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ПРОФЕСОР АРХИТЕКТА БОГДАН НЕСТОРОВИБ. 

Крајем 1975. ~одине престаљо је да ,куца 
једно ис.трајно срце, које је било дубоко 
везано за Београд и њeГOlВe проблеме. На 
дан 28. децамбра 1975. Iкщине УЈМр'О је аrpхи
текта Богдан н ест.ОјрОВ<иЋ , :редовни профе
сор Архитек.танскюг факултета у Б ео·граду. 
СИН :atрх,итекте Николе Нес.ТО:РОIВића, тако
ђе професора истог факущгета, једнюг o~ о
них архитекаrr·а из плејаде nrpо.јектаната 
првих београдских значајних ј;Э!вних гра
ђевина, Богдан Нест:а.ровић је и са .своје 
сТ.р3!не оставио :нидам печат \На лику дана

шњег nрада. 

ЖИВОТНИ пут C\iрхитекте БiOГоДЭlНа Нест:о
РОВИћа једностаВаЈН је и без lВели~их и на
глих промена, при чему се мзузи!М'ају два 
светска !рата. Цео живот 'IЈЈрю.вео је у Бео
граду, у Улици 1{]неза МИЈ110ша, где :се И .ро
дио и умро. Целокупни !радии век У .служби 
провео је 'На А.рхитек"DОНОКОМ факултету 
(раније АрхитеКЂОНЮКИ ютсек Тех;нИ'Ч.ког 
факултета). МеђУТЈ1!М, њеЈ:10В:О ЖИВОТtНо де
ло :није јеДНЮQт·аВIНС, јер ·се ~a уапех,ом отле
дас на различит-им nСЉИЈма IОБоје струке, 
као tpсщаи, :вpeдarн и ш)'штен прегал·ац, са

мопрегараи nрофеоор, неу.мюр<1lН ~pajЦMTeљ, 
истрај:ан науЧ'.ник и ЛУiН енергије ј-авни и 
ДРУШТВElliИ радник. 

Родио ·се 28. априла 1901. 'године. Основ
ну ШК'ОЛУ и :ниже .разреде гимназије УЧИО 
је у Београду, аљи га је 'први свет.ски рат 
одвео у Француску, где је маТУipираю на 
фра;нцу;ск..ооМ Лlицеју у Ници 1919. JX:>iДине. 
На hр:юитектонcroи oQIтсек ТеXiНИГ<{КОГ фа:кул
тет.а у Београду улиюа:.о се одмах гюсле по
ератк'а у Беог.рад, где је 'у IPOKY дипл'О'Ми
раю фебруара 1923. Т10дине. Следеће щве г·о
дине провеО' ј е на yrсcmРШаЈБ<ању у Паризу, 
на »EcO'le des Веаих Arts«. ИС'IЮБремено је 
водио tнаДЗQР над из:nрадњам ју.гословен
ског па:виљоња на изложби деюараТИlВНИХ 
умет.'Ности у Паризу. 

По повратку у Беоорад примљен: је эа 
асистен;т,а hрхитеКТIO:НiСRJОГ 'отсека ТеХ'!н,ич-

ког факултета. ГОДИlне 1932. изабран је за 
ЈЈ)оцента за :предмете "ПројеКТQoнање .при
ватних зграда" и "H.aYКia о ·от.илонима". По
сле другог ·светсюог :рата иза6рatН је за на;н
rpВд'iЮГ професора 1950. године, а затим :и за 
редовног 1957. ПензионисаЈН је са зa.Rtpше
ном седамдесетом годином ЖlИlвота, 1971. го
ДИlне. 

Врло одмерен и (!{-енЭЈМетљив умео .i е да 
з-а;интересуј е студенте за предмет о ~OiMe ј е 
DO(ВО\рiИО. ПрофеОQР НеC'DOiРОВИћ ј е био до
бар педагог. Он је ·Оа лаюо.ћом пренОIСИО 
овоје знање и 'иску.с'I1во ,на ,oТYiЦe:RTe, јер је 
БИlО' ·оистем-arгичЭJ1I и увек .имао ·сигуран ·ста13 
према npOI1paMY наютаiБе. На тај 1НаЧЈИ!Н увео 
је у ·овет архитекту;ре 'многе генерације бу
ДУћИХ архитекат·а и у Лlио 'ИМ :свест О о'дго
ВО.рности rnрема ILОЗ>ИВУ эа юо Ји су ·се orтpe
делиЛlИ. Био је тачан lНa 'вежбањ'Има и са 
св.аюим студеН'IlQМ посебно rpеш:а'Вао пробле
ме постављених задатака. И моја rnрва се
ћања (на професора НеСТОРОВИћа потичу 
баш ·са .А!рхитектонског факултета, из вре
мена после другог ,светског рата, ЈЫЈда је 
мојој генерацији, упис анс ј пред ,сшм рат, 
предавао предмет "Стамбене ЗГ1раде". 

