле сензационалну вест, да ce Јелк- 
савета Начић y логору удала за Луку Лу- 
кајиа и да je y логору 1917. године родила 
хћерку. Ово ce y потпуности слаже са ка- 
зивањима саме кћери, која je до данас са- 
чувала венчаницу својих родитеља из Не- 
хшдера. Мало je необично да ce y логору 
могло обавити венчање, али Софија Тана- 
:;евић каже да je живот y логору био дос- 
та слободан. Могло ce, на пример, дописи- 
вати са познаницима из свих крајева све- 
та, a могле су ce наручивати и потребне 
ствари из других места.

Кћерка Јелисавете Начић и Луке Лу- 
кајиа описује доста занимљив живот свога 
оца. Био je из сеоске породице, из села y 
околини Скадра, где му ce отац бавио га- 
јењем оваца и продајом оваца и вуне. Кас- 
није je прешао y Скопље где му je рођен 
чајстарији син Лука. Лука je био живе 
природе на оца, док му je мајка била тиха 
жена. Када je Луки било дванаест година 
изгорела им je кућа y Скопљу, a убрзо je 
и отац умро. Лука je престао да иде v шко- 
лу  и пошао странпутицом. После једног 
кезгодног инцидента мајка ce обратила сво- 
ме брату, бискупу y Трсту, који je изра- 
дио да Лука буде примљен y језуитску 
школу y Бечу. Тамо je изазвао побуну ђа- 
ка због лоше исхране, па je истеран из 
школе. Пребацили су га y гимназију, коју 
je завршио, a затим ce уписао на факул-

150
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тет. Студирао je језике и дипломирао. Још 
као гимназијалац почео ce бавити полити- 
ком. Одлазио je y Албанију као члан по- 
крета отпора против Турака, био je y мла- 
дотурском покрету и више пута хапшен. 
Први светски рат га je затекао као инспек- 
тора аустроугарских школа на Косову, y 
Косовској Митровици. Почео je да помаже 
Србији, па je ухваћен и интерниран y Не- 
жидер. Ту ce упознао са Јелисаветом Начић 
и њоме оженио. Обоје су пуштени из ло- 
гора пред крај рата на интервенцију Лу- 
кајиевог ујака, бискупа y Трсту. После pa
ra je био y влади Есад-паше, a учестзовао 
je и на Мировној конферендији. Био je за 
Балкански савез и за Југославију. Учес- 
твовао je y герилским борбама y току по- 
слератних превираља y Албалији, те je че- 
сто путовао између Албаније и Југослави- 
је. Дефинитпвно je емигрирао y Југосла- 
вију 1928, када je Албанија постала кра- 
љевипа са краљем Зогуом на челу. За вре- 
ме свога живота y Југославији није био 
запослен, a кћи каже да je био боемске и 
несталне природе. Умро je 1947. године.8 
Према др арх. Милану Главинићу, Лука 
Лукаји je био бег и врло богат човек са 
великим имањима y Албанији.а

Јелисавета Начић je, према сведочан- 
ству кћерке, дошла после рата код мајке 
y Београд и једно кратко време била запо- 
слена. Међутим, дете je добило запаљење 
плућа, па je лекар препоручио одлазак на 
море. Отишла je y пролеће 1919. са мужем 
и дететом y Сребрно. Решили су да тамо 
купе кућу и настане ce.10 Нешто касније 
су прешли y Дубровник, који je Лукајиу 
одговарао као средокраћа између Албани- 
је и Београда. Жени није дозволио да ради, 
тако да ce Јелисавета Начић y Дубровнику 
бавила само домаћим пословима и негова- 
њем детета, али je и путовала. После дру- 
:’ог светског рата кћерка ce удала и добила 
гакође кћерку, тако да je Јелисавета На- 
чић однеговала и своју унуку. Карактери- 
стичиа je за Јелисавету Начић и јсдна из- 
јава њене унуке као мале девојчице: „Ма- 
ма je конференција, тата je синдикат, a 
бака je радник“ . После другог светског pa
ra и мужезљезе смрти тражила je пензију, 
али je тек после њене смрти дошло реше- 
ње да je молба одбијена.11 Увек je жали- 
ла за Београдом и желела да y њему живи. 
Умрла je после десетодневне болести и на-

глог попуштања целог организма, G. маја
1955. y Дубровнику, y кући y којој je ста- 
ковала, Бунићева пољана бр. 1 (сл. 2). Са- 
храњена je на дубровачком гроољу, y ту- 
ђој гробници, без натписа.12 Поводом десс- 
тогодишњице њене смрти „Политика“ je 
објавила напис о овој нашој храброј и изу- 
зетној жени.13

2. —  Кућа y Дубровнику, Бунићева 
пољана бр. 1, y којој je живела и 
умрла Јелисавета Начић (Снимила 

Д. Ђурић-Зауоло јуна 1970. г.)

