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ЗЛОКОВИIiЕВ ПУТ У МОДЕРНИЗАМ 

Досащзшњи прегледи развоја новије 
београ,Доке архитеКТУ1ре 'Не дотичу се до

вољно одређено тренутка рађања модерни
стмчке ,архитектуре. У до СЭlДа најrисцрпни

јем тексту писаном о овој теми,t Бранислав 
К'ојиh првим модернистичким делом оматра 
комплекс Опсерваторије на 3вездари, чији 
ј е :пројеК1ат, ПО њему, последица чииа. осни

вања. Групе архитеката модерног правца и 
вишемесечних претходних разговора чла

нова.-оснивача. 

Нема ,су,мње да је оснивање Групе био 
догађај ,ОД преломног значаја за раЗ'Бој мо
дернистичког покрета и да је комплекс 

Опсерваторије Јаl}Ш Ду;бовог један ОД првих 
iВеликих модернистичких пројеката. Али, 

ни Група , ни Опсе:рваторија, нису самоник
ле појаве, и једна и друга израстају из по

заЈДине у KiO jOj се лак() ра'СПОЗiНају општи 
утицаји "International style"-a, утицај 'Из
ложбе Са'времене чешке архитектуре oдp~ 
жане априла 1928. године у Београду, као 
и утицај изузетно ретких али и изузетно 
значајм'Их дирек'NiiИХ КOIнт,аката iНаших ар

хитеката ·са ИНОСЂРа.ним -срединама; у так

ве, на пример, ваља на1јпре убрОј-ати Који
пево ПРИСУ'СТВО првом [10слераnюм Интер
наЦИОНlалном КЮlнг.ресу -архитеката а-вгуста 

1927. године у Хагу, на КiOме је последња 
радна седница била поовећена управо "те
ми раЗВИ1'ка модерне архитектуре QД по

четка ХХ века до данас" (Т. дО 1927. годи
{Не, прим. 3 . М.).2 

Упоредо са овим апштим иностраним у
тицајима, појављује се у домаћој средини 
једна одиста анаЖlна личност која из про
јекта у пројек;ат, из објекта у објекат, крчм 
ТОКОМ 1925, 1926, 1927. и 1928. године соп
ствене путеве ка модернизму. Та лично ст 
био је Милан 3локовип а највиша та-ч,ка 

његовог пре-модернистичкюг опуса сопсwе

на купа на Котеж Неимару, потпуно довр
шена У1ПРаво у дане оcюrвања Групе архи
тек,ата модерног прarnца. 

Милан 3локовиh3 је дошао у Београд 
1919. године, пошто је [1ретхiOДНО започео 

студије архитектytре у Грацу. Дипломирао 
је rпочеwюм 1921. године и убрзо се обрео 
у Паризу, одакле је ток'ом следеfiе две го
дине, као сарадник или аутор, учесТ>в'овао 

на :к.онкурсим'а за ГенераJIIНИ план Београ
да, палату Министарства шума и руда, 
зграду београдске секције УЈИА и, исто

времено, поред редовног рада на Вишој у
метничкој школи, похађао и предаваља 

Дила и М.ијеа. Нема података да се у Па
ризу 3ло.ковиfi кретао у круговима модер 
ниста, нити је био склон да Iбезрезервно 

прихвата њихове идеје; то, између осталог, 
показују и први пројекти рађени по дола
ску у земљу4 који су у цеЛQСТИ аЈКадемски 
конципирани. 

Пут к,а модернизму 'Водио је Злоксхвиfiа 
преко трагања за оопственим стилом чега 

се прихватио, 'oвaiК1aKo, iHe без иностраних 
утицаја - током 1925. године. Те године је 

израдио три конкурсна елабората, у који
ма се опрезно и постепено одваја од ака
демског ,метода. Најпре је у "Скици за про
даrв.ницу Краљевине СХС на ИЗЛОЖlби де
коративних уметности у Паризу" у једном 
поприлич:но тврдом споју варирао нкадеми
зиране фолкло:ристичке елементе, четsоро

водни !кров, широку стреху, декоративне 

димњачке главе. Крајем године, учестsу
јуfiисКiOРО истовремено IHa конкурсу за у

'метнички пЗ!виљон "Цвијете Зузорић" и на 
конкурсу за Павил,rQН Југославије у Фила
делфији, 3лок'Овиh у обликовању елевације 
(м.ада не и у а:ран)ЮМану .основе) напушта 
академски метод. Оба ,су 'Ова пројекта за

снована на сецесиј,сюим формулама. Равне 
безорнаlМен'Галне фасаде и четsороводни 
IКравови, -са широк'о избаченим стрехама, 
носе у себи дух lН'ародие градитељоке тра
диције у оном смислу у којем и Рајтове 
"Prairie houses", на пример, г,рађене П(\
четком нашег века. Декоративис'VИчки 00-
.рађена зона последњег ·Qпрата у барељефу 
'Или ЗТlрафиту, 'Могла би се, такође, пореди
ти 'с Рај том: овом поређењу требало би у 
том случају неоспорно додати и веома ве-
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роватног заједничког инспиратора, О'га 
Ваг;н·ера. Из истог доба је и прОјекат за Пан
теон , замишљен у комбинацији сецесијског 
волумена и неороманике. 

