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ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ АРХИТЕКТОНСКОГ 

ДЕЛА МИЛАНА МИНИЋА У БЕО ГР АДУ 

Дуго година је архитектонско дело 

Милана Минића било на маргини исто

риографских проучавања. Први научни 

приступи његовом стваралаштву појав

љују се пред сам крај претходног века, од 

када се настоји да се континуираном ис
траживачком делатношћу осветли ње

гов архитектонски и културни рад, као и 

комплексност и свестраност његове ум

етничке личности. 1 Након темељног ис

траживања архивске и библиографске 

грађе, овом приликом износимо нове по

датке везане за архитектонско дело Ми

лана Минића у Београду. 

1 Аноним, Јуче је сахрањен архитекта Милан Ми
ни!;, Полиiliика 6. 1111961 ; М.Ф., Портрет Милан 

Миниh , Пол1117iика 12. 1111961; Мацура М., У спо

мен Милану Миниhу, Архш7iею7iура-урбанизам 
7, Београд 1961, 40; Симиh-Миловановиh 3., Ми
лан Минић (1889-1961), Гоgшињак Граgа Бео
zра9а LX-X, Београд 1962-1963, 635-639; Мацура 
М.,Миниli Милан, Енииклой.е911јаЛ11ковних Yм

et7iнoc17iu 3, Загреб 1964, 474; Кайiалог изложбе 
"Милан Минић", Народни музеј , Београд 1975; 
Мацура М., Минић Милан, Ликовна Еющклой.е

gија Југославије 2, Загреб 1984, 347; Ђурдевиh 
М., Долt беоzра9ских zра9ий1еља, Београд Ј 989, 
19; Кадијевић А., Београдски опус архитекте 
Милана Минића (1889-1961), Го911шњак Гра9а 
Београ9а XLlll, Београд 1996, 123-152; Кадијевић 
А., Рад архитекте Милана Миниhа у Бањи Ко-

Током пет деценија свог стручног 

рада, од средине друге до краја шесте де

ценије двадесетог века, Милан Минић 

није био међу главним, али је свакако 

био један од најекспониранијих актера 

српске архитектуре. Као противник 

ограничења и наметнутих решења, ост

варио је квалитативно неуједначен архи

тектонски опус, што се може уочити и у 

његовом делу оствареном у Београду. 

Међутим, његова свестрана стручна во

кација, као и настојање да током цело

купног уметничког рада оствари препоз

натљив метод у оквиру различитих сти-

виљачи (1920-1928), у "Сй1раt7iегија урбаниза-
1шје и развоја бањских и кл11.МаШских месйlа Ју

гославије ЈГ '; Сокобања 1996, 89-92; Кадијевић 
А" Јеgан век тражења наиионалноz сt7iила у срй

ској арх1117iекГй.ур11 (сре911на ХЈХ-сре9ина ХХ 
века), Београд 1997, 182, 186-190, 195; Кадијевиh 
А. , Милан Миниh и Пријепоље, Милешевски за

писи 3, Београд 1998, 165-173; Ђурдевиh М., Уло
га Милана Миниhа за храм Св. Марка у Београ

ду, Милешевски зайиси 3, Београд 1998, 175-181; 
Миниli Милан, у "Лексикон срйских архщ7iека-

17iа 19. и 20. века", прир. Маневиh 3., Београд 
1999, 127; Митровиh В., Топографија гради
тељског наслеђа Бање Ковиљаче, Гласник 

Друtш7iва Конзерватора Србије 23-24, Београд 
2000, 99-104. 
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Сл. 1. Основа приземља куће у Добрачиној 
Fig. 1 Ground tloor plan ofthe house in Dobracina 6 

лова (академизма, националног и модер

ног стила), указују да је имао много 
значајнију улогу него што се то до сада 

сматрало. 

Еволуција уметничких схватања 

Милана Минића зависила је, пре свега, 

од различитих градитељских модела са 

којима се сусретао током свог школо

вања.2 Пријепоље, Пљевља, Солун, Бео

град, Париз подстакли су његово умет

ничко сазревање. Упијајући са свих стра

на, није се опредељивао за усвајање ис-

2 Милан Миниh је рођен у Пријепољу 21. марта 
1889. године, где је похађао основну школу. У 
Пљевљима завршава основну школу и нижу 

гимназију, а потом у Солуну вишу гимназију. Бо

равак у сваком од ових места допринео је Мини

hевом увиду у генезу балканског градитељства. 

