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Међутим, оне су ипак ПОС'I'ој але: прес.вега, 
обојица су з,а,вршили исту архитектонску 
школу кад истих професора у Берлину 
(ШаРЈ1Јотењбургу); ·обојица .су се напајалlИ 
примерима истог ака,демизма Iк,оји ј е вла
ДаЈО У цeНTpaJ]Нioj ЕВlРОПИ. У 'I'CXt\1:e су били не 
само блиски један другом, веЋ 'су ,се, це
неЋИ по њиховој 'колаборацији, потпуно 
разу.мев,али и допуњавали. С дру;ге 'ст>ра-не, 
обојица ам6ИЦИОЗIНИ, иакю сваки на свој на
чин, трудили су се извесн.им ОРИI\Инаљним 

и~раЖYmЭЈњима у повезивању функције и 
арх;итектуре, Ш'IЮ је знатно недостајало 
академским примерима, не презајући н:и од 

прихватања 'Новијих и разнородниј'Их мо
тива у погледу стилова, Н:И од примене ра

зличитих материјала где је и боја 'Играла 
значај,иу улогу. На крају, треба :имати у 
виду да је та :ЊИ~ОВlа IсЭ!ра!Ц:ња наС11аЈ1Ја по
сле ОКОРО читаве ,деце)Н\Ије УlrЮЗlНаЈБЭiња а 
110ме је, по мом ,м·ишљешу, lЦOIl]pи-нею у зна

чај1lюј .мери QВ,аКlOlдtН8ВНIИ заједниЧtКIИ Жlив'от 
~alo профеоора Иlст.аг фаюултета м ,O\DICeKa 
где !ОУ, штавише, IДО првог овет,око :г ip.ат:а де

лили и исти ЮаЈбiи:нет у ЗЛРад'И Ка:пе'DаЈН-МИ
шmюг зд,ања. Да додам Јо:вде !Да је у ИСТОМ 
каби:нету, ,као Тlреfi:и члан, био .и проф. <арх. 
,1Јјрагу,т:ИЈН Ћсхрђевиh који ће, ТЭЈкође, lМaiДa у 
знатНlО lМ!аљој мери, 'сарађивати и '.са А. Сте
ВЭЈновгиЋем И Н. НеСТiС1ровиЋ·ем. 

* 

AJidpa Стеваuови11, син држсшзногг чино'В
НИКiа Ј.сщ:е Стев:а;НOIВИЋ,а из Б ео(Гр ада, који 
ј е 'им'ао К!уЂ.'У 'На ОбиљићевlQМ в ВНЦУ , р:о
ђен је 1859. ГОД:Иiне а умро 1929. У Бео
граду је 313;ВрШИО QC\НIOВНY ШКОЛУ, peaU1-
юу и ТеXlНИЧКИ фаКiултет Велике шко
ле 1881. године. После две г.одине пра
Кice у Минист<арству грађев:Иlња, као под
ин:жењер Беотрэ.sдс.ког округа·, даје 'оставку 
и отац га шаље у Берлин на СТУlДије архи
тектуре где о-стаје до 1890. године коад,а по
лаже државни пруоки испит за архитекту 

и в·раћа се у Миниетарство грађев'Иlиа, у 
Београд; ,али, :већ [после три месеца изабран 
је за , р еДОLБ Н'ОГ професора ТеХ'ничко'г фа
култета Велике ,школе за .новоосновану ,ка

тедру "Наука 'о грађевињокој конструкци
ји" кюји предмет iније на:пуштаю ове IДО свог 

пенз'И,ОiНlисања 1925. године. Пре љега .овај 
предмет је био део пр'едмета "Лрхитек'I'У
ра" 'Који је VJiржао проф. Драгиiпа Милути
новић, па је, штавише, било :и :из:весњих ди
скусија 'о делењу предмета чему се, у ПО-' 

чет.ку, проф. Милутиновиh доста противио, 

с обзиром на то да је он тај предмет увео, 

разlВИО и усавршио и у.спешно предавао. 

174 

Несумњиво Је да је Стевановиh, -разрађују
ћи ,ову материју, унео доста новина и са
вреМе1Нији начин предавања по угледу на 
Полите:х.нику у Берлину, а уједно је ,обу
хватио и ра3lрадио поглавље статике архи

тект·оtНСК.их конструкција, што је сам пре
давао <на Техничком факултету ,ове до. до
ласка новог доцента 1909. гоДИ'не, инжење
ра Ђорђа Ми}овиh.а. Да напс,менемо овде 

Архитекта Аuдра Стеван,овић, 
1859-1929 

L'architecte Andra Stevanovic (1859--1929) 

да је Стеванавиh унео у овоја предавања 
не само стечена и lПРOlдубљена знања веЋ и 
посебно одушевљење што ј е, уз његове 

-прецизне цртеже .на табли и јаюна ,објаш
њава.ња, позитивно утицало на њeГOlВe слу

шаоце а уједно и ПОIllIТlоваюце. TalКa.в је 
Стевано'вић био ка,о :наставни,к И пред ,крај 
своје каријере, када је, већ у годинама и 



болестан ощ астме, и мени предавао "Лра
ђеВИiнске К'онструкције". 