Ооим педаг.ош:ким :paIДOiМ профеоор Не
ст.OIровић се са iИ1НТереоовањем бatБИ<О си о
сталим 3'сЩЭЈЦим-а :НЭЈСТaiВНИЧК'OIг iПО'3Iива. У 
том ·О.МЈИЈслу обаВЈЬ'ао ј е ,ра'ЗЛИЧИIТе ДУЖlиост.и 
If·Jia Аrpхитекrго.нс'КЮlМ факултету, дуЖ!Н:ости 
:продекана, шефа :катедре, члана .и пред

седника Научног IBeha, члана ·и nре.дседни
<Ка НаЈставних 'к,ом:исиј,а, '-qлана ИЗВp:uиI:ОГ 
одбора. АК!'I1ИВIНЮ је помагао 'у реШal.8,ању 
слюжених питања рефQрме lНaCTarвe, а често 
се а;нгаЖЮlВаю и у међуфакушгеТЈОКИМ саве
тов:аlњоима. 

Рад на nроје'К.товању 

Ка:о и 'оваки млади ,архитект,а :и Богдан 
НеСТОРOIВић ј е после усавршава:ња и iд'оби
јања 'службе желео ,да се ,огледа на пюљу 
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Професор БО'l.да'Ji Несторовuћ- (1901-1975) 

Le profeseure Bogdan Nestorovic (1901-1975) 

пројектовања. Афирмација ,се :н~ј,озБИЉRИ
је могла cTehм учешhем на ј'С!ЈВНИМ :FOOifDКyp
сима. ТИМ на Ч'Иlном ј е и арх:итекта Ностюро
БlИВ почео своју ПlројектаЈН"l\СК:У IКЭlријеру. 

Већ 1927. г., у заједници са архитектом 
Алекс~ндро(м Дероком, добио је 1 .наnраду 
за rВеЈ])ИКИ xpaulД с.ветют СаЈве ry Београду, 
к<оји је према овоме пројекту и почео да се 
ИЗiБОДИ пред др.уги светски :рат, lа\JLИ 'Чије је 

довршење рат nрек:иную. З8.lНJИмљиво је да 
је ,последњих година живота' аЈРХ. Нес'Горо
В'Ић добио задатаЈК да !Изведене доње дело
-ве хра:ма адаП1'Ира у ДОМ tOмлащине, што је 
нажалост остало само у окицама. У обла
сти цр:юв.ене аЈрх.ите:к;туре а!РХ. НесторOlВИћ. 
је тих ПРЈ3ИХ г.од'ина пројеКТ,аЈНТОК'.ОГ ;рада 
добио .и наГораде на конкуроима 'за, Споме
ник у Зе}Т'ИlНЉИЮУ (П! IНаг.рада) и за храм 
Св. Map~a у БеОl1рад,у (П lНагр<lJда). 

И даље је имао успеха :на :кюнкурсима, 
тако да 'се вев ,млњд аЈфирм.исаю К!аю ~О'бар 
архитекта-пројектант. На !{јан,курсу за Хи
потекарну банку у Сарајеву добио је II на
граду; за Кола:рчев народни универзитет 
П награду; за ILошт.у IИ I10штан.сКlУ штед'Ио
ницу у Скопљу 111 награду; за Аграрну 
банку у БеОDраду награду iHa ужем ':кюнщур-
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су; за Океа:нографски институт у Сплиту 
награду на ужем IFЮНКУРСУ; за 3аЈНаrrски 
дом, 'На углу Хиле.нщ.а:рске и Лоле Рибара 
улице у БеОf1ра;ду, 1 награду; за хотел у 
Шапцу II награду; за ЗI1раду K'ParњcKe ИН
ДУC'I1р.и}оке дlруЖ'бе у Беог.раду HI награду; 
за зграду "Приз'ад"-а ,на Обилиfiе'Вом вен
цу у Бе'Огрщцу 1 НЭЈГРаЈДУ; З.а ДуtНЗfНСК(У' бан
ку у НorвЮ!М Оащу II iНaгpaдy. Ову а,ктIИВ
FЮСТ !Младог архитекте Несторовиhа rnрекги
иуо ј е други светски рат. Према његовим 
к:онк.урrnrи.м пprојект.им:а оаграђени су оОб
јекти з'а које је добио прву нагрщцу: ЭаЈнат
ски" дом, изведен 1931. г. и эграда "При-
3З!Д -а, :изведена 1939, г. Ове ДQЗе 3'начњјне 
грађеЕине сматрају се и најбољим 'Изведе
ним ,објектима архитекте БОl1дана Несто:оо
виThа. Са згра~ом Занатоког ;дома Несто,рn
ВИћ је юкренуО' пажњу на себе применом 
НО/ВИХ, .м.оџз;е:рних СХ,1cvваТЭlња у alрх<итектУ'Р'И, 
док се КОД зграде "Призад"-а ЈИ С тичу наро
ЧИ1Ю њене чисте и ytравнотежене форме. 