У Београд долази 1909. године, када се уписује на 
Архитектонски одсек Техничког факултета. 

Као студент рад1ю је у пројектантском бироу 
инжењера Леона Талвија као главни nројектант 

за фасаде; учествовао у ликовном опремању из

ложбеног павиљона Краљевине Србије у Риму 

1911. године; сарађивао са својим професором 
Милорадом Рувидићем на пројектима за цркве, 

што ће допринети да постане главни и дугого

дишњи претендент за његовог наследника на 

предмету "Српсковизантијска архитектура"; 

свој сликарски таленат усавршавао је у Умет-
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кључиво једне градитељске естетике, 

већ је тумачио архитектонске моделе 

најразличитијег порекла. Миниh је у хо
могену целину слио наслеђе патријахал

ног родног краја и префињену сензибил

ност и рационалност класичног фран

цуског духа, под чијим је непосредним 

утицајем као архитекта сазрео. Његова 

афирмација у свим доменима архитек

тонске праксе - пројектовању објеката 

(породичних кућа , вила и зграда за рен

ту) , реконструкцији и доградњи зграда, 

ничко-занатској школи у Београду. Одмах на
кон дипломирања, у мају 1914. године, ангажова
ли су га тадашњи професори и архитекте Андра 

Стевановић и Драгутин Ђорђевић као помоћни

ка у разради нацрта за Палату Српске Краљев

ске Академије у Кнез Михаиловој улици. Својим 

претходним ангажовањем стекао је и најбоље 

препоруке при запошљавању у Архитектонском 

одељењу Министарства грађевина у октобру 

1914. године. Боравак у Паризу ]916-1918. годи
не, по налогу Министарства грађевина, био је ви

шеструко користан за Миниhев наступајући рад, 

било да је реч о архитектури, ликовној или при

мењеној уметности. Током овог боравка упоз

нао се са актуелним стањем у француској архи

тектури, која се споро ослобађала декоративис

тичког маниризма и сецесије у корист модерних 

схватања градитељства. 
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уређењу ентеријера, обликовању на

мештаја, жирирању на конкурсим:а,3 ра

ду у стручним удружењима4 и на архи

тектонској критици - почела је у време 
када је прешао из државне у приватну 

градитељску праксу и основао свој при

ватни архитектонски биро 1923. године. 

звоник у порти православне цркве Св. 

Василија Острошког у Пријепољу,6 хо

тел "Зелени венац" у Шапцу ,7 низ при

ватних вила и стамбених зграда са пос

ловним локалима у Лозници и Шапцу,g 

црква Светог Саве у Дрвару.9 Суштин

ски циљеви његове ненаметљиве архи-

Сл. 2. Основа l и 11 спрата куће у Добрачиној 6 
Fig. 2 First and second floor plan of the house in Dobra~ina 6 

Међу његовим остварењима изведеним 

између два светска рата изван југосло

венске престонице издвајају се: ком

плекс резиденцијалних објеката у Бањи 

Ковиљачи/ адаптација куће Минића и 

3 Као члан жирија на конкурсу за Храм Св. Марка 
на Врачару учествовао је у одлуци да се прва на

града додели браћи Крстић, што говори о њего

вом изузетном стручном реномеу који је у нашој 

средини морао уживати. 

4 Између два светска рата био је члан Клуба архи

теката, у којем се залагао за јавност стручног ра
да и слободну конкуренцију идеја, инсистирајући 

на поштовању институције архитектонског кон

курса, потом је био члан Уметничког удружења 

"Цвијета Зузорић", члан Друштва за изградњу 

храма Св. Саве, члан Инжењерске коморе и 

председавајући "акционог одбора", приликом 
супротстављања наметнутим идејама од стране 

немачких архитеката. Након другог светског ра

та је заузимао највише функције у стручним 

удружењима ликовних и примењених уметника 

Југославије. 

тектонске филозофије били су квалитет 

и функционалност архитектонског 

решења. Пројектантска свестраност и 

занатска обрада, функција и амбијент 

увек су били важнији од доследне приме

не стилског метода. 

5 Кадијевић А., ор. cit., 1996, 89-92; Митровић Г., 
Градитељско наслеђе у бањама Србије, Caoiiш

ilieњa XXXIXXXI, Београд 1998/1999, 175-191; 
Митровић В., ор. cit., 99-104. 