2. — The house in Dubrovnik, Buni- 
ceva Poljana No. 1 in which Iexnsa- 
veta Naôié lived and died (photo by

D. Duric-Zamolo, June 1970).

Важна je чињеница да ce о Јелисавети 
Начић писало још док je активно радила. 
Њен кратак животопис и попис најваж- 
кијих њених остварења објавио je алма- 
нах „Српкиња“ 1913, под именом под ко- 
јим cy je тада највише знали, Цаја Начи- 
ћева. „У  Београду, где има врло спремних
ч ваљаних архитеката, гђица Ц. Начићева 
заузима всома видно и угледно место. . .  
Гђица Начићева располаже са великом 
слремом y својој струци, вредна je и саве- 
ска y послу, и сви који je познају уверени
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су да ће на пољу свога рада постићи још 
више великих успеха.“ 14 И према речима 
с.рхитекте др Милана Главинића, који je 
лично познавао Јелисавету Начић и који 
je син инжењера Косте Главинића, пред- 
седника Београдске општине y време када 
je Ј. Начић радила y Општини, она je ,,сма- 
трана за врло способног архитекту."

Први озбиљнији рад о архитектонској 
делатности Јелисавете Начић написао je
1956. архитекта Милан Минић, на основу 
разговора са Јелисаветом Начић лично, и 
па основу проверавања и допуна према ис- 
казима њених савременика и другова са 
факултета.15 Други значајнији рад о Је- 
лисавети Начић објавио je Зборник за ли- 
ковне уметности, y k il .. 19. Оливера Ножи- 
нић je нашла нове иодатке о неким изве- 
деним нројектима Ј. Начић и као истори- 
чар уметности извршила стилску анализу 
фасада њених грађевина. Рад који ce сада 
објављује, поред напред изложених, до са- 
да непознатих података о животном путу 
Ј. Начић, даје и нове податке о неким ње- 
ним остварењима, a аутор рада, као архи- 
текта, анализира основе и распореде маса 
њених зграда.

КОНКУРСНИ ПРОЈЕКАТ ЗА Ц РКВУ У 
ТОПОЛИ

Јелисавета Начић je убрзо пошто je по- 
ложила државни испит и запослила ce y 
Београдској општини, учествовала на кон- 
курсу за нову цркву y Тополи. Конкурс je 
расписан 1. децембра 1903. године, a рсж 
за предају радова био je кратак, свега два 
месеца, 1. фебруара 1904, с тим што je рок 
да ce усвојена скица разради одређен за 
1. мај 1904. године. Услов je био да црква 
буде саграђена на традиционалан начин, 
y српско-византијском стилу. На конкурсу 
су учествовали углавном сви водећи архи- 
текти Србије, изузимајући оне који су од- 
ређени за чланове жирија: Михаило Вал- 
тровић, Андра Стевановић и Драгутин 
Ћорђевић. На конкурс je приспело 18 ра- 
дова, a међу ауторима који су учествовали 
били су: Никола Несторовић, Владимир По- 
повић, Димитрије Т. Ј1еко, Душан Жива- 
новић, Светозар Ивачковић, Јелисавета 
Начић и др. Прву награду добио je Нико- 
ла Несторовић, другу Влада Поповић, з 
трећу Јслисавета Пачић. Организована je

изложба конкурсних радова, a били су и 
критички приказани.16 У своме познатом 
раду о српској архитектури до првог свет- 
ског рата, Никола Несторовић говори о 
овоме конкурсу,17 али je занимљиво да je 
навео само добитнике прве и друге награ- 
де, док чињеницу да je Јелисавета Начић 
добила трећу сазнајемо из поменутог алма- 
наха ,,Српк1Иња“ .18 Иначе Н. Несторовић y  

своме поменутом раду нигде не помиње 
Јелисавету Начић, што може бити одраз 
његових схватања о жсни интелектуалцу 
и ствараоцу. Међутим, ако размотримо све 
учеснике на конкурсу за цркву y  Тополи, 
морамо утврдити велику храброст ове мла- 
де девојке да ce ухвати y коштац са так- 
вим личностима из своје струке. Када схва- 
тимо и k o  je остао иза ње, без награде, као 
што су Димитрије Т. Леко, Душан Жива- 
новић и Светозар Ивачковић, морамо ce 
дивити пре свега знању Јелисавете Начић, 
стеченом само y тадашњој српској средини, 
таленту и енергији овог нашег доајена ме- 
ђу женама архитектама Србије.

Због свега тога, ово њено учешће на 
конкурсу за цркву y  Тополи издвајам из 
осталих њених радова и сматрам највећим 
успехом y њеној каријери архитекте, ма- 
да она то не помиње y разговору са архм- 
тектом Микићем педесет година касније.19 
Није познато да ли je учествовала и на 
другим конкурсима.