"У lI1ерио,цу до другог све.ТОКОГ рата про
феоор НеСТОРОLВИћ има ,ОCИiм ЮiВ'а два поме
нута ИЗiВедена објеКiта ј .ош читав низ изве
дених јН(8НИХ згра\ца, о.д юојих ПРiВе припа
дају еклектич:ној арх:итектури ,старих, уко .. 
рењеНiИХ стило!В'а. Ка'сније, врло брзо, он 
ПРИХ13'ата ,ea.в.pe:Merнe прamце и пројектује у 

модерној архитектYlРИ, 'Грущеh.и ,се да YiВeK 
иде у корак са овојим саВip.6мењицИlМа, до 
Кiрајнюсти 'одан свој-ој 'струци. Нщј3Е}аrq,ајIНИ
ји међУ осталим изведеНЈИМ ј\а'ВiНИМ објектИ
ма арх. НеСТЮ:РОВИћа је пре овега iВeћм број 
филијала Народне баНЈке, у разним меоти
ма наше зе<мље: Бит,ољу, Дуб.РОВ'НЈ1'Ку, За
јечару, КарлOtВцу, Крагујевцу, Мостару, 
ПЉеБЈЬ(Ј1јма, Скопљу, УЖ!ицу IИ Ш·апцу. На
рочито је занiИlМЉИВ iИ по Пlроnрмлу 'и '.к,он
СТЈРУктивнО комплек,с филиј1але .народне 

банке у "Ужицу, салрађ6Н 1939. г. Овај к,ом
плекс се СаЈстоји ад двеју зграда филиј,а

ле, где се дatНac налази Музеј, и ·специјал

них подзем:них ~QДНlИJка и х,ала за шт:arмmа,· 

рију ,F.ювчаница и 'Ilpез·о.ре, К1оји 'Греба да 

служе и као СКЉСХНЈиште од натюада из в'аз

духа. Эа потребе На:рО\Дне 6а:нке арх. Не
С'I'ОРOiвић је nројеКТОВаЈО 'и нов део за Rюв

IНЈИЦУ НЮiВца са трезюр.има у ТоЛ'чидеру. Та

кође 'су према []ројеК'ТIИма IПрофесора Не
сто:ровиЂ.'а изг,рађена веЛИiI{)а ,а:рмирано-бе

'l1OiHCKa СКЛОiНишта у Х'аЈН Пије-ску и на 

Опленцу. Од осталих НеСТ:ОРOlВиhевIИХ из
ведених ј авIf:ИХ ЗIlрада из периода rи:зtмсђу 

два светска рата треба поменути нови КО

нак манастира Г:рача'Нице, ОКlружЈН1И уред 

з.а 'осигурање радника у Кlpaгyje:вцy и згра

ду "Гајрет"-'а у Далматинс:юој улици у Бео
граду, у новоме, модерноме 'стилу. 