Ту ·се, колик,о се за ·сада зна, завршава 
Злоковиhева веза са .сецесијом. "у следеhој, 
1926. години он ,се ,више не на,враћа на се

цесијске формуле које очигледно сматра 
застарелим. У току те године нека се ње
гова дела ·ослањају IHa ј·ош живи експре
сианизам. Вез,а са експресионизмом при
сутна ј е у пројектима; у 'објектима, међу
тим, може се .пратити ,стална тежња ка сти

лизацији и .редукцији ,академског декора
'Гивног система тако да је од њега, :најзад, 

остао ј ош само КОСТУР који се заиста лако 
могао у,клонити. 

у целини, гоД!Ина 1926. у 3локовићеВОј 
биографији могла би се обележ-ити као го
дина интензивног ек·спеРК:'\1ентисања. Из те 
гаДИlНе ОС'Ј\Зла су lНaM .најпре два IКOHKypcHa 

пројек.та из обл·асти ·сакралне ар:юитектуре: 
Споменик nалим Iра'Dницима !На 3ејтинлику 
и Храм Ов. Саве на Врачару, ка-о и низ 
пројеката и изведених СТa!lVIбених ·обј еката, 
међу .којима је, ·овакако, за рађање модер
НИСТИЧ·КQГ метода од iНajBeћe вредности 

компле.кс објеката на Котеж Неимару. 

Оба та конкурсна пројекта за сакралне 
објекте заснована су (На Чlврстим формама 
што се са ДОСl'а сигурности може објашња
вати утицајем ек,спреСИОНИC'Ilа. Без сумње, 
овде се ради '0 'Веома 1J10средно:vr утицају, 
с 'Обзиром на то да се 3ЛОК'ОВИћ - као ни 
други орпски архитекти, уосталом - није 
приклањао директном преношењу иностра

них предло:mака. Так,о би се тешко могло 
тврдити да је конкурсни пројекат за Зеј
тинл.ик инспирисан баш обли.ком ЛУ'I'Мано
ве Радио-станице из 1922. године, али је 
таЧЈНQ ;ца су оба пројекта саздана оНа слич
ној лик,овној схеми: чврсто приземље, са 
снажним стаблом и релативно малим отво
рима на врху. У 'Исroм смислу, типолош-ки, 
-могао би се пројек·ат за Храм Св. CalBe ве
зивати за еКСrDресионистичк'а дела кака,в је 
Штајнеров Гетеанум Ј, бар са исто 'Онолико 
оправдања колик,о и за формуле српско
-виза.нтиј ског стила. 

Веза с националном градитељ'ском тра
дицијом у Зљокавиh.а је уопште била мала, 
rO'I'OBO никаква, упркос iВишегод'ИШЊИМ 

студијама средњовековне 'српске архитек
туре. Старином из Боке, ЗЛОКОВИћ се ро
дио у Трсту, у ПОрОд'ици капетЗlНа дуге пло
видбе. Италија и ренесЗlНС били су му, 
дакле, од малена на дохвату руке. С друге 
стране , учио је немачку основну школу, не

мачку реалку, уписао ,се .на немачку Висо
ку техничку школу у l'рацу. Уз немач,ку 
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школу ишла је и немачка литература, оп

ште 'Особине германске техничке културе, 
рационализам, потреба да се поЈаве 'раш
члане на крупне елементе, да се проблеми 

поједноставе. Ове особине, рационалност, 
одређеност статичног ·волумена и јасна ·КОМ
позиција стилизованих декоратИ!вних еле

мената, исказују се на комплексу малих 
ста'мбених објеката сконцентрисаних у за
падном крају Котеж НеИ'Мара, који је 3ло

КОВ'Ић пројектовао и градио понајвише то
!<ЈОМ 1926. године. 

Haj:rnpe је градио обје:к:ат на углу Ранке
ове и Бrpанич:евске улице. Зграда је грађена 
од јуна 1924. до краја ,септембра 1925. го
дине и по 'I'Oме би то био један од најрани
јих 3локовићевих објеката.5 Међутим', 3ло
ковиhева улога у коН'Ц'Ипирању oBor објек
та lНИје баш сас.вим 1асна. Подаци о његовом 
учешh.у потичу тек од јуна 1925. године 

када је за потребе 'Инвеститора, предузима
ча и IпрепрО'давца зrpа1да Јосифа Шојата 

СЭЈчинио елаборат за објекат :к.оји је већ био 
у градњи и приложио му скицу огледалски 

симетрично поста1Вљених габарита објека

та на још три суседне парцеле. Пројекат је 
ПО'I'писао Тома Живановић, али су цртежи 
сигурно Злоковићеви.6 На .месец дана пред 
эавршетак објекта, августа 1925. 110дине, по
ј .ављује се нови пројекат који је ПQ'I'писао 
Вин:к.о ЋУ1ровиh, кој11 'сад:рmи iМногоброј не 
елементе стандардне архитектонске про

дJlкције свога доба.7 По QНoMe штю је :на 
крају остало, lбиhе да се Злоковиhу моту 
приписати -само декаративни детаљи какве 

су барокне к,онзолице испод от.вора и сва
како монументалН'И залучен.и улаз с ,карак

теристичним надзитком изв~еним у разни 

фасаде. 