ОСНОВНА Ш КОЛА КОД САБОРНЕ 
ЦРКВЕ

Најзначајније и најбоље архитектонско 
остварење Јелисавете Начић јесте зграда 
Основне школе код Саборне цркве ,,Кра- 
ља Петра 1“ , данас Основна школа ,,Бра- 
ћа Рибар“ y  Улици 7. јула бр. 7, угао Гра- 
чаничке улице (сл. 4).20 На простору на ко- 
јем je подигнута нова зграда, раније je би- 
ла стара школа и зграда Читалишта бео- 
градског са приземљем и спратом, сагра- 
ђена почетком четрдесетих година 19. ве- 
ка.21

Оригинални планови школе нису сачу- 
вани, те ce за годину изградње школе узи- 
мала 1906. година. Међутим, школа je y  to  

време била y  изградњи, a почела je да слу- 
жи тек y јесен 1907, што ce убудуће мора 
узети као година њене изградње. Наиме, 
„Политика" je 24. септембра 1907. објави-
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ла следећу вест: „Јуче je било освећење 
нове основне школе код Саборне цркве. 
Том свечаном чину присуствовао je млни- 
стар иросвете г. Андра Николић, претсед- 
ник београдке општине г. Коста Главинић 
и доста грађана."22 Школа je, дакле, поче- 
ла да ради y новој згради школске 1907/ 
/1908. године.

Занимљиво je да je Ј. Начић своје нај- 
боље дело остварила на самом почетку ка- 
ријере, јер ако je зграда већ била заврше- 
на 1907, она je морала добити овај пројек- 
тни задатак убрзо после запослења y Бео- 
градској општини 1903. године. Двојица на- 
ших иознатих архитеката изрекли су свој 
суд о згради. Арх. Милан Минић je напи- 
сао: „Један од најважнијих и најуспели- 
јих јавних објеката који je Јелисавета На- 
чић пројектовала и извела јесте Основна 
школа код Саборне цркве. To je срећна ур- 
банистичка диспозиција са лепим пропор- 
цијама y стилу модернизоване ренесансе, 
где ce још осећа свеж утицај њеног профе- 
сора Драгутина Ђорђевића.“23 И арх. Бог- 
дан Несторовић има слично мишљење: 
„Решење основа и спољна композиција 
претпостављају најбоље остварење Ј. На- 
чићеве, a исто тако je смишљено решење 
основе, која ce развија по симетрали угла, 
са широко засеченом угаоном главном фа- 
садом. Спољна композиција са приземљем 
y лакој рустици и спратом y неоренесансу, 
показује брижљив избор одговарајућих ар- 
хитектонских елемената, који одговарају 
овој врсти зграда."24 Ова школа je увек, и 
y другим публикацијама, узимана y обзир 
као једно од битних успелих остварења y 
историји београдске архитектуре почетка 
20. века.25 Зграда je врло брижљиво и со- 
лидно изведена захваљујући познатом из- 
р.ођачу београдских грађевина Николи Ви- 
торовићу.26

Желећи да овде опширнмје анализирам 
пројекат Јелисавете Начић, морам пре све- 
га истаћи прилично неповољан терен на 
чојем je зграда подигнута. To je доста про- 
страно грађевинско земљиште правоугао- 
ног облика, смештено на углу двеју ули- 
ца, од којих je једна далеко већег знача- 
ја од друге. Дужа страна плаца je пара- 
лелна са главном улицом, a та дужа стра- 
на прати терен y доста великом паду. Осим 
тога, земљиигге ce налази уз порту Сабор- 
не цркве, одмах изнад ње. Требало je пре

свега добро размислити о положају зграде 
на терену, о томе да y перспективи улице 
заузме истакнуто место, a ипак не закло- 
ни лепи барокни торањ цркве. Сматрам 
да je изабрана диспозиција зграде најбоље 
што ce са тим земљиштем могло урадити. 
Иако невелике висине, зграда има доми- 
нантан положај y овоме делу улице, a са 
торњем Саборне цркве чини складну це- 
лину.

Изабрано je решење са дубоко засече- 
ним углом (сл. 3 и 4), на којем je образо- 
вана главна фасада зграде, симетрично 
решена y односу на симетралу угла двеју 
улица, са девет отвора y једном нивоу. Та- 
ко je лакоћа решавања основе y компак- 
ткој маси, што je углавном било уобичаје- 
но, жртвована урбанистичким захтевима. 
Међутим, Јелисавета Начић ce није упла- 
шила од добијеног неправилног облика ос- 
нове грађевине. Осгварујући захтеве про- 
грама школе са дванаест учионица, свеча- 
ном двораном и осталим потребним просто- 
ријама, она je успела да све уклопи y два 
нивоа изнад подрума, који je y једноме де- 
лу  сутерен. Иако je решење y основи ака- 
демско, оно je ипак много слободније од 
онога које ce тада примењивало. Основа 
јс- разуђена и y складу са потребом да све 
просторије, па и ходници, буду директно 
осветљени, с тим што су учионице освет- 
љене са стране улице, a ходници из дво- 
ришта. Простор са главним монументалним 
трокраким степеништем излази из оквирз 
главне масе зграде, али y унутрашњем 
простору чини складну целину са простра- 
ним улазним вестибилом. Ова целина je 
смештена око симетрале угла двеју улица. 
^лазни вестибил и свечана дворана изнад 
њега посебно су репрезентативно опрем- 
лени, са стубовима y угловима лепих ве- 
ликих квадратних просторија. Реггрезента- 
тивност je y вестибилу потенцирана са не- 
колико широких степеника према мону- 
кенталном степеништу које води y свеча- 
ну салу.