Најзад, .као свршени ·сту,дент берлинске 
Политехњике, међу првим у Србији, CTelВa
'НQoВlИћ ј е стекао широк'о архитектюiНСКЈО 06-
разовање, ,а узимајуhи у ·обзир и његов·о 
интереСОЈБање за наше архитеКТQНСКО на

слеђе, уживао ј е К'од нас у то доба, када су 
међу архитектима били углавном сви КО'Н-

Архитехта Нu'Кола Несторо"вић 
1868-1957 

L'architecte Nikola Nestorovic (1868-1957) 

трактуални, кој:и ,су дошли из Вој:ВОД.Иiне, 
репутацију једног :међу нај'способнијим 
стручњацима За 'аРЈСитектуру. Поред тога, 
што је одмах постао РЕЩО13·ан профе.сор Ве
љике шко.ле, он је био и први и .дугогоди

шњи IIiPмседник ГtpађевИНIСКЈО:Г савета 'За 
архитектуру Министарства грађевина, .нај
вишег форума за архитектуру у земљи, у 

АНДРА СТЕВАНОВИЋ И НИКОЛА НЕСТОРОВИЋ 

к'ојем Су се реВ(ИlДирали сви предлози и 
пројекти з·а јавне грађевине у земљи и ~дe 
је утицај А. Стевановиhа био о\длучујуhJи. 

Сматра се да је у тој фу,нкцији И ван 
ње СтевановиЋ Rэлисао око 200 стручних 
реферата, .међу којима је било многих У 
виду читавих СТУtД<Иј а. 

НUКО.l/Д Несторовuћ је ,рођен 1868. лоди
не у ПожареiВЦУ, а умро је у Београду 1957. 
у Пожаревцу је завршио ОСНОВЋУ школу и. 
четири :разреда гимназије, а затим је ДOB'P~ 
шио средњу школу и мату.рИ!рао у реалци у 

Беотраду, где је заrв:РШ:ЈЮ и Технички фа
култет Велике шк'оле 1890. rюдине. Одмах 
по'стаје лодинжењер Министарства грађе
вина са службом у ПОЖаЈР€<ВЦУ а са глав
ним радовима у Крај-ини на обележаrвању 
ШУ1ма И, затим, на регулисању реке Мора
ве. Г-одине 1893. IBpaBffii је у Ми.њистарсТiВО 
грађевина, па желеви ~дa студира архитек
туру у ин:острано'DВУ, у чему га по~рж.ава 

пр'оф. арх. Драг·иша Милутиновиh, приј ав
љу је се минист.ру грађевина да му ово 
о-мюгуhи. С оБЗИlРОМ'lНа ТО да није било бу
џетских ме.ста за стипендије, МИiнистар му 
одобраrва одсу:ств·о с ['Iла'l'ОМ за одлазак на 
Политехнику у Берлин.3 Исте, 1893. године 
Несторовић одлази у БеРJDИ;Н iИ постаје ре
дован студент архитектуре !На Полите:юни"" 
ци у Шарлотенбургу. Студије заlвршаБа 
К'рајем 1896. године и ПОДНОСИ молбу за по
лагаље држав:ног ПРУСКЈОГ испита за архи

текте јер у самој школи није ПОС'.l'Oја.о ди
пл.омски и,епит а 'ОН 'Није желео да се врати 

у БеOlград без дипломе. На 'ПрепOipУКУ срп
оког посланика и ,са 'оба'везом да се неће 
запослити у Немачкој, Несторовиву се одо
брава ПОЛЭЈгање поменутог иопита који је 
са успехом IЮЛОЖЈИО почеткюм 1897. IЮДИlне. 
По п<УВратку у Беотрад постаје архитекта 
МIИlњистарства грађевина а Iвећ 1898. ГОДIИ
не, каю ШТО је већ 'раније ПОМ6НУТ>О, бу;де 
иза:б,ран tИ за хонорарног \Ванредног профе
сора Технич.ког факултета, не .нanУ'штају
Ћм Министарс'I1ВО .грађевина. Када је 1905. 
гqдине Велика школа пост.ала Универзи
тет, НеСТО;РОВИЋ је lИзабран :за сталног ВЭlН
редиоr профеоора за Iпредмете "Пројект,о
'вање приватних и привредних 'зграда" и за 
"Науку о стиловима". Ове предмете је ДIР
жао ове до 'овог пензионисања 1938. r·ОДИlне. 