Током 1926. године Мила'Н 3локовиl1 је 
на овом подручју пројектовао и изградио 
осам грађевина. Ако се из овог збира 'Изу
зму безначајна приземница у Браничевск'ој 
улици бр. 108 И Т,роспрама зграда Стома
'I'олошког факултета у Ранкеовој улици бр. 
49, остаје још шест грађевина. Ових шест 
дела могу се поделити у две групе. У прву 
би групу 'Ишао Н'Из објеката у р.анкео:яо.i 
улици бр. 10, 12-14 и Гас'!'""а Гра"ијеа бр . 
1- 3. Настале у приблиЖ'Но исто време, ме
ђусобно физички повезане, ове гра'ђевине 
су несумњиво већ у зачетку замишљане 

као КО:\1позициона целина. IО Глобал-ну ком
позицију чине три елемента: две ДВOjH€> 
зграде и једна на углу, као спона. Јачина 
утиска ј е, та.к'ође, nажљ'ИlВО распоређена. 
Од три грађевине, најона:жнија је она у 
РЗlнкеовој улици бр. 12-1411, што се може 
ту.мачити обраfiањем пажње на релати:вни 
значај улице пре него увек ПрИСУ'Ilним за-
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Ко1t1СУРС'Н.U рад за Про
дав'Н.ицу Краљевиnе 
СХС иа uзложбu у Па
рuзу, 1925. (цртеж ау-

тора) 

Projet роuг te concours 
du Magasin de vente du 
Royaume des Serbes, 
Croates et Stovenes d 
t'Exposition universene 
de 1925 d Paris (dessin 

ае ~'auteur) 

Кон'Курсnи рад за JyzocftOBe1tC1CU nавиљон на 
нзложбu у ФuдадеJtфuјu, 1925. (цртеж аутора) 

Projet роuт te conco1trs d1t РаvШоn yougosLa've 
d l ' Exposition de Pltiladelphie de 1925 (dessin Је 

t'aute1tr) 

КО'н:курсни рад за Костур'Н.ицу 'На 3ејтинли'К:у, 
1925. (цртеж аутора) 

Projet роuг le concours de t'Ossuaire ае Zejtin 
Hk д. Salonique сп 1925 (dessin de l 'auteur) 

I 
. 
"', ... ,,'~, -'-"'~' ..... =~~.~. >=-~-=,~~~ 

КО'К1Сурс'Ки рад за ПаВUЉQ1ј, "Цвuјете 3узор-цJi", 1925. (цртеж аутора) 

Projet роuг l e concours du РаviПоn des arts »C vijeta Zuzori c« еn 1925 (dessin ае l'auteur) 

37 

, 
ј 
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Пројекат за Паnтеоn, 1926. (цртеж аутора) 

Projet роuт un pantheon, 1926 (dessin de l'auteur \ 

Ко'Нкурсни рад за Храм св . Саве, 1926-27. (цртеж аутора nуБЈ1.шсован у Les NouverLes Уоuоо
slaves, Београд 1929) 

Projet роuт le соnсоuтв du Temple Saint Sava, 1926127 (dessin de L'auteur рuЬНе dans Les nouveUes 
yougostaves еn 1929) 
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Ста,мбена зzрада у Pa1toкeoBoj 16 Двој1Щ стамбена зzрада у Pa1toкeoeoj 12-14 

lттеuЫе d'habitation dans la тuе Rankeova Immeuble d'habitation dans ta тие Rankeo'va 
N'!1 16 N'!1 12- 14 

Стамбена зzрада у Скерлunевој 12 

lттеuЫе d'habitation dans la тuе Sker!iceva 
Ng 12 

Ста.\tбе'Иа зzрада у Ра'Икеовој 11 

lттеuЫе d'habitation dans la тие Rankeova 11 

Ста.1tбе1tа зzрада у Pa1tKeoBoj 10 д сојиа стаvltбена зzрада у улици Гастоиа Гра
вијеа 1- 3 

Immeuble d'habitation dans la тие Rankeo't.1u 
Ng 10 Immeuble d'habitation dans la тuе Gastona Ста,-

vijea М 1-3 
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Првобuт'ltu пројекат за сопствену 1СУПу Мuл.а 
па Зљоковunа у уљици И'lt'ГеР1taц~tOnаљnuх брu

ида 

Le premier projet de ~a maison de МНаn Zto
koviC dans {а тие des Brigades internationales 

Пројекат за неuзведеnу соnствеnу кућу Мuла
па Злоковuhа у Професорској колонuјu 

Projet поп realise de la maison de МНаn Zloko
vic dans la colonie des professeurs 