У  целокупном решавању пројектног за- 
датка осећа ce слобода y постављању маса 
]едних према другима, што означава мла- 
далачко освежење y оквиру академских 
иравила. У таквом компоновању маса вео- 
ма je успело истакнут главни део грађеви- 
не, y  којем ce y приземљу налази вести- 
бил, a на спрату свечана сала. Овај део
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3. — Основа приземља Основне школе код Саборне цркве, данас „Браћа Рибар“, 
угао улица 7. јула бр. 7 и Граачничке.

3. —  Plan of the ground-floor of the Primary School at Orthodox Chatedral Church, 
today »Braca Ribar«, comer of 7. Jula and Graôaniôka streets.

4. —  Основна школа код Саборне цркве(Музеј града Београда, разгледница, Ур.
6975).

4. —  Primary School at Orthodox Cathe-dral Church (Belgrade City Museum, picture
post-card, Ur. 6975).
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доминира целим објектом и најбогатије je 
украшен ренесансним и барокним елемен- 
тима. У  центру овог истакнутог дела су 
шест отвора, по три y два реда, мало зби- 
јених један уз други, да би ce са страна 
добила шира пуна маса коју украшавају 
двојки пиластри са лепим јонским капите- 
лима. Пиластри су наглашени и y призем- 
љу и y атици плитким испадима зидне Ma
ce, који ce y атици завршавају специфич- 
ним зашиљеним барокним елементима. 
Централни део фасаде истакнут je и лучно 
завршеним прозорима на спрату и лучно 
завршеним улазним вратима y осовлни си- 
метрије, док ce сви остали прозори на гра- 
ђевини завршавају архитравно. Ова три 
лучно завршена отвора испод крова на за- 
сеченом углу подсећају на исти мотив дор- 
ћолске основне школе Милана Капетано- 
вића из 1893, y чему би ce могао огледати 
утицај Милана Капетановића на Јелиса- 
вету Начић, али je опште решење Јелиса- 
вете Начић много успелије. У  приземљу je 
примењена лака рустика као и на свим ос- 
талим фасадама зграде. Прозори спрата су 
богато украшени класицистичким елемен- 
тима, док je прилично виссжа атика истак- 
нута балустрадама, које су примењене и 
на парапетима прозора спрата.

Повучени бочни делови засеченог угла, 
гакође са по три отвора y два реда као и 
централни део, нешто су мање украшени 
од главног дела, али ce и изнад њих на- 
лази атика са балустрадама. Изнад спрат- 
них прозора y овоме делу налазе ce добро 
пропорционисани троугласти тимпанони. 
Делови фасаде према улицама 7. јула  и 
Грачаничкој имају најскромнију декораци- 
ју. Изнад спратних прозора примењене су 
профилисане гредице, док ризалитно истак- 
нути бочни делови имају троугласте тим- 
паноне изнад прозора спрата, као и атику 
са балустрадама. Атике нема само изнад 
средњих делова фасада према обема ули- 
цама.

О утицајима професора факултета и 
старијих колега на Јелисавету Начић не 
може бити посебног говора због тога, што 
су сви елементи које je она овде примени- 
ла сасвим уобичајени код свих који су и 
код нас и y свету пројектовали y обновље- 
ном стилу ренесансе и барока. Она je све 
усвојене елементе применила зналачки, по

академским правилима, a цела зграда je 
складно пропорционисана.

У  поменутом алманаху „Српкиња“ Је- 
лисавети Начић ce приписује и рад око 
Основне ижоле y данашњој Улици марша- 
ла Толбухина, раније Макензијевој. О то- 
ме раду арх. Минић не говори, што значи 
да ни сама Јелисавета Начић није ту шко- 
лу  помињала y разговору са њим.27 Ову 
школу Н. Несторовић приписује Димитри- 
ју Т. Леку, што би ce могло прихватити, 
јер je и арх. Леко радио y Општини.28 Нај- 
вероватније je да je школа y Макензијевој 
улици била y изградњи када ce Ј. Начић 
залослила y Општини, те je учествовала y 
њеној реализацији и пословима надзора. 
Са оваквом праксом свакако je могла и 
приступити самосталном пројектовању 
школе код Саборне цркве.