Поред на.ставничког рада, још ·ка'о архи
текта МlИнистаРС'I1Ба -грађевина, НеСТОРОВИЋ 
је, ПОtред МНОШ1х мањих пројеката 'и пюје
диних болница, прајек:това'о два значајна 
опом ени ка архитектуре у Орбији: здања 
начелст.на и суда у Кrpушевцу и у Крагу
јевцу, поред низа ,стаnбених Зl1рада у Бео
г.раду, међу кој,има и овоју КУЋУ У Улици 
'КLНеза Милош;а бр. 40, ~oj-a је 'саща .под за-
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шт.ИТQJМ београдск.ог Завода за заштиту 
споменика културе. Сарађивао је, так'ође, 
у "СрпсК'ом технич~о,м листу" пратећи ра
звој европске архитектуре и пишући 
C'I'1ручне ЧЛЭЈнке iQ пој единим проблемима . 

* 

До њиховог заједничког иступања у ар
хитектонском. пројеК'ГQl.вању, Стевановић и 
НеСТОipOlВић нису имали додирних TaQaxa. 

Зzрада Управе фоuдова (сада Народ'Н.и .м.узеј) че.л.окуnа'Н. uзz.л.ед 

L'edifice de la Direction des Fonds (actuellement le Musee national), vue de L'ensemble 

За разлику ОД А. Стевановића, није на те

рену проучавао наше аРXlитектонско на

сл.еђе, али се ,J.1iнтереСЮlва,о за наше 'старе 

СIюменИ'ке па их је добро и познавао што 
је доказао и на К'ОН-КУРСУ за цркву на 
ОплеiНЦУ где је добио прву награ,цу.4 
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Стевановиh се посебно ба'вио теори}ом ар
хи-тектуре и више пута је свој-а гледишта 

објaIВљиваю у "Орrюком теХЈНИЧКО-М листу" 
и у "Књиж€'вном гласнику", о у.м.етно·стu 
архитектуре, о старој српској -црквеној ар

хите%турu, а као ректор 'Универз!Итета 



1907/8. године .о ОВ. Сави држао је "бесе
ду", О завеТ'liој мuслu Св. Саве где, поред 
oQ,сталот, истиче значај српске средњовеков

не ymetIHO-СТИ. Рано је постао редю:в·аiН- члан 
Српске а кадеми.ј е наука И секретар њеног 

Детаљ средњеz деља фасаде Управе фоnдовu 

Le detail de la partie centrale de la fa~ade de 
La Direction des Fonds 

УМе'ГНlичк'о-г -оДељења, а -на предлог Архи
тектонс:к.о'г одсека ТеXiНИЧК:ОГ факултета, 

ПРИЉИК'ОМ - .одлаока у пензију, 1925. ГО\дiине, 
изабран је за почасног .доктора архитек
т.ОНОКlИХ наука. Међу~им, није нам позна'г 

ниједан -стручни Ipaд - пројекат, па ни цр-
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теж А. Стооано.вив.а. Забележено је да је 
пројект-овао богословију у Призрену, цр
кву у КОоСовској Митровици И ку:патило у 
Врњачк:ој Баљи, ,али сви ти ра,дови или су 

остали .неизвеД6Н\И ИЛИ .пропали. 

С друге стране, НеСТ~РОВИћ је, као што 
је раније поменуто, 'од повратка !из Берли
на стално и неуморно пројеКТ-ОБао зг.раще 

насто] еhи .да користи стечена знања iИЗ 
централне Евр.о:nе. Насупрот за'6ел.ежe.rним 
СТ6ваiНавиhе,вИ!М пројектима који ,су, ПО 
свој прилици, били у [духу српске средњо
В6}ювне архит'ектуре, НеСТОРОВИћ је ,ОД cB'or 
почетк·а прихватио -стил акЭ!демизма. Али, 

мож:ща и саме еК.OIном'ске прилике у Србији, 
омогуhиле су Несторов:ив.у ,да не копира 
ино;страlНе примере вев да ствара iИзвесну 