6 Кадијевић А., ор. cit., 1998, 165-173. 
7 Марковиh Т. , Apxuiiieкiiloнcкo наслеђе zpa9a 
ШаГш.а, Шабац 1996, 65-67; Кадијевић А., ор. cit., 
1997, 182. 

8 Росић-Абрамовић Д., Биографија архитекте 
Милана Миниhа, у Katllaлozy изложбе "Милан 

Мин.ић.", Народни музеј , Београд 1975, 9-12; Ро
сиh-Абрамовиh Д., Остварена дела Милана С. 

Минића, архитекте и сликара, у Katllaлozy из

ложбе "Милан М11н.11h", Народни музеј, Београд 

1975, 13-17. 
9 Росић-Абрамовић Д. , ор. cit., 11; Росић-Абрамо
вић Д., ор. cit. , 15; Кадијевић А., IЬid., 195. 
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Сл. 3. Првобитан пројекат прочеља куhе у Добрачиној 6 
Fig. 3 lnitial design ofthe facade oftћe house in Dobra~ina 6 

Милан Минић је у свом раду тежио 

транспарентној архитектури добро из

балансираних облика. Прожимање ен

теријера и екстеријера, функционално 

обликован и хуманистички обојен енте

ријер, рационално обликована 

спољашност архитектонских објеката 

основне су одлике његових изведених де

ла. У објектима из двадесетих година 

двадесетог века претежно се ослањао на 

симетрију и равнотежу добро nропор

ционисаних маса које су резултирале от

меношћу и елеганцијом фасадног плат

на. Основе грађевина третирао је сту
диозно, избегавајући доследну примену 

10 О плану са средишњом собом, односно о типу 
"београдског стана" види: Мар11нковиh Б. , Сав

ремени стан, У.метн11•1к11 iipezлe(l 3, Београд 
1940, 93-95; Несторовић Б. , Еволуција београд

ског стана, Го9шињак Музеја Гра9а Беоzра9а 11, 
Београд 1955, 362-365: Благојевић Љ .. Мо9ерна 
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типских решења, а традиционалну схему 

"београдског стана" употпунио је ориги

налним и особеним решењима.'° 

Након доградње Министарства 

грађевина на углу улица Масарикове и 

Кнеза Милоша,11 на којој је био ан

гажован од 1920. до 1922. године као 
архитекта запослен у Министарству 

грађевина, и рада на објектима, стамбе

не и пословне намене у Ломиној улици 24 
и 26, 1926. године као самостални пројек
тант,12 Милан Миниh је у сарадњи са 

архитектом Војиславом Зађином изгра

дио куhу, такође двојне намене, за г-ђу 

Љубицу Г. Радослава Попе-Драгића, ад-

кућа у Беоzра9у (1920-1941), Београд 2000, 9, 16-
19, 37-38. 

11 Архив Југославије, фонд МГ, ф 1379; Кадијевиh 
А., ор. cit., 1996, 129. 

12 О куhама у Ломиној 24 и 26 види: ИАБ ф IX-47-
1926; Кадијевић А. , !Ьid., 131-133. 
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Сл. 4. Прочеље куhе у Добрачиној б 
Fig. 4 Facade ofthe house in Dobra~ina 6 

вока та, у Добрачиној улици број 6, с тим 
што је Миниh потписник свих планова и 

нацрта. 13 Зидање куhе уклопљене у блок 

околних зграда, која садржи подрум, 

приземље и три спрата, започето је маја 

1928, а завршено новембра исте године. 
У приземљу су распоређена два дуhана, а 

по етажама су станови. За разлику од 

куhа у Ламиној улици, Миниh је овде 

пројектовао засебан улаз у стамбени део 

зграде из дворишта и тиме јасно одвојио 

део за становање од пословног дела , од

носно дуhана. 

Зграда је највероватније била на

мењена за ренту, што се види по распо

реду станова: по два на сваком спрату и 

два у приземљу, у продужетку дућана. 

Композиција простора у становима се 

13 ИАБ. ф XIX-57-1926; Миниh Милан , ор. cit., 
1999, 127. 

Сл. 5. Данашњи изглед куhе у Крушевачкој 
улици - прочеље 

Fig. 5 Present clevation view ofthc hot1se in 
Кru~eva~ka strcct - racade 

канонично понавља по етажама, распо

ређујуhи до улице веће, функционалније 

и репрезентативније станове, док су ста

нови са дворишне стране нешто мањи. 