Ста.мбеnа зzрада у Бра1{.u'Ч.евској 8 

IттеuЫе d'habitation dans {а тuе Branicevska 
JV'g 8 



Кућ.а Мил.а'На Здоковиnа у улици И-птер-пацuо
налнuх брuzада 

La maison de МНаn Zlokovic dans la тuе des 
Brigades internationa~es 

f1 ... ... 
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хтевим:а инвеститора којима 3локовиh, за 
разлику ОД других наших архитека'1'а, није 

ба'ш поклањао лревише пажње. Да је то 
тачно показује већ следеfiи објекат, подиг
нут iНa углу Р,анкоове и Улице Гастона Гра
Ћијеа12 , чија је фасада у склопу целине 
'крајње -сиромашно обрађена , мада је инве
ститор био 3локовићев лични пријатељ. 
Најзад, двојна зграда у Улици Гастона Г,ра
вијеа13 понarвља неке елементе зграде у 
Ранкеовој 12- 14, симетрију, низове слепих 
аркада , rнa један мање упадљив, мање 'строг, 
декорати:вrистички начин што је свакако у 

складу са релативно мањом лиховном вред

НОШћУ улице. 
Б'Ило би веома с-мело тврдити да :на овим 

грађевина-ма има трага ОД будуhег модер

нистичког ,метода, али је извесно да су чвр

сти обриси волумена и 'широке фасадне ifIО
ВрШИ1не, са Ћеома стилизованом декораци

јом, особине које ,су тако битно одуда:рале 

од стандардне архитектуре епохе, били те
мељи, .на којима је било l\10ГУћ.но градити 
неэа'Висан, нов градитељски стЗIВ. 

Друга група објека~а, iН·астала пред крај 
1926. године, иак·о није међусобно физички 
rювеза'на, има, такође, извесних заједнич

ких особина. У понечему, ови су објекти 
ближи академској традицији од претход
них. Комп'Озиција се заснива :на равнотежи 

'I'!ри елемента, правилу .које је злоковиn. по
штовао у rизвесном смислу !Неп. у Ранкеовој 
улици бр. 10. Ал·и, док је овде један од еле
мената била <Маса објекта, други залу·чени 
портал а треhи еркер, у објектима у Скер
лићевој улици бр. 1214, Ранкеовој улици бр. 
1115 и, наро'Чито, Браничевск·ој бр. 816 маса 
објекта готово да у ,композицији IИ не у'Че
ствује к,ао неза·висан елемент. 

Најближи је стандарl\ној академској 
продукцији објекат у Скерлићевој улици 

бр. 12. Пиластри се на уобичајени начин 
пружају од сокла ДО фриза, 'д'руги је деко
ративни елемент балкон, трећи улаз у об
јекат. Остала два .објекта 'имају зна1'НИХ 
међусобних сличности. 

Разлике су управо безначајне: први .об
јекат нешто је богатије Q'брађен него други. 
у оба случаја декорат.ивно обрађена iНајlВИ
ша зона држи се у раrвнотежи са снаmним 

залученим портиком или лоljом. Маса је 
разуђена и т.о асимеЂРИЧНО , ШТО је свакако 
пут ка слободнијем аранж,ману основе. 

Средин'Ом 1926. године Милан 3локовиh 
је израдио први пројеюат за -солст.вену кућу 
у Професорској колонији.17 У то .време био 
је већ засновао ,породицу ('Оженивши се 
:крајем 1925. године) и грађење 'СОПС'Iшене 
куће био је ј едан од проблема који је на 
сличан iНа'Ч,ин реша,вала читава генерација. 
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Изгра,дња једне ЛОРОДИЧlне ;виле стајала је 
средином треће деценије око 500 хиљада 
динара; била је то сума коју !ни ~eдaH И:Н
телектх.алац lЮ'Iје имао, па ни 3локовиh. 
Мада не потиче из сирома,шне средине, 3ло
ковиh. се ипак и за време студија и по по
вратку из Париза издржавао углаЋНОМ сам , 
одсопственог рада. Релат.ивно СКРОI\tн.И при
ходи биЛlИ су, изгледа, ,главни мотив да 
прих;ва'1'И лок,ацију у ПрофеСОРСJro.ј КiQЛОНИ
ји ,коју су, иначе, архитекти - Iпа чак и ,ау
тори решења - избе:r:авали. 

Прих.вативши tНеЕНЭ;њ'НО један оредатИIВНО 
узан и дугачак плац, 3ЛОКОВИћ се није 
освртао lНa ,стащардна 'решења Светозара 
ЈоваНОВИћа, IПројектанта Колоније, К'оји је 
уз ПОМОЋ Михајла Ра:дова-НОВИћа и Пет.ра 
к.рстиЋа до бескраја варирао један исти тип 
скромне предратне градске виле. 3локови
ћево решење ~eCTe прочишhени 'ОблИiК прве 
групе објеката које је градио у Ранкеовој 
улици. 

Дуга чак плац ЗЛОковиl\ је до крајности 
рационално ИСКОРИC'N10, УЮПfУВШИ уобича
јену предбашту и оријентишуhи стамбене 
простщ>е према дубокој и богатој башти. 
Нашавши се ис'ОО:времено у улози 'и инве
ститора и г.радитеља, могао је да експери

мент.ише и он је то IИ учинио: кухињу, де
вюјачку собу и 'степенишни простор !Извео 
је на регулациону линију, што би било који 
други Иlнвеститор тешко могао да 'схвати. 