БОЛНИЦА ЗА ТУБЕРКУЛОЗНЕ 
БОЛЕСНИКЕ

Планови зграде нису очувани, али и 
арема арх. М. Минићу и алманаху „Срп- 
киња“ Јелисавета Начић je пројектант ове 
Јавне грађевине, прве здравствене устано- 
Ее ове врсте y Србији.29 Пошто су њеним 
родитељима умирала деца од туберкулозе, 
вероватно je Јелисавета Начић веома же- 
лела да овакву болницу пројектује, и си- 
гурно je да je тај пројекат радила са пуно 
воље улажући све своје знање да ce ос- 
твари најбољи приступ y лечењу ове, y 
оно време, веома опаке болести. Болница 
je изграђена y оквиру Опште државне бол- 
нице на Западном Врачару, на углу данаш- 
њих улица Генерала Жданова и Дурми- 
торске. „Српски неимар“ je објавио фото- 
графију зграде (сл. 5), али иије наведено 
име пројектанта, као и код многих других 
зграда чије су фотографије овде објавље- 
не. Објављено je само име извођача радо- 
ва, грађевинара Гашпара Милера.30

У  Београдским општинским новинама 
сстало je неколико сведочанстава о изград- 
њи ове грађевине. У броју од 26. јула  1909. 
објављен je оглас о одржавању лицитације 
за грађење овог објекта: „22. V III 1909. одр- 
жаће ce y Грађевинском одељењу општи- 
не лицитација за грађење болнице за ту- 
беркулозне. Место болнице: општинско
земљиште иза државних болница. План и
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услови изложени cy y канцеларији секре- 
тара Грађевинског одељења.“ 3‘ Како je ли- 
цитација била крајсм лета 1909, радови на 
изградши почели су свакако y рано про- 
леће 1910. године. Зидање je трајало две 
године, јер je 2. јануара 1912. одржана ли- 
цитација за инсталацију централног гре- 
јања. У  огласу за ову лицитацију означе- 
на je тачна локација зграде: угао Ресавске 
(данас Генерала Жданова) и Дурмиторске

лсток— запад, какав je и правац Дурми- 
торске улице, што значи да je дужа страна 
зграде била паралелна са овом улицом. To 
очигледно доказује и чињеница да ce на 
срасади зграде осећа доста јак пад терена, 
јер на једном крају објекта на фотографи- 
ји нема подрумских прозора, док су они на 
другоме крају једнаки прозорима призем- 
ља. Иначе знамо да ce Дурмиторска ули- 
па стрмо спушта према Улици кнеза Мило-

5. — Болница за туберкулозне, угао Улице генерала Жданопа и Дурмитор- 
ске, срушепа y првом светском рату.

5. — Hospital for treating tuberculous patients, corner of Generala Zdanova
i Durmiitorska street, pulled down in the First World War.

улице.32 Ова инсталација je убрзо и изве- 
дена, тако да су већ 6. априла 1912. иза- 
брани чланови Комисије за пријем зграде: 
Јован Илкић, Александар Петровић (заме- 
нио га je Мих. Цукић) и Никола Величко- 
вић.33 Према томе, болница je почела да 
ради 1912, пре почетка балканских рато- 
ва.34 Болница je страдала y току првог 
светског рата, па je порушена, тако да да- 
нас нема ове зграде на углу Дурмиторске 
и генерала Жданова Улице.

На основу поменуте сачуване фотогра- 
фије тек завршене зграде може ce гово- 
рити о њепој архитектури. На фотографи- 
ји ce види само јужна фасада на којој ни- 
је главни улаз, те ce северна фасада не 
може ни анализирати, јер ce за сада не 
зна како je изгледала. Објекат има изду- 
жену правоугаону основу са краћим кри- 
лима на крајевима према југу. Поставље- 
на je дужом страном приближно y правцу

ша. Дужина зграде je близу 40,0 m- Реше- 
ње основе je академско, симетрично y од- 
носу на симетралу дужих страна правоу- 
гаоника. На крајевима зграде су два крила 
дужине око 4,0 m и ширине око 12,0 ш. 
Крила на јужној страни имају по четири 
прозора, a средњи део зграде има пет. Ју- 
жна фасада крила није равна, већ крајњи 
делови са по три прозора представљају 
плитке ризалите. Између крила налазе ce 
'л y приземљу и на спрату велике терасе 
за лежање болесника од туберкулозе. Обе 
терасе су покривене, доња горњом, a гор- 
ња надстрешницом од лаког материјала. 
Горшу терасу носи шест стубова, од којих 
су крајњи приљубљени уз зидове крила. 
Изгледа да стубови имају дорске капителе, 
али су доста витки. Ограда терасе je y ли- 
нији јужне фасаде крила. Осим стубова, 
па фасади су примењени и други класич- 
ни елементи, профилисане гредице изнад
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прозора спрата и кровни венац са конзоли- 
цама. Решење основе je свакако са подуж- 
ним ходником, из којег ce y деловима са 
крилима улази y собе са обе стране, док 
са из средњег дела ходника са једне стране 
улази y просторије, a са друге на терасу. 
На фотографији ce виде врата за терасе, 
постављена y осовини симетрије. Кров je 
доста благог нагиба.