Комуникација међу становима остваре

на је пространим терасама у чијем сре

дишту су степенишни део и лифт. При 

организацији унутрашњег простора , 

архитекта је применио београдски план 

са средишњом собом, али овога пута 

није користио типско решење 

смештајуhи у средиште комунука

цијског простора трпезарију или хол, 

веh је ту улогу преузело предсобље око 

којег су распоређене собе , трпезарија , 

кухиња и купатило. 

Композиција уличне фасаде куhе у 

Добрачиној улици, попут претходно из-
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Сл. 6. Данашњи изглед куће са угла 
Крушевачке и Петроварадинске 

Fig. 6 Present elevation view of the house at tlie 
comer ofКru~eva~ka and Petrovaradinska streets 

ведених објеката у Ламиној, обликована 

је у истористичком маниру. У регула
цији фасадних слојева доминантне су 

вертикале, четири пиластера протежу се 

од зоне првог спрата до кровног венца, 

при чему је нарочито истакнуто сре

дишње ризалитно поље паром канелури

саних пиластера . Према првобитном 

пројекту, замишљено је да средишња зо

на буде завршена троугаоним забатом 

изнад трећег спрата али уместо њиме, 

завршена је кровним венцем, док је пар 

пиластера који се протежу дуж првог и 

другог спрата надвишен балконом са ба

лустрама. Балкони првог спрата 

ограђени су балустрама између стубаца 

који носе декоративне вазе, честе на 

кровним венцима, фасадним испустима, 

нишама и балконима грађевина београд

ског академизма, док испод прозора сре

дишњег ризалита балустре опонашају 
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Сл. 7. Данашњи изглед куће из 
Петроварадинске улице - бочна фасада 
Fig. 7 Present elevation view ofthe house in 

Petrovaradiпska street - side view 

постојање балкона (према првој замисли 

уместо балустри требало је да стоји пра

воугаона парапетна плоча у ширини 

прозора) стварајући тако ефекат балус

траде која се пружа целом ширином пр

вог спрата . Балкони другог спрата, на 

бочним странама ризалита, задржали су 

првобитну замисао - ограде од кованог 

гвожђа. У елевацији бочних прочеља ис

тичу се високи прозори КОЈИ следе уну

трашњи распоред просторија. Између 

прозора другог и трећег спрата бочних 

прочеља и између првог и другог спрата 

ризалита налазе се декоративне пара

петне плоче. У зони приземља распо

ређени су дућани и асиметрично постав

љен улаз, као једно од препознатљивих 

обележја Миниhевих грађевина, који во

ди у двориште. Наглашена вертикал

ност, заједно са ''стабилном" симетријом 
куће у Добрачиној улици доприносе 
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утиску смирене и монументалне компо

зиције истовремено. 

Стилски особена обрада фасаде, као 

и типизираност и строги схематизам ос

нове, кућу у Добрачиној улици број 6, 
као и куће у Ламиној 24 и 26, везују за 
онај ток српског академизма настао под 

Након завршених радова у До

брачиној улици, Милан Минић је 1930. 
обновио фасаду куће трговца Димитрија 

Стаменковића у Чика Љубиној улици 

број 5 у стилу неоренесанса, 1• а лотом је 

исте године подигао кућу свог рођака 

Ристе К. Минића на Котеж Неимару у 

Сл . 8. Основа сутерена куhе у Крушевачкој улици 
Fig. 8 Basement plan of the house in Кru!ieva~ka street 

француским утицајем, али су и последи

ца Минићевог боравка у Француској у 

другој половини друге деценије двадесе

тог века, што се нарочито огледа у уз

држаности у третману декорације фаса

де, функцији празних површина и у ло

ги чном распореду отвора . Минић. је 

тежио сопственом стилу у оквиру еклек

тицизма, а главним критеријумима архи

тектонских радова сматрао је задо

вољење функционалне и естетске ком

поненте, уместо доследне примене кон

кретног стилског метода. 

14 ИАБ. ф ХХ-3-1930; Кадијевић А., \Ьid., 137. 