У домену стамбене архитеКТYlре а,рхи
текта НеС'Ј1о:ровиfi је TaJ~oђe прво почео да 
пројектује у тада амиљено.м еклеК'I\И"LJJ{:ОI::\1' 
стилу, после чега ј е прешао на неш'IlО мо

дер.низо'вану клаоицистичку 'а!РХИiтектуру 

ПО\Ц утицајем П~риоке школе, ДОК ее на 
~paj:y није з-ауст·авио, У духу ,са ,ВРeФIIено:;vr , 
!Н·а ;НОВОМ, МОiдерном ·стилу 'КЈоји је пред ~py
ги ·оветски рат IOвладаю Бео.nращоlМ . Њееове 
најпознатије ст:а'МбeIНе ЗЈ1раде у пер;ию\Цу !из
:међУ два оветска рма јесу: :веЬе колект,иF3 ·~ 
,не стамбене зграде у Бе.огрэщу, на углу 
Џорџа ВаШИНГ'Ј10на и ПаЛМО'l'Ићеве 'у лице у 
Лоле Fибара УЛИЦИ бр. 33 и у М:аршаља Ти
та ,улици бр. 3, ,а 3>аТИМ порсщичне lКyl\e: 
профеСQра БОIщана НеC'Dоровиhа у КМеза 
Милоша улици бр. 97 м ;КУћ:а Др С. Моача
нина у У ЖЈИЧК:О ј У ЛИЦИ. 

По'Сле заврше:нюг другог оветокюг рата 

аР}Gитект·а Несторов.иh се поню:во []рихватио 
свог пројеК'ГаЈНТС'кОГ ifI,осла. ПOtНЮБ'О је уче
СТВ'ОсВ'ао на конкуроима и Iдобија.о !награде: 
за фИЛIИј алу Hapo/ДjHe банке у Смедереву 
на'гращу IН'a ужем КЮlНlкуроу, за ,ст,амбену 
згращу ДОЗ-,а у БеО'I1раду 1 lН·аI1РЭiДУ, за Ј у
гобаЈНК1У У Београду 1 наnраiДУ .на уже:м 
конкурсу, за ПРОДУК'Ј1ну банку у HOIВOМ Са
ду 1 награду, за ДОМ С1\раНiИхстущената 1 
HaI1patДy ~a ужем KOIНКlPYOY. д.ОIМ стрaIН;ИХ 
студената Il!pедстаВЈЬ'а ј.ош нереаJL'Изо:ваЮ1 
проје~ат, који ,О'бухват·а комплекс ,ОД два 
пе'Ј1наеC'Iюспратна ,објекта эа 1.000 постеља 
и ј е,щног амекоа ОД ,сутерена, ;ПЈриземља И 

једног ,crъpaт.a з'а \Ц1Руштвене прооторије и 

ресторан. 

ЊеI\ОБИ значајlНнји 'Изведени јarвни и 
стамбени обј екти 'Из послератног периода 
јесу: 'К,омплекс Дечјег ,сщмсьралишта у Сел
цу IHa мору, Дом ученик'а "Моша Пиј аде" у 
У'Сl'аничкюј улици у Београду, управна 
зграда м :интернат Оредње теХ)Н!ИЧке ULКo
ле у 'Dи'I'OI1раду, Индуеnри}ска ШКЈола оа ИtН
TepHarI'aм Жељезаре НИlкш'Иft., !ВеЛlИ.ка ко
леКЂИЈВ1l'а 'стамбена зград,а на Булевару Ре
волуције бр . 80 у БеОI1Раду. 

Осим TOl1a аРXlитеКТiа НеС'f1Otровиh се по
сле Iрата бавио 'и пројект-има з'а рестау.ра

тО!реке радове .на појединим значајlНММ ста

рим грађеВИНа!М'а . ТЭ,fК.О је ,израдио Iпројек'ат 

за :рестау:рациј у ВладиЧ'ИJНIОГ љ'О'нака у 

Шапцу и 'ГDpojeK,aT за реС'l'а'Ytращиј'У фЭЈсаде 
Капетан-М-ишино'г эдаша у Беог.рi3JДУ, што 
је И изведе.но. 

3начај,на су и два његова још неизвс
дена пројек'l'tа: к,оrмпле:к:с ГРЊђеБlИНСКЮГ фа·~ 

култ€Та у Беотращу, на ПРООТОРУ између у
лица 27. марта, Р.узвелтаве, меза Данила 
и ИваНКlовачке, и догра1дња Библ;иютеке 
"Светозар МаРК'OIвиh" у Б ео.гращу. 

ПРОФЕСОР АРХИТЕКТА БОГДАН НЕСТОРОВИЋ 

Поред ОlВих ООН:ОВIНIИх послОва на пољу 
пројектоваља профеоар НеСТlОРОЋиh је био 
и архитекта НЭЈрмне банке, ,саrветник у 
К,омитету за социјално ,отарање, шеф Тех
tRИч,юOiГ бироа ТеХ.JIiИЧIке ,веЈ]ике ШКlоле, шеф 

Завода за пројеК'I\OIвање 'У:НИЈвеР3lитетоких 
зграда и ':каучии ,саветник ИИСТlИТУ'I'а за Э'р
хитеКТЈ\РУ и урбаНlизам Србије. 