оригинал:ност у -својим KoQ-мпозицијаlМ!a к.оје 

више одгава'Рају домаћим у.словима . Па 
ипак је у здаљима начеЛСl'на у Крушевцу 
и КlpaTyjeBЦY вест.И'биле:и степеНlишта са 
галерија'Ма и~вео знатно богатије 'с полира
'Ни-м гранит.ним ~KClliVIeНooM и MpaдvropolM. У 
овом кљасичlНОМ духу Несторовиh је .насто
ја,о да иЗIВОДИ и -ове друге , ТЕрИЈва1Ће зграде 
алrи -са з;натно }КIИоВљ,о.м lдекорацијо!М у којој 

се већ запажа сiюбо~није 'I1ретирање кла
сичн.их орнамената. Међутим, каща је тре
бало дати из'раз озбиљне и мирне КОiМП<ОЗИ
ције као нпр. -болници "Краљице Драге"'> 
иЛ'И, \доцније, санат,ориј)llМУ "Врачар" , деко
рација је била запоста\Вљена и тежио је ;ца 
с мирним новрши-нама и елементима реши 

:КО1\11Iюзициј у. 

* 

Први заједнички иступ Стев'ClJновиfiа и 
НеС'ГОРО'Юlft.а било је пројектовање зг.раще 
УПlpаве фондова {данас Нatpодни !Музеј у 
Београду). За -ову грађевину био је распи
calН ужи !Конкурс !На к,ојем 'су били ПО3Јвани 
архитекти А. СтеВаЈНОВИћ М. К апет Э!нов.ић , 
Ј. илкив., Конс'[\ан'[\ин ЈованаВИћ, Ник'ола 
НеСТ'ОIРОБиfi и инжетьер Милош СаВЧИЂ : 
који 'Се тада' так,ође ба'Вио лројек'Говањем 
зграда, мада је углавном био преДузима-ч:. 
Оцењивачк,и ·суд -су ,са'чињавали, Iпоред 
управ·ника 'Управе фондова, М,ате J'OB-aiНo
вив.а, архитекти: Вилијам Бадер, тада .на
челн;ик ар:х,итектонск·ог адељења .Мини
ст,арства грађевина, .аРХ. МилораЈД РУIВ'И
щиfi И арх. Драгутин ЋорђевЈИв.. 

На КОНКУРСУ Стева:НОВИЋ и Несторовиfi 
иступају заједничким рад,ом и ,добијају 

Пiрву награщу. Њ:има је била уступљена из

раща пројеката" који су били завршени 
1902. го.дине. Вев. у -овој првој 'сарадњи ове 

д'В.ојице архи т ек,ат а може се lКонстатоваЂИ, 
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Зzрада БеО'l,радске задруzе, OC?iOBa 

Le blitiment de [а Coaperative de BeLgrade, la 
base 

Зzрада Беоzрадске задРУ2е, ~eJ1.0Kynan U3ZЈ1.ед 

Le blitiment de La Cooperative de BeLgrade, v ·ue 
de L' ensemble 

OpuzunaMta фасада зzраде ?ia Теразuјаџ\ta бр. 
38 (пре дозuђuвања '1iOвих сnратова) 

La fa(~ade ariginale du batiment аu 38 Terazije 
(avant que les nouveaux etages soient bdtis) 

Зzрада Беоzрадске задруzе, детаљ чеоnе фа
саде 

Le btitiment de la Cooperative de Belgrade, de
taiL de [а fa~ade frontaLe 

Зzрада Беоzрадс'Ке задруzе, део бочnе фасаде 

Le batiment de la Cooperative de Belgrade, 
partie de la fщ:аdе laterale 

Група фU'l,ура па завршет'Ку чеаnе фасаде 
Беоzрадске задруzе 

Le groupe sur La јщ:аdе frontale de la Соорета
tive de Belg1'ade 
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3 zpada са ЈЈзеЈ1,е?tuЈ.~ nAo~~и~a.,џa" 

L ' edijice аuх »сапеаuх verts« 

Детаљ фасаде зzраде са "зе.!Ц~1ИI Ј t nљо'Ч,uцаЈ.Ю" 

Le detaiL de la fa~ade de l'edijice аuх »саrrещ),,-х; 
verts « 

с једне стране, знаТ1НО слободније 'l'рети~ра
ље -акаще-мизма <од раније-г Hect-ороrвИћGВОГ, 
а због тога и несумљив утицај Стеrванови
ћев, иако НаЈМ њего'Б'И индивидуални про
јекти нису познати. Ово нам, ИСЂИна, -СЋва