слободном градитељском маниру засно

ваном на традиционалном гради

тељском концепту допуњеном поједи

ним модернистичким детаљима и 

одређеним фолклорним елементима . 15 

Такође, сачинио је пројекат куће на углу 

улица Браће Барух 7а-9 и Високог Сте

вана 6, као и кућу др. Албале на углу Ви
соког Стевана 12 и Браће Барух, обе из 

1927. године, и вилу у Шеноиној 4 1937. 
али због недостатка, на првом месту, 

архивских а потом и писаних извора, 

није могуће детаљније анализирати ове 

15 ИАБ, ф XIX-8-1930; Кадијевиh А. , \Ьid., 137-138. 
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објекте који данас не постоје на овим 

адресама. 16 

Милан Миниh је обазриво прихва

тао модерне "новине" у архитектури, а 
све до средине тридесетих година дваде

сетог века није предузео радикалнији за

окрет у свом раду. Моделацији облика 

модерне архитектуре настојао је да да 

лични печат. "Модеран" опус из триде
сетих година претходног века је изрази-

~г 

ријера, функционалност, хармонично 

обликован ентеријер са осећањем за де

таљ. Хотел "Мажестик", као круна ње

говог стваралаштва, прави је пример ту

мачења Минићеве архитектонске фило

зофије.17 Управо на овом објекту оства

рио је оно чему је тежио током свог це

локупног рада - синтезу свих видова ум
етничког стваралаштва - архитектуре, 

примењене уметности и сликарства. Ра-

-ь 
1 

!i. 
\. 
(\ 

< 

Сл. 9. Основа приземља куhе у Крушевачкој улици 
Fig. 9 Ground floor рlап ofthc house in Kru~eva~ka street 

то "минићевски". Поједине елементе из 

вокабулара модерне архитектуре корис

тио је на изразито свој начин - на

глашени хоризонтализам, безорнамен

талност фасадних површина, логичан 

распоред перфорисаних зона, асиме

трија, прожимање ентеријера и ексте-

16 Минић Милан , Љid., 127. 
17 О хотелу "Мажестик·· види: ИАБ, ф 2-26-1936; 
Аноним, Нови хотел "Мажестик" у Београду, 

Вре.ме 26. VI 1937; Симић-Миловановић 3" ор. 
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дећи истовремено на свим пољима ли

ковне уметности, успео је да својим 

објектима да потпуност уметничког де

ла. Модернистички градитељски прин

цип Минић је применио пројектујући 

зграду Анке Гођевац у Зетској 3, која је 
подигнута 1935-1936.18 и потом 1938. го-

cit" 638; Росић-Абрамовић Д" ор. cit" Ј 5; Кадије
вић А" IЬid" 141-143. 

18 ИАБ, ф 17-4-1936; Кадијевић А., IЬid"143-144. 
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Сл. 10. Основа 1 спрата куће у Крушевачкој улици 
Fig. 1 О First floor рlал ofthe house in Kru!:cva~ka street 

дине на пројекту за зграду Ј. Шпура на 

Обилићевом венцу 38, која је накнадно 
саграђена према пројекту архитекте 

Бранислава Маринковића.19 Такође на 

кући Спире Марчете у Цетињској 4 (да
нас Цетињска 6) из 1940.211 и на кући г-l)е 

Јелене М. Стојановиh на углу улица 

Крушевачке и Петроварадинске из исте 

године. Ови објекти са краја четврте де

ценије двадесетог века не превазилазе 

решења постигнута на хотелу "Мажес
тик". Ове грађевине су задржале 

прочишhеност и ненаметљивост форме, 

одликује их строги безорнаментализам и 

једноставност архитектонске компози

ције, при чему је функционални концепт 

био у првом плану. У морфолошком по

гледу објекти се надовезују на неупадљи

ве творевине рационалистичког смера 

наше касномодернистичке архитектуре. 

19 БОН 1938; Кадијев11h А., Љid., 144. 

У пројектовању поменуте куће на 

углу улица Крушевачке и Петровара

динске, намењене искључиво ст::~но

вању,21 велику помоћ му је пружио та

дашњи његов помоћник Милорад Мацу

ра, кога је Минић овластио да може по

дићи елаборат за нову зграду г-ђе Јелене 

М. Стојановиh. 

О изгледу овог Миниhевог објекта 

можемо говорити искључиво на основу 

планова сачуваних у Историјском архи

ву Београда. Након другог светског ра

та, па све до данашњих дана , зграда је 

претрпела бројне измене. Најпре је та

вански простор претворен у још један 

спрат, а потом је у новије време добила 

још две етаже под косинама крова, чиме 

је потпуно измењена Миниhева замисао. 