К У Ћ А  АРСЕ ДРЕНОВЦА

Налазила ce до седамдесетих година на 
углу улица Косовске бр. 19 и Кондине. 
Пројекат за изградњу куће на овоме ме- 
сту Јелисавета Начић je радила и потпи- 
сала 1907. године, a планови су поднети на 
одобрење 20. марта исте године. У  року од 
деет дана планови су два пута враћани ра- 
ди ситнијих допуна, a дефинитивно одо- 
брени 31. марта 1907. Уз молбу и планове 
зграде приложени су били још и протокол 
регулације и нивелације и статички про- 
рачун гвоздених носача, који je радила са- 
ма Ј. Начић. Међутим, зграда није тада из- 
ведена, него пет година касније. Наиме, са- 
чувана je молба без прилога од 4. јануара

1912, којом Арса Дреновац тражи поновно 
одобрење за подизање ове куће. Пошто y 
молби помиње исте прилоге какви су они 
из 1907, a прилози из 1907. су сачувани, 
највероватније je да су прилози из 1907. 
дати уз молбу за поновно одобрење 1912. 
године. Потврда овој претпоставци je и чи- 
њеница да y 1912. години није било при- 
медби на планове, већ су одмах одобрени 
за извођење 10. јануара 1912. Како су пла- 
нови одобрени још y току зиме, изградња 
je могла почети рано y пролеће, те je згра- 
да 1912. могла бити и завршена, осим ако 
балкански рат није продужио градњу. Мол- 
бу за изградљу из 1907. године није пот- 
roicao Дреновац, већ свакако његов рођах, 
,,за сопственика Јов. Поповић, ппуковник 
y пензији“ . Молбу из 1912. године потпи- 
сао je Арса Дреновац, трговац из Крушев- 
иа.35

Облик плаца и захтев да ce расположи- 
ва површина земљишта максимално иско- 
ристи, диктирали су диспозицију грађеви- 
пе. Земљиште je y облику издуженог тра- 
пезоида, дуже стране од близу 60,0 m пре- 
.ма Кондиној улици, која прати терен y па- 
1цу. Пројектована je зграда за становање 
y два нивоа над подрумом (сл. 6 и 7). Због

6. — Основа приземља куће Арсе Дреновца, угао улица Косовске бр. 19 и Кондине.
6. — Plan of the ground-floor of the house of Arsa Drenovac, comer of Kosovska No. 19 and

Kondina streets.
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7. —  Изглед куће Арсе Дреновца нрема Кондиној улици (Пројекат из 1907. г) 

7. —  House of Arsa Drenovac facing Kondina Street (project of 1907).

терена y паду, део зграде прсма Косов- 
ској улици нема подрума, док су подрум- 
ски прозори на другоме крају зграде ско- 
ро једнаки са прозорима призсмља и спра- 
та. У свакоме нипоу налазе ce no четири 
стана, један са пет соба, два са по четири 
собе и један са три. Највећи станови cy y 
пајбољем, угаоиом делу грађевине. За целу 
зграду су ностављена два главна и два 
споредна степеништа, тако да сваки стан 
има и главно и сиоредно степениште, a на 
свако степениште долазе по два стана. Је- 
дно од главних степеништа, оно према углу 
улице, репрезентативније je од другог. Ина- 
че сва степеништа су осветљена из дво- 
ришта.

Све собе y свим становима постављене 
су према улици, осим једне y трособном 
стану са ирозором према светларнику, који 
je био y оно време уобичајен ради што бо- 
љег искоришћавања земљишта. Тако cy y 
једном ширем тракту грађевине смештене 
главне просторије стана, док су споредне 
просторије са потпуним конфором биле y 
ужем, дворишном тракту. Због незгодпог 
облика плаца, вероватно да ce овај тракт 
споредних просторија не би могао боље ре- 
шити, али je са овим решсњем дворишта 
фасада добила много избочина. a двориште 
неправилан облик са доста „буџака“ . Пи- 
тање комуницирања између просторија y 
једноме стану решено јс уочљивом теж- 
њом ка посебном улазу y сваку собу из 
главног претсобља. Ово ce није постигло са 
једном собом y петособном стану и по две-

ма y четворособним. Међутим, још je ва- 
жио принцип, да и све собе међусобно ко- 
муницирају. Ипак, врата измсђу соба ни- 
су поставл>ена на до тада уобичајени на- 
чин, на средини зида, што отел^ава распо- 
ред ствари y просторији, всћ je један део 
зида знатно дужи од другог.

На основу молбе из 1912. године види 
ce да je зграда зидана од опеке y кречном 
малтеру, док су темсљи и подрумски зидо- 
ви грађени од ломљепог камена. Кров je био 
покривен црепом и поцинкованим лимом. 
У молби ce сада напомиње, што y првобит- 
ној није назначено, да ће ce спровести ка- 
нализација према одобреном плану. Мож- 
да je због најављеног увођења канализа- 
ције и одложено зидање зграде y 1907. го- 
дини. Радове на згради изводио je грађе- 
винар Ото Голднср.:,п

Фасада je изведена y еклектичној архи- 
тектури, са доста скромном применом ре- 
несансних и барокних мотива. Наглашена 
je вертикала декоративним спајањем сва- 
ког приземног са одговарајућим прозором 
иа спрату, док ce узане лизене појављују 
y централном делу фасаде према Конди- 
ној улици. Иако je фасада решена симс- 
трично и y односу на средину фасаде ире- 
ма Кондиној улици и y односу на симе- 
тралу угла обеју улица, ово истицање вер- 
тикала значи утицај сецесије, мада нема 
типично сецесијске декорације, што све до- 
чарава изразиту еклектичност примењене 
архитектуре. Истакнутији делови фасаде 
каглашени су специфично обликованим лу-
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8. —  Кућа Арсе Дреновца, угао улица Косов- 
ске бр. 19 и Кондине (Снимила Д. Ђурић-Замо-

ло 1966. г)

8. —  House of Arsa Drenovac, corner of Kosov- 
ska. No. 19 and Kondina streets (photo by D. 