Садржа:ј објекта проистекао је из потре
бе да се уз стан сапственика из-гради и 
",стан за издавање", помоhу којег ће се от
плаh!Ивати ;цео кредита. С обзиром на те, да 
је крајњи циљ 'Ипак био 1J10роДична кућа, 
задржана је 'Веза између оба стана унутра
шњим степеништем. 

Оонове су идентичне и у приземљу rи 'На 
спрату, с тим што се геометризирана схема

ти"Ч'Ност решења у приземљу lВише осећа, 

заХ1ваљујуhи УЛИЧНОМ 'Ilорталу и пуном 
оградном зиду, који у композицији ос.нове 

приземља играју извесну улогу. Решење се 
може сматрати стандардним, с трпезари

јом у средишту и соба'ма К'оје су, свакако, 
могле бити веhих димензија, бар 'у једном 
правцу. Веома сличну 'Оонову 3локовиh ј е 
пројектовао неколико месеци раније у свом, 

до тада, најзначајнијем dбјекту у РЗtњкео 
Бој улици бр. 12-14. 
Шro се ти"че форме, има доста разлога 

за тврдњу .да она није проистекла из осно

ве те да је још прерано говорити о потпу
iН'Ијем наговештају функционалистичких 
схватања. Мада форма не припада ак.адем

'ским решењима и у комrroзициј.и, iИ у об
ЛИКОВ'ању елемената има доста .од акЭ'Дем

ск'ог метода. Огради-и зид, са мо:ну.ме.нтал-



ним залученим улазом, има више декора

тивну него ли функционалну улогу. Поста
вљање прозорских О1Шора има исто тако 

претеж'Но или ~OroBO [Искључиво формално 
оправдање. Степенишни простор, !На при
мер, осветљен је на спрату 'али није и у 

приземљу, и то углавном зато што овај 
прозор nотпомаже да се урэвнотежи о.щнос 

иэмеђу прозорских отвора уопште и мону
ментаЛlНОГ улаза. Низови rrpозорских отво
ра у приземљу и на спрату, такође немају 
директног оправдања у ОСНОВИ: од три спо

јена IПрозора, два припадају кухињи а је
дан девојачкој СQби. 

Ваља, међутим, запазити и елементе 

к'оји отварају пут ка модернизму. Међу 
њима најзначајнија је ,свак.ак'о Чlиста фа

садна површина. Нема пиластера, нема сту
бова iИ .стубаца. Декорација ок·о прозора, на 
лу,ку, на венцу, саовим је геометризирана. 

Она ј едва да лодсећа на ,академске узоре. 
Оно што није успео да ОСЂВари у 'првој Шо
јатовој згради, скромној призеМrНИЦИ на 
углу Ранкеове и БраlНичевске улице, rюку

шао је 3локовић да ост,вари, тачно roдину 
дана к.асније, у Професорској 'Колонији . 

За историју српске архитектуре, реали
зациј а пројекта у Професорскюј коланији 
била би ипак далеКQ мање значајан дога

ђај од оног када је, наnустивши ову л{жа
цију, саградио своју кућу на ·оасвим дру

rOM месту, на Котеж Неимару, у Улици Ин
тернационалних бригада. Изградња Котеж 
Неимара почела је у првим послератним го
динама када је акционарско друштво "Неи
мар" закупила терен, испарцелисало га и 
изградиле ,kakab-такЗiВ урбанистички про
јекат. "Котеж" се разликовао од "к,олони
ја" угла-вном по томе Ш1'О није 'претmостав

љао у.нифицирани -социјални састав , па ни 
унифицирану арXiитекту.ру [ЈОРОДИЧНИХ 
зграда или градсК'их вила. Међу првим ,ста

ha-ВЕицима Котеж Неимара, нашао се и 
Бранисл,ав Којић који је вев 1923- 1924. 00-

дине изrрадио у Ра'нкеовој улици бр. 1 
вилу за свога оца. Потом су ,се 'На Котеж 

Неимару населиJI1И Бранко ТаназеВИћ, Дра
гутин Тадиh, Димитрије М. Леко, Милутин 
Борисављевиh, инжењер Миодраг Мариrн
ковић. 

Да закупи плац на Котеж Неимару, Зло
КОвића је наговорио Јосиф Шојат. ТОКОМ 
1926. године 3ЛОКОВИћ је становао у кућИ 
на углу Браничевске и Ран.кеове улице, 

к'Оју је сам 'саградио, и плаћао OI1POMHY ки
рију. Гращеh.и по Котеж Неимару за'Волео 
је тај ~paj и, нема сумње, лака срца при
хватио ШојаТQВУ понуду да откупи плац 

на крају УJ1IИце Интернационалних брига
да. Тако је, с пролеhа 1927. године, сачинио 

ЗЛОКОВИЋЕВ ПУТ У МОДЕРНИЗАМ 

пројекат за сопствену кућУ на :новом те
peнy.1 8 

Терен је имао и својих добрих и лоших 
особина. Као прамац КЭlквог брода терен ј е 
био обухваhен двема улицама које су се 
сучељавале под оштрим углом. Страна на 

углу имала је мање од шест метара. Регу
лацион.а линија за зграду IIlратила је рету
лациону ли.нију за ограду на одстојању од 
2,5 метра; овај lJiепријатни облик габарита 
био је уз т·о iИ .нагнут према Улици JalНKa 
Весељи.новића. Терен је био СКУЛ, Јосиф 
Шојат није имао ни т.pYIНKe милости према 
Свом архитекти. Требало га је, дакле, иско
ристити што потпуније, изг.ращити до по

следњег кваrдратног сантиметра, уклопити 

у уобичајени габарит rroродичне виле што 
већи број "станова за издавање". 