20 ИАБ, ф 13-27-1940; Мартиновиh У., Ђорђе Ла

заревиh . Доајен нашег неимарства, Изzра9ња 

10, Београд 1986, 7-8; Кадијевиh А., IЬid. , 144. 
2 1 ИАБ, ф11-29-1946; Миниh Милан, IЬid" 127. 
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Сл.11. Првобитан изглед уличне фасаде куhе у Крушевачкој улици 
Fig. 11 lnitial elevation view ofstreet facadc ofthe house in Kru~eva~ka strect 

Зграда Јелене М. Стојановић се јед

ним делом наслања на суседну у 

Крушевачкој улици, док је страна куће 

из Петроварадинске улице слободна и са 

свих страна окружена двориштем. Пре

ма Минићевим нацртима, првобитно је 

садржала подрум, сутерен, приземље и 

спрат. У сутерену су предвиђени скло

ниште, перионица и један мањи стан, док 

је у високом приземљу и на спрату рас

поређен по један простран и функциона

лан стан. Минић се поново враћа типу 

београдског стана са средишњом собом, 

што није био случај и приликом пројек

товања кућа у Зетској 3 и Цетињској 4, 
где је ово решење допунио својим инова

цијама, распоређујући просторије стана 

око трпезарије. Стан на спрату понавља 

распоред просторија у високом призе

мљу, док је стан у сутерену сличног рас

пореда али нешто умањених димензија, 

услед смештања помоћних просторија у 
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ту етажу. Такође, Миниh поново одваја 

приватни део стана од "услужног", у 

складу са локалним обележјима органи

зације простора унутар самог стана. Оно 

што је карактеристично за ове станове 

је то да трпезарија и са уличне и дво

ришне стране излази на лођу, чиме је ус

постављен известан контакт са приро

дом. Али и поред овог малог изласка у 

природу, простор стана окренут је уну

трашњости, оријентисан према централ

ном простору у куhи (у овом случају пре
ма трпезарији), док је поглед окренут ен

теријеру, а логичан распоред отвора 

одражава унутрашњи распоред просто

ра. Минић се на овом објекту највише 

приближио концепту Раумплана Адол

фа Лооса, али је и њега тумачио на свој 

начин. Оно што наводи на аналогију са 

Лоосовом, јесу суштинске тачке Ми

ниhеве архитектонске естетике, али не и 

њихово доследно превођење: да се 
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пројекти развијају од унутрашњости ка 

спољашности, да се тачној осовинској 

подели и исправном намештају прида на

јвећа важност, да се у простору оствари 

динамика визуре кроз ентеријер у ексте

ријер. Управо есенцијалне тачке Ми

ниhеве архитектонске концепције су 

функционалност и естетска димензија, 

прожимање ентеријера и екстеријера, 

синтеза ликовних уметности. Најверо

ватније је да се са утицајем Лоосове "фи

лозофије" пројектовања Минић могао 
упознати посредно, преко часописа из 

архитектуре, а прве информације о Лоо

совом делу могле су потећи са чешке 

архитектонске сцене, са којом су бео

градски модернисти активно одржавали 

контакте. Затим је београдској архитек

тонској сцени била позната књига Фран
ца Гл ика, "Адолф Лоос", издата у Пари
зу 1931. године, која је поред текста и 
планова садржала и тридесетдве фото

гравуре изведених дела.22 

На фасади зграде Јелене М. Стојано

виh Миниhје у највећој мери искористио 

архитектонске елементе из вокабулара 

модерне архитектуре примењујући без

орнаменталну фасаду и прозоре групи

сане у хоризонталну форму прозора. Та

кође, први пут се на једном његовом 

објекту појављује кружни прозор, "фор-

" малистички знак модерне архитектуре, 

који је функционално употребљен (тоа

лет на спрату), док је за простор кухиње 

и соба искористио хоризонталне прозо

ре. Улична фасада је, у зони сутерена, 

поред асиметрично постављеног улаза 

имала низ од три лучно завршена прозо

ра који су данас претворени у правоугао

не, а раније поменут кружни прозор је 

зазидан и тиме је одузет печат овој 

грађевини. Ритам фасаде приземља и пр-

22 Блаrојевиh Љ., ор. cit., 40. 