Duric-Zamolo, 1966).

чиим тимпанонима изнад прозора на спра- 
ту. Посматрајући пројектовану и фасаду 
изведене зграде на фотографији (сл. 8), 
уочавамо да су сви пројектовани мотиви и 
изведени. Једина je крупна разлика y глав- 
ном мотиву фасаде, заобљеном углу. Изве- 
дено решење знатно je богатије од пројек- 
тованог, што je  свакако каснији захтев соп- 
ственика. Уместо предвиђеног једног про- 
зора, угао истичу три прозора подједнаке 
важности. У вези са тим и декорација v 
висини крова нешто je богатија и компли- 
кованија. Ова усЕојена кровна пластична 
декорација изиад угаоног дела понавља ce 
још неколико пута изнад истакнутије обе- 
лежених прозора.

К У Ћ А  М. ПРОТИЋА

Ова зграда коју je пројектовала Јелиса- 
вета Начић налазила ce y дворишту при- 
лично пространог имања М. Протића, ин- 
спектора Министарства привреде, y Бир- 
чаниновој улици бр. 13. Поред ове ново- 
пројектоване приземне зграде на имању су

ce већ налазиле још две, такође приземне 
стамбене зграде. Једна je била на регула- 
ционој линлји улице, друга y дворишту 
на левој страни имања гледајући са улице, 
док je новa била на десној. Грађевински 
одбор je одобрио изградњу 31. марта 1911. 
године, па je  вероватно зграда те године и 
изграђена.37 Нова кућа (сл. 9), постављенл 
y дворишту уз суседа, представља леп, 
трособни конфорни стан са собом за мла- 
ђе, главним и слоредним улазом и степе- 
ништем за подрум. Решење je такво да 
свака од три собе има приближно квадраг-

9. —  Пројекат куће М. Протића y дворишту 
Бирчанинове улиие бр. 13: изглед, пресек и 

основе приземља к подрума.
9. —  Design of the house of M. Protic in the 
courtyard in Birôaninova Street No. 13: appear
ance, cross section and plan of ground-floor and 

cellar.
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ни облик поврпгине од око 20,0 ш2 и посе- 
бан улаз из предсобља, без међусобног ко- 
муницирања. Главна фасада зграде, иако 
пз дворишта, има архитектонских претен- 
зија. Истакнут je забат са изрезбареним 
дрвеним елементима y темепом делу тро- 
угла, док су зидови са видпом опеком, сокл 
од ломљеног камена, a углови грађевине 
од тссаног камена. Зграда данас не постоји.

Д Р Д И В Н А  ЂУРИ Ћ -ЗЛМ О ЛО , ДИПЛ. И Н Ж . А РХ .

К У Ћ А  ЗОРКЕ АРСЕНИЈЕВИЋ

Зграда je подигнута вероватно 1908. го- 
дине y Ломипој улици бр. 46, јер ce датум 
налази на печату Грађевинског одбора ко- 
ји  je издао одобрење за градњу 22. окто- 
бра 1907. За зграду су сачувани само пла- 
иови исцртани на једноме листу, a она и 
данас постоји.38 Сачувана копија плана je 
y лошем сташу, тако да ce многи детаљи 
не могу уочити. Овде je y питању једна 
стара приземна стамбена зграда, саграђе- 
на y трећој четвртини 19. века, судећи пре- 
ма рсшењу основе, a уз iL>y je друга ново- 
пројектована, са пословном наменом. Обе 
зграде имају лице на регулационој линији 
улице, налазе ce једна поред друге, a из- 
међу je капија и издужени отворени про- 
сгор ирема дворишту. Јелисавета Начић je 
пзврпшла адаптацију старе куће, доград- 
њом продужила старо крило према двори- 
шту, пројектовала пову приземну зграду 
са малом дужином фасадног зида од бли- 
зу 5,0 m и великом дубином ирема дво- 
ришту од око 27,0 ш. Зграда je спретно по- 
стављена y односу на стару кућу, али je 
решење основе било врло лако, јер ce по 
дубини ређају једна за другом потребне 
просторије: дућан према улици, канцела-

рија иза њега и радионица као највећа про- 
сторија, до близу краја плаца. Радионица 
има два улаза, из канцеларије и из улаз- 
ног простора према дворишту, a прозоре 
према дворишту. Обликовање излога ду- 
ћана и неких делова фасаде изведено je 
са флоралним и другим елсментима сеце- 
сије, те je Ј. Начић флоралну декорацију 
упела и на делове нове фасаде на старој 
згради.

ПРЕПРАВКЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА

О оваквим пословима можда не би ни 
требало говорити на овоме месту, да није 
y питању жена, и то жена која ce прва y 
кашој београдској средини почела бавити 
грађевинским пословима. To i i it o  cy je мно- 
ги грађани позивали да им пројектује и 
поправља куће значи да je Јелисавета На- 
чић била позната и популарна међу Бео- 
грађанима. Сачувани су планови за чети- 
ри преправке и један план за изградљу 
перионице и шупе.39 Занимљиво je да су 
ове зграде y разним деловима града, јер 
би ce могло помислити да суседи један 
другоме лрепоруче особу са чијим су радом 
задовољни. Куће ce налазе y следећим ули- 
цама: Бранковој, Народног фронта, Бори- 
са Кидрича, Војводс Миленка и на Косан- 
чићевом венцу. Из чињенице да ce поред 
редовног посла y Београдској општини и 
пројектовања пових зграда, бавила и пре- 
правкама, можемо закључити да je волела 
свој позив, била вредна и настојала да за- 
довољи свакога. Неке од преправки, чији 
су планови сачувани, мањег су обима, док 
су друге значајније, тако да су вршене и 
измене фасада, са више декоративне плас- 
тике од првобитне.

Н А П О М Е Н Е

1 Тачне датуме рођења и смрти добила сам 
1970. године од кћерке Јелисавете Начић, ње- 
иог јединог детета, Ј1уције-Луле Башић, дирек- 
тора пословнице „Компас" y Дубровнику, свр- 
шеног правника. Л. Башић je умрла 1982. го- 
дине.

У „Српским нонипама" два пута ce поми- 
ње као трговац. У бр. 175 за 1875. годину наво- 
ди ce као трговац „под стециштем“, a y бр. 95

за 1876, налази ce y списку чланова тек осно- 
паног друштва Црвени крст као „Михаил На- 
чић, трг.“

3 Све податке о породици Јелисавете На- 
чић добила сам од њене кћерке Луле Башић, 
са којом сам имала дуже разговоре y Дубров- 
нику половином јуна 1970. Број куће y Влајко- 
вићевој улици налази ce y списку становнико 
Београда под: Начић Јован, y адресару Београ-
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да из 1922 (А. Суворин, Цео Београд. Адресно- 
-информативна књига за Београд, Земун и Топ- 
чидер —  Београд, Руска мисао, 1922).

4 Велика школа y Београду подигнута je 
на ранг Универзитета 1905. године.

» Књига записника Архитектонског одсека 
Техничког факултета y Београду о дипломи- 
раним студентима, која ce чува на Архитек- 
тонском факултету y Београду.

e Милан Минић, Прва Београђанка архи- 
текта Јелисавета Начић, Годишњак Музеја гра- 
да Београда, III, 1956, 451, 455.

7 Софија Таназевић je супруга генерала 
Ивана Таназевића, брата архитекте Бранка Та- 
назевића. Она je из угледне српске породице 
Шећеровић из Пљеваља, па je са сестром била 
интернирана y поменути логор.

8 М. Минић je погрешно написао да je Jly- 
каји умро после првог светског рата (М. Ми- 
нић, н.д, 456).

9 Др арх. Милан Главинић je син инже- 
њера Косте Главинића, председника Београд- 
ске општине y време када je Јелисавета Начић 
радила y Општини.

10 Ове куће данас нема, a на њеном месту 
je хотел „Супетар“.

11 М. Минић je погрешно написао да je 
Јелисавета Начић добила пензију (М. Минић, 
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A CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE LIFE AND WORK OF 
ARCHITECTRESS JELISAVETA NAClC

Divna Duric-Zamolo

Jelisaveta Naéic (1878 Belgrade —  1955 Du
brovnik) was the first woman architect in Serbia. 
She made her degree in Belgrade in 1900. Two 
significant works were written on her activities. 
This contribution to the study of her life and 
work makes known new details on her perso
nality and her activities. New data on her life 
were told by her only daughter Lucija and a 
v\ oman who spent some time with Jelisaveta 
Naèic in the confinement camp at Neusiedl Lake 
during the First World War.

As to her professional activity, this paper 
gives new details on some of her creations. Aside 
this we shall also find here new architectonical 
analyses of her settings of bases and distribution 
of masses.

The author gives emphasis on the partici
pation of Jelisaveta Natic in the competition for

the construction of the church at Topola at the 
end of 1903, when she got the third prize and 
thus left behind her several well-known names 
of Serbian architecture. Among public buildings 
her most important and best creation is the Ele
mentary School at Orthodox Cathedral Church 
from 1907. In this case all the problems posed 
by the project were successfully settled: the fit
ting of the building into the urban structure of 
the street, settling both of the bases and façades. 
The hospital for tuberculosus patient« constructed 
in 1912 was also a successful setting, where all 
the then known elements for treating this kind 
of patients were applied. Among the residential 
buildings this paper deals in detail with three 
houses: that one of Arsa Drenovac with eight 
apartments, 1912; of M. Protià with one apart
ment, 1911, and of Zorka Arsenijevic (business- 
-dwelling house), 1908.
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