Незгодан терен и недовољно јаоно де
финисан садржај оправдање су за непра-в.и
лан Qблик просторија у средишту објекта . 
Главни т.ракт ослоњен је на Улицу J~Ka 
ВесеЛИНOfВИћа и њега у <приземљу чине три 
простране, ,међусобно повезане просториј е: 
спа,ваћа соба, трпезарија и ,салон. Напуште

lНa је схема по којој је трпезарија била сре
дишњи комуникативни простор; нашавши 

се у спољњем тра.кту, юна је у аютпу

ности задобила особине дневне собе. Ово 
потврђује и ара\нжман стана на опрату, у 

юојем је ширина салона смањена на свега 
2,90 метара што га практично претвара у 
пишу трпезарије. Стан на спрату не може 

се уопште ематрати рационално склопље

НИМ. Петорособан стан , са ПРОСЂраном стам
беном кухињом у приземљу, преЂВОРен је у 
троипо·собан стан, с малом кухињом на 
спрату, уз терасу, ч,ији је добар део наме
њен комуникацији. Сем тога, и иамена јед

не од соба није баш сасвим јасна, с обзи
ром на то да се у њу може уn.'и и праЋО са 

степенишног подест>а. У сутерену су сме
штене помоћне просториј е и две 'сdбе за 
послугу, а на страни, према Улици Јанка 
Весели.новића, ..користећи lЛад терена, 3ло
КОвић је пројектовао и један l\1инијатурни 

једнособан стан, чија основа подсеhа на хо

ТF.!лска ,решења . 

Форма објекта 'више се oQ,слања на изглед 
приморских купа из .новијег доба, него на 
академску традицију. Сокл ограде је у лом
љеном камену, и из Улице Јанка Весели
новиhа, заxsаљуј уhи паду терена, достиже 
ниво .вrисоК'Q.Г приземља. У њега је уклоп

љен де.коративни улаз за гаражу и ограда 

терасе ст:ана у приземљу. Дрвени засroри 

у пројекту су широм отворени, чиме се на

глашава њихово учеШће у композицији. 
Они, у ствари, треба да истакну идеју о 
приморској куhи. На спрату, између про-
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зора, у плитким нишама постављени су ре

љефи. 

Овај први 3локовиhев пројекат за соп
ствену кућу на :к.отеж Неимару одобрен је 
средином априла 1927. године. Са грађењем 
објекта започело се три месеца каоније, 15. 
јула исте године. Биве да се са грађењем 
ни) е изаШJIО ни !из темеља а веn почетком 
о'кт-обра 3локовиh подноси на одобрење ,,'до
пуњен план"19 lКJоји и У оонови - ,а пого
тову у форми - садржи битне нове к,арак
теристике. У основи ,сутерена једнособан 
ста·н из Улице Ј анка Веселиновива претво
рен је у двоообан, чиме је повећана његова 
В'редност, док су нехигијенске собе за по

слугу укинуте. Оонова приземља није пре
Тр.пела 'I1QЛИКО .измена у садржају колико у 

начину компоновања. У првом пројекту она 
још IСа.дрЖIИ елементе академск·ог метода. 
Две ,собе, ослоње.не на Улицу Интернацио
налних бригада , постављене су огледалски 
симетрично у односу на предсобље, док се 
у просторијама према Улици Јанка Весели

новиhа , такође осећа принцип трочланог 
К·ОМЛQновања. У другом пројекту, овај 
принцип је у оба случаја порушен. Собе 
према Улици Интернационалних бригада 
више !Нису сличне ни по облику, нити су 
симет.рично повезане ,са предсобљем. Сем 

тога, ,соба за рад повезана је са салQiНОм 
раз бијајући тиме iранију херметичн.у за
твореност тракта из Улице Ј анка Весели

новиhа. Најзад, на спрату, уместо ј едно!' 
троипособног, пројектована су два двособ
на стЭ!На, оба, истина, без купатила. Тераса 
је, таКОђе, добила 'Ilравилнијм облик а 
спо~е степениште мање је наглашавало 

комуникативну а више 'рекреативну на

мену. 

Многе од ових промена могу се уклопи
ти у знатно касније .прокламоване принци

пе IМ()Дернистичког покрета. Измештање 

соба за послугу 'из 'ПоДрумсК!Ог дела 'објекта 
симбол ј е социјалног програ,ма нове архи
текту.ре, као што је слободни аранЖ'ман: 

основе симбол поштовања функциј е. Про
стор је у целини рационалније искоришhен: 
уместо ранија два стаЋа у приземљу и на 

спрату, сада су добијена три. Рационално 
је искоришhен и пад терена према Улици 
Ј анка ВеселИtfi'Oвиhа. 