шо 
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Сл.12. Првобитан изглед бочне фасаде 
куhе у Крушевачкој улици 

Fig. 12 lnitial side vie\v of the house 
in Кru~eva~ka street 

вог спрата чинило је смењивање прозора 

и лођа који су пратили унутрашњи рас

поред простора. Дворишна фасада 

рашчлањена је правилним уједначеним 

низом прозора и лођа, док се степе

нишни тракт огледа у форми светларни

ка. 

Након другог светског рата, Миниh 

је у Београду извео бројне реконструк

ције и адаптације државних здања и јав

них и културних установа, претежно 

уређујући ентеријере - реконструкција и 
адаптација Старог двора у улици Краља 
Милана, адаптација и проширење зграде 

Новог двора у улици Краља Милана, из

вођење зграде Народне скупштине Ср
бије, унутрашње уређење Клуба 

књижевника у Француској 7. Дома гарде 
у Топчидеру, Позоришног музеја, би

блиотеке Музеја примењених уметнос

ти, библиотеке на Новом Београду, 

зграде сено , градња Клуба са биоско-
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пом Извршног већа НР Србије у Тол

стојевој 2.23 Успео је да специфичном ти

пу ентеријера репрезентативних држав

них здања и партијских зграда, који су 

касније углавном реконструисани, утис

не печат властите градитељске естети

ке. Посебну пажњу посветио је преглед

ности, удобности и просторности и тако 

Сл . 13. Првобитан изглед дворишне фасаде 
куhе у Крушевачкој улици 

Fig. 13 Ynitial view from the garden of the 
house in Kruseva~ka street 

оплеменио и ону, по дефиницији идео

лошког убеђења строго прокламовану 

безличну једноставност јавних ентерије

ра. Уметнички квалитет и занатска 

обрада изведених радова, као и задо

вољена функционална компонента, би

ле су Миниhеве главне препоруке при 

23 Симић-Миловановиh 3., IЬid" 635; Росиh-Абра
мовиh Д" IЬid. , 16-17; Кадијевиh А. , IЬid., 145, 
147. 

24 Миниhево сликарство се уклапа у токове срп
ског сликарства, од импресионизма са примеса

ма сецесије и експресионизма двадесетих годи

на, до интимизма четрдесетих и времена обе

леженог сликарством Мила Милуновића. 
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добијању таквих задатака како у Београ

ду, тако и у Скопљу, Подгорици, 

Никшићу и Новом Саду. 

Поред остварених архитектонских 

објеката, сликарских24 и примењено- ум

етничких радова, Минић се доказао и у 

осталим доменима архитектонске прак

се- жирирању на конкурсима, раду у 

стручним удружењима, опробао се у 

архитектонској критици и историогра

фији,25 борио се за афирмацију уметнос

ти, а нарочит допринос дао је афирми

сању примењене уметности након дру

гог светског рата. 26 

Својим умереним и нерадикалним 

ставом Милан Минић није битније ути

цао на токове београдске архитектуре. 

Ипак, континуираним присуством на 

архитектонској сцени, својим "слојеви

тим'', недогматичним и естетски фун_к
ционалним архитектонским здањима, 

као и културном ангажованошћу, он зау

зима изузетно значајно место у умет

ничком животу престонице. Црпећи из 

многих извора, протумачивши тради

ционалне архитектонске облике у духу 

савремених схватања, Минић је, и поред 

стилске разноликости, иза себе оставио 

целовито и особено градитељско дело. 

25 На страницама Годишњака града Београда пу
бликовао је историографски осврт о животу и 
раду прве жене архитекте у Србији с краја XlX и 
почетка ХХ века - Јелисавете Начић.· 

26 Велику пажњу је посветио естетици индус
тријског дизајна. Својим чланцима, објављеним 

у специјализованим, недељним и дневним лис

тови~а, допринео је развоју и популаризацији 

примењене уметности код нас. 



ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ АРХИТЕКТОНСКОГ ДЕЛА МИЛАНА МИНИЋА у БЕОГРАДУ 

Остварена дела Милана Миниhа у Бео

граду: 

1. Проширење зграде Министарства 

грађевина на углу Масарикове и Кнеза Ми

лоша -1920-1922. 
2. Куће у Ломнној 24 (власник техн11чко пре
дузеће "Рекорд") и Ламиној 26 (власник Па
вле Николић) - 1926. 
3. Пројекат куће на углу улица Браће Барух 
7а-9 и Високог Стевана 6 - 1927. 
4. Кућа др. Албале на углу улица Високог 
Стевана 12 и Браће Барух -1927. 
5. Kyha г-ђе Љубице Г. Радослава Попе-Дра
гића, адвоката, у Добрачиној 6-1928. 
6. Преправка куће Димитрија Стаменковића 
у Чика Љубиној 5 - 1930. 
7. Кућа Ристе К. Минића на углу улица Ин
тернационалних бригада и Моравске - 1930. 
8. Хотел ··мажестик" на Обилићевом венцу 

28 (данас Обилићев венац 34) -1936. 
9. Зграда Анке Гођевац у Зетској 3 - 1935-
1936. 
10. Вила у Шеноиној 4 -1937. 
11. Пројекат зграде Ј. Шпура на Обилићевом 
венцу 38 - 1938. 

12. Кућа Спире Марчете у Цетињској 4-1940. 
13. Кућа г-ђе Јелене М. Стојановић на углу 
улица Крушевачке и Петроварадинске -
1940. 
14. Реконструкција и адаптација Старог дво
ра у улици Краља Милана за потребе Прези

дијума ФНРЈ -1947. 
15. Адаптација и проширење зграде Новог 
двора у улици Краља Милана, са целокуп

ним унутрашњим уређењем, за потребе Пре

зидијума НР Србије - 1947-1952. 
16. Довршење, адаптација и унутрашње 

уређење нове зграде Народне Скупштине 

Србије у улици Краља Милана - 1953-1954. 
17. Унутрашње преуређење Клуба књижев
ника у Француској 7. 
18. Унутрашње уређење Позоришног му
зеја, заједно са намештајем - 1953. 
19. Уређење библиотеке Музеја примење
них уметности. 

20. Уређење библиотеке на Новом Београду. 
21. Унутрашње уређење зграде есно. 
22. Унутрашње уређење Дома гарде у 

Топчидеру. 

23. Клуб са биоскопом Извршног већа НР 
Србије у Толстојевој 2. 
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САША МИХАЈЛОВ 

А CONТRIВUТION ТО ТНЕ SТUDY OF МILAN МINIC'S 
ARCIПТECТURAL OEUVRE IN BELGRADE 

Sasa Mihajlov 

Although поt among the major protagoпists of 
Serbian arc\1itecture between the mid- 1910' апd 
\ate 1950', Milan Minic certainly was amoпg the 
most exposed. Нis professional versatility, as well 
as his lifetime effort to achieve а personal met\10d in 
each ofhis different sty\es (Academic, National and 
Modemist) suggests his more important role than 
has been thought before. In addition to his build
ings, paintings and decorative art \vorks, he proved 
successful in other domains of architectural prac
tice, and he contributed much to the promotion of 
the decorative arts after World War Two. 

The basic features of Milan Minic's realized 
works аге а fusion of the interior and exterior, а 
functionally shaped and humanly colouгed interior, 
as well as а rational design of the exterior of his 
buildings. For tl1e structures built in the 1920' he rc
lied on the symmetry and balance ofwell- propor
tioncd masses resнlting in the elegance of fщ:ades. 
Не gave much t\10ught to their plans, avoiding thc 
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monotony of standardized layouts, \vhile the tradi
tional scheme of the "Belgrade flat" was enriched 
with original designs. lt is from sucl1 an under
standiпg of architecture that the project for the 
house оп 4 Dobracina Street stemmed. 

Нis "Modemist" oeuvre of the 1930' is pro
nouncedly "Minician". Не found his own \Vay of 
using certain elements from the vocabulary of 
modem architecture - emphasis on horizonta\ity, 
fai;ades stripped of omament, logica\ arrangement 
ofperforated zones, asymmetry, fusion ofthe inte
rior and exterior, functionality - as evidenced Ьу the 
house of Jelena М . Stojanovic at the comer of 
Кrusevacka and Petrovaradinska Streets. 

ln spite of his stylistic diversity, Milan Minic 
\eft а rounded-off and distinct architectural ocuvre. 
Нis "multi- layered" and aesthetically functional 
buildings as well as his engagemeпt in the matters 
of culture eam him а very important р\асе in the life 
ofthe capital. 