. ра знатне тешкаhе у д'оношењу -Oiдређеног 
мишљења у каююм ·су односу бил-и делови 
рада -ових архитеката. ПОЗНЭЈ'l'О је да је 
Ctebaa-ЮВИћ био О\дJLичан цртач, -бар на О-С
иову њеГОIВИХ цртеЖlа у I!palje-ВМНЈСКlИМ 
:к;онст,ру,кцијама, .а с ,обзиром на то да јеЗIp
хитектуру учио код ИСТ;Ј1Х професора код 
којих и Несторовић, неоопорно је да је 
ис'l'о тако добро ПОЗНЭЈвао и дух архитек
туре академизма. Међутим, и по причаљи
ма Н. Нест,оровића 'и д. Ћорljевића којlИ су 
С њиме сарађивали, CTeBalНoвмћ се мало ИН
TepecoiВ30 з,а фуњкционаљно реШalВ.ање ра

спореда, док ј е, насупрот томе, он увек и 
сам преузимао целокупно -к,о.нСТРУКТИВНО 

решавање грађе-вине што је, уо'сталОЈМ, било 
у ,окладу 'с његовим I]редме'I'ОМ .на Фа!КУЛ
тету. Сам профеОQР Стеван-овић, није је
данпут 'Номенуо на својим :преда.вањ'Има 
случај фунщамент,а зграще Управе фондова 
где је, с -о:бзиром на веома рђа;во зе.мљи

штеG "МО'Рао да примени све врсте Фунди
рања почев. од тзв . бунара, .разних 'рошти
ља, неке врсте аРМИра!НОГ бетона са кру
том арматуром {гаозд~ним но/са-ч.има) до 
но.рмалних трака:стих темеља различитих 

ширина. l ' 

Анализирајуh.и, међутим, .решење ор и
гинаЛlНе основе7 улаза, веС'm1била и степе
'Ништа нарочит,о, моту -се наЈћи знатне ана
логије с НесторовићевИ'м решењима у ' зда
њима у Крушевцу и К'рагујевцу, не сам,о у 
концепцији Beh и у примени материј.ала :и 
декорациј'и . Ово би, без сумње, могла б.ит.и 

Зzрада хотеАа "БРUСТОJL" , фасада ТЈрема nlЧЖУ 

Le Ъatiment de L'hoteL »Bristol" , !a9ade donnani 
sur le ратс 

Уч.uтељсх:u дО.Аt, nоруше?t за . вре.л"е uа:цuстu'Ч
X:OZ бомбардоваља 

La Maison des instituteurs, detruite pendant Les 
bomЪarderпents nazis 
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у општ.wм лотезима подела ра:да ДБ'ој ице 
саращника, не одбацујуfiи љихова међусоб
на саlвето:вања и сугес'Г'ије. Остаје највише 
спорна споЉ'на ЊОИIюзициј а. У општем об
ликовању она је у духу а-кадемиз-ма са 
Q.CI-ЮВн.им пр.инципима симетрије,раШLfла 

њава.ња маса и завршетка, али са изве

сним освежењем у детаљима и у примени 

различит'ог материјала. На}вероватније је 
да је НеСТ'ОРОВИћ, као млађи архитекта, из
рњдио скице које је СтеваНОВИћ евентуално 
у \детаљ'Има допуњавао, а сигурно је да је 
он ко,нструисао И. обрадио кубе'Та. Може се, 
такође, претпоставити да ј е Стевано(Вићева 
идеј-а низ дВ'ојних прозора другог спр.ата, 
па можда и комп-озиц:иј а средњег дела гор
љег onрата главне фасаде. Ова се претпо
ставка заснива .на непозна'I\ИМ сл.ичним 

елемеНТИМ'а ранијих НеСТОРОВИћевих про·
ј -=ката. 

У евањом случају из ове сар alд:њe , У :к.о
јој је, као што је наrлашено, тешко утвр
дити утицаје и потезе појединих архитека

та, о'стварена ј е једна архитеКТ·ОiНска К'ОМ
позиција која је у своје доба о,ставила упе
чатљiИВ утисак нечег новог, овежијег и ори
гиналњијег у третираљу архитектуре ака
демизма. 

9вај први покушај сарадње Стевано'Ви
ћ,а и НеСТОРО'ВИћа :није остао у,самљен. Они 
су заједно потпис-али ПЛaiНове за зг.ра,ду 
др Воје МарковиЋ.а , на Теразијама бр. 38 . 
Зграда је у оригиналу имала пр:иземље са 
ДУћанима и с-вега дна спрата.8 