Револуционарном променом може се 
сматрати ,напуштање четвороводног крова, 

чиме је волумен добио коцка ст, кубистички 
изглед . Мада се симетрично решавање отво
ра још увек држи у сутерену 'и приземљу, 
на спрату су дек'оративна поља,С рељефи

ма, сконцентрисана у углу, чиме је постиг

нута извесна динамичност у КОlWI10зицији. 

Фасад.а из Улице Интернационаљњих бри
гаЈДа разуђена је већ и у оонови али је њена 
динамичност потенцира-на 'простором за су

шење веша са \два залучена 0'IU30pa који је 

на знатно мањ-ој површин.и преузео улогу 
некадашњег тавана. 

Један једини податак доста се тешко 
уклапа у модеР,НИСТ,ИЧ'ке тезе iНa кој има по

чива коначни пројекат за зграду у Улици 
Интернационалних бригада. Економски 
ефекат новог метода, на чему су модерни
сти тако гласно и тако упорно инсистирали, 

у овом случају је сасвим замагљен. Предра
чунска вредност објекта у првом пројекту 
назначена је сумом од око 450.000 \ци.нара, 
док ј е вредност допуне изнела нових 
100.000 динара. По томе би се рекло да је у 
оквиру Сличног волу.мена ДРУЈО решење 

било за четвртину с.купље од првог. 

Обе суме, међутим, треба ,схватити са
свим арбитрарно. ПредраЧУ'нска сума за не
изведени објекат у Професоре-кој колонији 
.износила је 600.000 динара, а тада су и во
лумен и број станова били знамо мањи. Из 
тога ·ваља закључи'ro1 да је предрачунску 
суму од 450.000 динара по првом пројекту 
за зграду у Улици Интернационалних бри
гада 3лок'Овиh поставио одока, свестан да 
је истовремено >и инвеститор и градитељ, а 
да се тек у другом пројекту приближио ре

алној суми. Када је, најзад, објекат био за
вршен, 1. децембра 1928. године, укупна 
сума изнела је 600.000 динара , што заиста 
<Не Iпотврђује тезу да су модернистички об
јекти по правилу знатно јефтинији од а.ка
демских. 

Само неК'QЛИКQ недеља каоније, .крај ем 
децембра, четворица младих београдских 
архитеката, Милан 3локовиh, Бранислав 
Којиh, Ј ан Дуб ови и Душа'Н Ба-биh, састали 
су се у кафани код "Рус:юог ца:ра" у наме
ри да и званично оснују Групу архитек,ата 
модерног пра.вца. Тако је отпочела модер
нистичка ера београдске архитектуре. 
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Н А ПО МЕ Н Е 

1 Бранислав Којић, Група арх'пте1Сата .ко 
дерноz nравча, ИТ Новине бр. 670, 671 , 674, 
675, 677, Београд 1976. 

!! Бранислав Којић, ХI unтерnач1tоnаАnU 
1СО1црес архите1Сата у Холандији - 19'27. годи
не, Техни'Чки лист бр. 12, Загреб 1929, 185. 

;ј Милан 3локовић је рођен у Трсту 1898. а 
умро у Београду 1965. године. У периоду из
међу два рата био је несумњиви идејни вођа 
модернистичког покрета . Најзначајниј а дела 
пројектовао је и извео током четврте деценије 

нашега века: вилу Штерић на Дедињу, При
вредни дом у Скопљу, Ауто-кућу ФИАТ у 

Београду, као и Универзитетску дечју клинику 

у Тиршовој улици. У послератном периоду ба
вио се претежно теоријским радом. Детаљни

ји подаци О животном путу Милана 3локовића 

могу се н аh.и у аутобиографији чији се препис 

чува у Заводу за заштиту споменика града 
Београда. За податке интимније природе, као 

11 за уступљене фотокопије многоброј них кон
курсних пројеката, аутор овог рада посебно је 

захвалан супрузи покој ног професора Зло

ковиh.а. 
4 Од Злоковиhевих пројеката из овог доба 

(1923- 1925) сачувана је идејна скица за НОВl1 
дом СУОР У Загребу (конкурсни рад), пројекат 

за Пантеон (рад у оквиру Државног испита) и 

скица фасаде неизведеног објекта у Његоше
вој улици бр. 60. 

• > За сада је немогуће утврдити који од 
Злоковиhевих објеката треба сматрати њего
вим првим остварењем. Зна се да је академ
СК И конципирани објекат на углу улица Проте 
Матеје И ЊегошеВе ... "Гакође грађен током 1925. 
године, Dли документација о њему није са
чувана. 

(; Уп. елаборат о објекту који се чува у 

Историјском архив у града Београда, ФОНД 
Тех ничке дирекције, ХIII-14-1925. 