И овде је на фа'садам.а, на ра'Вним повр
шинама, примењена 'Керамика. Међутим , 
овде се без теШКОће може прихв.атит'И да 
је цела композиц.ија дело НеСТ,О:РОВИЋа што 
се :доказује нарочито применом декоратив
них елемената који се веома мало разли
кују од оних на самој згради Н. НеСТО[ЈО
виhа у Кнез-Милашевој улици бр. 400 Али 
је несумњив'о да је конструктивни си-сте,м 
извео у цело-сти А. Стевановић. М'О,ГУћНО је, 
да је инвеститор израду пројекта за ову 
зграду павер!И·о А. Стевано.вићу, којИ. је, 
међутим, можда заузет пословима друге 
врсте, уступио цео рад Н. Неоторо'Виhу. У 
свак'ом случају ноз-нато ми је да ·су 'О,РИЈги
надни пројекти згра\де били код Н. Несто
РОiви'ћа. 1О 

Може бити да је једно ОД најзна,чајни
јих ос'Гварења ове са1радње палата Београд
ске задруге у Карађорђевој улици, у Бео
граду, кој-а је грађена између 1905. и 1907. 
године, а ч!Ији је ИЈнвест:ит:ор био Лу.юа Ће
ло.вић. Он је желео јЦа за свој оситуравају
ћИ завод пюдиnне репрезентативну палату, 
па је израду пројеката поверио непо-средно 
СтеваНО1Виhу и Несторовићу.1 1 
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Како је ова зграда на релативно 'ОШТРО(М 
углу, т,о се наметало СИlметрично решење 

по осо,вини угла који су пројектанТiИ до

вољно засекли да на њему к,О!м.понују rЛoaB , 
ну фасаду. Овај специфичЭЈН објекат чија 
ј е и основа решавана 111-0 симетрали угла, 
представља ,оригиналну просторiНУ КОМПО

зицију у кој-ој -се, почев ОД улаза по ду
бини, у разним .нивоима 'решавају глаlВtIИ 
репрезента'l'ИЈВ\ЊИ lТ!iРОСТ,ОРИ, где је .на спрату 

преко засеченor угла решена ·свечана дво

рана, -веома декор,ативна и репрезент.атив

на, док бочна крила 'згра:де која према ули
цама 'ограничавају композицију, садрже 
тракт:ове с канцелариј,ама. И O'Вiдe се запа
ж,а слична мо,н~менталност 'вестибила сте

пеништа, сале са .шалтерима , свечане ДВ'О

ране .каква је примеhена K{JiД свих значај
них .објеката архитекте НеС~ОРOiВИћа , као и 
'Мноштво деко!ративних елеменаiта и приме

на скупоценог материјал.а. Фасаде пред
стављају оригинаљну њомпозицију нарочи
то истакнуту на угаоно.ј фаоади где ј е 
гла'вни мотив наглашена стаклена површ.и

на, наглашена и величин.ОМ, и местом, и де

коратИl.ВНО.м обраlДОМ. Запаж·а се и у енте
ријерима и у спољном облик:ов.ању з.натно 
слобо\дниј а к,онцепциј а архитектуре него 
на згради Управе фО'Н!дова. Овде су, сем 
сим етр иј е, академски принципи у велик-ој 
мери напуштени и чит:ава 'КОIМ!I10зиција 
тежи 'изразит,ом декоративи3lМу који је 
тада ку Ј]минирао у француској или , боље 

рећИ, париској архитект~ри и :дошао ДО 
крајње та'чке свога успона, уједно и дека
денције на Парис-кој ИЗЛОЖЈби 1900. године. 
Несумњиво је да је и ова композиција на
стала под ј ак'им утицај ем ,ове изло:mбе и 
њене архитектуре 'Коју су И СтеваНОВИћ и 
НеСТОРОВИћ посетили. Често ·се ова к:онцеп
циј а обликовања и деко;рисања фаС3.јЦа 
приказује у ок.'Вирима сецесије. Међутим, 
овде ј .ош нема елемената сецесиј е коју Ће 
ат-о Ва-гнер С'I'в'ори~и у Бечу и њег,ов уче
ник и сарадник развити у Минхену под 
именом "Југентдстила". Мада су и Стев,а
НОВИћ и НеСТО:РОВИћ већ приликом лројек
ТОlвања Упра,ве фондова добро познава·
ли ову париску. декора"I1ИВ:НУ архитектуру, 

нису још имали храбрости да је примене 
на згради за к'оју 'су 'Сматрали да захтева 
пу;ну монуме.нталност. 

У погледу зграде Београдске задруrе 
познато ми ј е да ј е 'основе УГЛаЈВНОIМ реша

вао НеСТ'ОР'ОВИћ, да је у детаљим·а ентер:и
је.ра у извесној .мери учествовао и Стеваfr-ю
ВИћ, а .исто тако познато ми је да је у глав

ним потезима решење чеоне фасаде дао 

Стевано'виЋ. , док су сви ,детаљи НестOIРОВИ
ћеви подразу.мевајући iИ нацрт з'а групу 



фигура на за,вршетку оредњег дела чеа,не 
фасаде (И'3вађење те групе фигура била је 
паверена тада ЧУВе<НОМ лик,аресцу Ф:рањи 
Валдману каји је на овим Несторавићеви.м 
зградама и~в'адиа декараТИЈвне радаве. Сте
вановив је! међУТИМ, дацније у са'Радљи са 
архитекта;м д.раГУ'I1ИНОМ Ћорђевићем, при

ликам лрајектавања палате Академије на
ука, ,каристиа поједине детаље са Беа'I'рад
ске з,адруге на фаоаДаЈма .ове палате. 

Као. и .на ранијим заједничким радави
ма, и на згради Беагра'дске задруге Стева
наВИћ је био гла.вни конструкт-ор и веама 
к,омпликюваних темеља на слабом и па;ц

ваднD..t.'VI земљишту и извађења ·специјалне 
из·алације од влаге и њег-она је дела ком
пазиција и Кtонструкција комбиноване ку
пале из'На.~ главне фасаде. Отев.а:навић ће 
и дацније на пала'I'И Академије наука К'он
струиса'l'И велике ·a'DВtope главне фасаде и 
гвоздену конструкцију куполе, на к.ају је 
више пута В'Оlдиа овоје студенте да им по
каже ову за Беаград наву к·онст:рукцију. 

* 

Бечка сецесија није интересовала архи
текту Стевана-вива. Међутим, познато је да 
су Стеванавић и НеСТ()Iравив заједно пат
писали планове за зграду проф. Ста.мен
ковиli.а IHa у['лу Улице 7. јула и Узун-Мир
каве, тз'В. "зграду са зеленим плочицама." 
Та је створ.ила извесну забуну у мишље
њима да је и овај пројекат заједнички рад 
оба архитекта. У НесторовивевИlМ забеле
ш·кама нигде није забележена ова сарадња 
у односу на пројеКЂова.ње и на 'компазици

ј у аве зграде. Забележено је једино да је 
овај посао Несто;ровив добио прек.а А. Сте
па.њо:виЋа и да је СтеванаВИЋ извршио це
локупни ·статички прарачун и КОНС'Ilрукци

ју крова :који је на овој ЗI1ради \Цаста спе
цифичан. Уосталом, (на овој згради "са зе
леним 'Плачицама" ,наилазимо J;ia нав ар
хитектOIНСКИ правац бечке сецесије .која је 
у то 'В:реме била у моди и у :шIатњој мери 
п:рихваhена ОД београдсК!их Эlр:х,итекат·а, по
готову у коришhењу саме ,орнаме.нТ.Ј1)ке 

кю.ј а ј е дозваљавала велике слободе у из·~ 
бору мотива и њиховој 'КОМIюзицији. 

Нест·оровиЋ је покушавао и доцњије да 
на тај Iначин обрађује фасаде авајмх праје· 
ката 'али! :изгледа, да се није мо,г.ао потпу
но са:ж:ивети са вагнерав'ском .сецесиј.ом, да 
су му недастај али 'ани а'рхитект·оиски еле
менти каји су остваривали изразитије кюrм
позиције. У овом сукобу праваца и концеп
ција он је прихва:т.ио из.вестан компроiМИС, 

комбинујуfiи И поједине академске К!ОlНцеп-

АНДР А СТЕВАНОВИЋ И НИКОЛА НЕСТОРОВИЋ 

ције с новам декарацијом у кају је у.неа из

весне 'аригиналности мада у паје-дини'М 
ОС'1'варењима и праТИiвречности. Радм поре

ђења давољно је асврнути се на к'аМI1ази
цију хотела "Бристал" у Карађарђевој 
улици, 'На ЗНarl'ња :СЛl()60щније решење Учи-

Зzрада бuвше ба1i'Ке "Никоља БошковuPi" 'НД 
ТеразuјаЈо~а (данас зzрада "ПУТ1iuка". ОРUZU1l.Й-

љан uз~љед пре реКО1iстру'Кцuје) 

Le batiтent de L'ancienne banque »Nikola Во
skovic« а Terazije (aujourd'hui »Putnik«, agence 
de voyage). Vue origi'naLe avant La reconstructio?~ 

тељск,ог дома на Славиј:и, који је по.рУ'шен 
у другом светском рату, на зграl,ЦУ "Банке 
БОW·l{jа'Вић" к·ој·а је на углу Теразија и Ули
це Драгослава Јо'вановиhа, сада зграда 
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потпуно 

аРXiитектуре 

ОД коваНIQГ 

у ову I1РУПУ 

опада и зграда 

12. 