7 У Образложењу измене пројекта, поред 

функционалних разлога , наводи се и да је 
"фасада богатије архитектонски обрађена" . 
Текст је писао Винко Ћуровић, из че га треба 

закључити да његово учешће у грађењу објек
та није било искључиво формалне природе. 
уп. ИАБ, Техничка дирекција, XIII- 14-1925. 

8ИАБ. Техничка дирекција. Х-55-1925. 
UИАБ, Техничка дирекција, XVIII-45-1927. 

10 Елаборату за објекат на углу Браничев-
ске и Ранкеове улице приложен је "Пројекат 
за нове Cta1-tО ве на u~ињу Z. Ј. Шојата" којИ;,1 

су обухваhени плацеви у Ранкеовој 10, 12-14 
и 16. ОЕај урбанистички пројекат из јуна 1925. 
године касније је у потпуности изr.·iењен. Тако 
је годину дана касније, почетком јуна 1926. 
године, елаборату за двојну зграду у Улици 

Гастона Гравијеа Злоковић додао и I-I ОВИ урба
I1ИСТИЧКИ пројекат зграда на Шојатовом има
њу у којем су, у оквиру измењене парцелаци

је, уцртани габарити свих објеката: у Ранкео
вој 10, 12-14, 16 и Гастона Гравијеа 1- 3. Ваља 
запаЗИТI1 да се, према овом пројекту, габарит 
објекта у Ранкеовој 10 надовезује на габарит 
објекта у Гастона Гравијеа 1. "Уп. ИАБ, Тех
нич:<а дирекција, IХ-22-1926. и VIII -39-1926. 

11 ИАБ, Техничка дирекција. 1-31 - 1927. 
l~ ИАЕ , Техничка дирекција, VII-26-1926. 
1~ ИАБ, Техничка дирекuија , IX-22-1926. Jt 

VIII-39-1926 . 
14 ИАБ, Техничка дирекција, XIV-40-1926. 
Нј ИАЕ, Техничка дирекциј а, XlII- 25-1 926. 
1(1 ИАЕ, Техничка дирекција, III-52-1926 . 
17 ИАБ, ТехниЧ"Ка дирекција, ХII-62-1926. 

Пројекат, одобрен јула 1926 године, није реа
лизован. 

18 ИАБ, Техничка дирекција , VI-3 1- 1927. 
19 Ibid. 

LA MAISON DE М [LAN ZLOKOVIC 

Zoran l'I1 anevic 

МНап Zlokovic (1898- 1965) est l 'un d es plus 
eminent propagateur belgradois des idees nou
velles еп architecture. 11 est пе а Trieste, а fait 
ses etudes primaires et secondaires а Gratz ои 
il avait соmmепсе ses etudes еп architecture еп 
1915. Apres la Pt·emiere guerre mondiale il а 

сопНпие ses etudes а Belgrade et les а tel·minees 
еп 1921. De 1921 а 1923 il fait ип sejou r а Paris. 
А son t'etour аи pays il est поmте assistan t а 
lа сhаiге d es travaux publ ics ое la Faculte де 
technique а Веlgгаdе. 
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Jusqu'a 1925 les projets de Zlokovic sегопt 
imbus d'academisme. Ces projets, tou s sans ех
серНоп, portent lа marque des styles historiques. 
Се n'est qu'au cours de l'annee 1925 dans les 
projets роиг 1es concours de differents batiments 
publics que ZlokoviC соттепсе а rechercher son 
ргорге style, Dans ces projets se t'essent l'influ
спсе de lа Secession e t de l'expr ession nisme 
v iennois. 

L'annee suivan te, еп 1926, Zlokovic а соп 
struit toute uпе suite de m aisons зи K otez Nei -

297 
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таг а Belgrade. De maison еп maison, а mеSЩ'е 
чиЋ avan~ait il reduisait de plus еп plus lа 
decoration сlаББјчие. La тете аппее il а fait 
les plans роиг sa propre maison qui а du etre 
construite dans lа Соl0пје des professeurs, mais 
пе Је fut jamais. СеНе fois les fa~ades пе сот
portaient аисип deC01" et lа principale se trou
vait сбtе jard in. 

En juillet 1927 iI а сотmепсе Ја construc
ооп de sa maison, cette fois dans lа гие des Br i
gades internationales. Le projet de сеНе maison 
se ressent toujours des conceptions а prepon
derance classiques mais le рlап тете comporte 
dejil des innovations plus modernes. Аи cours 

de lа construction, еп octobre 1927, Zlokovic 
dessine ип »plan соmрlеmепtа i ге« ayant les 
caracteristiques plus revolutionnaires tant dans 
le рЈап тете que, plus епсоге, dans lа [огте. 
11 renonce аи toit а quatl'e pentes et lа maison 
acquier t ипе fогmе cubique. Les fa~ades sont 
disjointes des leur base mais l e dynamisme est 
accuse рю" ипе disposition legerement аБуте
tl"ique. 

Milan ZlokoviC еп l"ea lisant sa maison а 
donne lе signal de l'avimement d'une поиуеllе 
ЭI'сhitесtuге а Belgrade qui раг ses conceptions 
modernes allait regner jusqu'aux dernieres 
annees cinquante de notre siecle. 