измењена и 

видети 

да сарадња СтеванOIВИ'-
била ОД 

за 

преж'ивелИlМ 

може лако и запазит.и на за'осталим QПо<ме-

ницима архитектуре 'се 

ли НаЈре;дних ГО~Иiна, 

утицала iИ СаЈМа настава на 

су 

Д. 

слободни

углавном 

орнаменти

клаоичн;о, 

.настали 'су ка-о у:везена 

мода бечке iНo:вe без схватања 

!<::ата. 

или су то били 

УГЛЭIВ,њом 

скицама ,бечких архите-

Ово доба Бео-
!рада <Оставгило веома много т.рагова при

зеЈ~1:НИХ и спратних ЗI1рада 013'ИХ м€~ш"овитих 

где често кла-

архитектонских 06-
сецеоио.нистичка јЦекорэ-

~n',~huv често 

осло-

МЈноги други 

,~,r\V1A'"","'V'1'bl градитељи ,великог 

НАПОМЕНЕ 

Стевановић 
студент у Берлину, као 
щколских пројеката. 

2 До за професора М. 
затим је 

средњовековне стилове а 

f"'1',r;nr.1:I1A'F: задржао само класичне стилове и ре

несанс. 

Његова плата износила је тада месечно 
7 златника а уз то су одобрени посебни из-
даци за разне таксе у 

МеђУТИМ, 
пројекта за ову 
ном архитекти 

није имао право ни 
потписао арх. В. 

пракси К. Јовановић уопште није 
јектовањем једино извођачким 

184 

1901. 
у 

проширена и преправљена 

хируршку клинику. 

6 Овде је био Стамбол-капи-
разним отпацима. 

7 Зграда је између 
проширена а после ОСЛО 1Qо1ђе1ња 

за музеј. 

8 Знатно доцније непознати архитекти су 
дозидали још спрата потпуно дисперат-

архитектури, тако да изгубљен ориги-
нални изглед. 



11 И доцније је С. ЋеЛОВИћ градио велике 
сваком и да-

поверавао 

Кућа инж. Јована Смедеревца која је 
међУ првим саграђена 

сецесије, 

фасадама У J .. H;;U'lJCI.,-\.) 

АНДР А СТЕВАНОВИЋ И LiY.L'n"'-'<Ј.Ј..r>, 

декоративне мотиве, често под иепосред

иим иностраним утицајем. 

13 La preuve еп est, en grande 
тете principe de cooperation pratique 
Stevanovic et D. Dordevic sur le palais 
demie serbe des sciences et de culture, que 
connais pers()nJrleJlle]mE~nt. 

ANDRA ЕТ NIKOLA 
БЕLGRАDОIS 

ARCHITECTES 

А lа fin du XIXe debut du хх siecle, 
Andra Stevanovic et Nikola les сге-
ateurs гепоттез de certains агсЫ-
te(~tural.lx. avaient поие des interessants 

Leur а consider-
O!J'H;:JlH<:OHL "I<::НС, .... ", lе developpement posterieur de 

Belgrade. 

Dlrection fond8 
auquel ils 

temps, 
сот

l'intro
а 

соиlеиг. 

deve.to:r:lPe~ml~nt po.steriE~ur de l'агсЫ
plus grand inter~t 

Nestorovic 

lа nouvelle сотроэјНоп de Stevanovic et 
rovic - ЫШmепt de lа compagnie 
поттее (La Cooperative 
belgradoise), outre lа symetrie 
certains elements composi-
Ноп Бе plus librement, avec 
ипе riche е! sous l'јпЛиепсе indubi-
table de l'Exposition de Paris 1900, dans toute 
1а CO]1Ce~pt].on. 

Outre quelques autres travaux соттипэ dE: 
moindre importance de сез deux architectes, 

cites БОП! les plus 
се qui lеиг assure ип 

nouvelles conceptions 
јеипеБ d'architectes. 

Nestorovic lui-meme vite adopte lев 
solutions dans le de lа secession viennoise, 
mais ensuite consacre а lа recherche de 
solutions de entre les formes acade-
mique des епветЫев et les elements decoratifs 
de lа secession. cet avaient construit, 
avec plus tous lев architectes 
de et аи mШеu де la 

decennie siecle. 
Cependant, il est dificile de deceler dans les 

oeuvres соттuпеэ de Stevanovic et de Nesto
l'ovlc leurs parts individuelles et le .... ..,'n"'.""'1-
celles-ci. Оп peut affirmer avec 
solution fonctionnelle а tоuјош's 
l'oeuvre de et lа solution de соп-
struction деэ avec l'elaboration des 

сеПе Le рlив 
ип jugement exact Bur lа сотро-

exterieure оп пе 