ПоOt.Vlатрај'УЋ:и у целини прај eKTalНТCKY 
активност 3Јрхитекте Баrща:на НеС1'о.ровиli..а 
МЈОР3ЈМо. иста'ћИ пре овега естетске квалите
те његових про.јеК!ата, кюји.ма је придавао 

велик'и зна,чај) а за"ГИм ФУ'нк,цио:наЈИ·Ю·СТ и 
теXlRИЧКУ ,рационаJIlНОСТ његових 'решења, 

којим.а је поклаЊ'ао нароЧlИТУ -пажњу. 

Нау'Ч"uо-uстражuва'Ч,,1\.U рад 

и поред BeOOVI·a ,обимне пројеКТ:ClJнтоке 
активно'Сти 'и рада IHa фаултету БОГlдан Не
ст()ро.вић је налазио эремена IИ снаге да се 
бави и ,научно-исфраживачК>И.:."VI ра'Дом. Ње·· 
гов,а 'ИСТipаж,ивa:rьа КЈретала су се у д'Ва 

правца. Оба правца в'оде порекло O~ пред
мета које је добио да iJ]редаје као доцент 
1932. т. на АрхитеКlТОiНСЮОМ о-тсеку Технмч
ког факултета у БеОl'раду. "П:ројеКГГlOlВање 
стамбених ЗГipада" IИ "Историј ,а ·а1рхитекту
ре ст3ЈР.о,Г век·а" . Таюо ·сеон паралеЛiIЮ ба
ВИО истраiЖЈиваЊИЈМа 'у ,области ,cTaHolВaњa и 
ист;раж:И!В'ањима у облаюти историј е 'G).pхи
TeK'l'ype. 

Науч:на актиmюст лрофеDора Hec'J'lopo
виЛ·а ощ:вијаља ,се .после ~руrюг ·с:ве'1'ОКОГ ра

та, ма да је неких fIiокуш-ај :а било и изме
ђу два рата, када је као млади а;систefН,Т у

честоваво на иекопаВ'аН"ИlVfа у СтоБИЈма. Из
вештај о 'ОiВiИМ МОНЈОпаlваrНл,tма објCliВ.ио је у 
чаоопису "Старинwp" ИЗ 1931. г., ДiOlк је на 
ВизаН'Ј10ЛО'ШКЮМ ·K'OHI1pec.y у Оофији 1935. г, 
'Имао реферaJI' о једној ОТКЮПaJНiој палати из 
С'l'обија, ·к·оји је касније оа .ооталим R:ClliJ.1pe
ОНИМ материјал'ОМ и ,отщтампа;н. По,сле т,ога 
обј-авио је 1937. г. јеДаЈН рад а венецијан
ским 'стамбеним лалаТаЈма у ча,сопису "У
Ме1:НИЧКИ rnреглед". Овој пројекат Народне 
банке ry Дубrp.QlВtНиюу П1рикаGа;о је у rpщцу, 

юој'И је 1938. г. објавио "ТеXfrИЧКИ љи-ст". 

За Бреме другог светског .рат>а, lКIоји је 
прекинуо његову ГDpојект>ЭiНТОКУ дела1'Н()\СТ, 

Несто.рОIВ'ић је раз,миш.ruаю и писао ,о про

блемима архитектуре, :0 њенИIМ :вредност/!:
ма и љеном разв,ој у. 

Због т'ога је после рата, 1952. г . , могао 

да објави у Београду 'своје прво обиМ!но !Де
ло из ·области ИСТlорије i3Jр)Оитеюгуре, ујед
но и Пpiво дело ове !Врсте у 'наш.ој ·стручној 

литератури: "Архитектура .старог века", 
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кюја је кроз десет :юдина доживела и дру
Т1О изщ-аlЊе. Друго обимно деJIlО из .истори
је ар:х;итектуtpе ЈобјЭЈВИО је професор Нвсто-
ровtИћ Та!кође у Беоnраду 1964. ГОДИјНе: "Ар
:хитектура ;новог века". У 'обема књигама 
аутор је ,цаю анал.итичюи м документов,ано 
приказ ра:ЗlВој,а аРXlите.ктуре у ОIВ<И;М њеним 
најзнаЧаЈјнијим етапама. Из !Области <опште 
историје архитеКТУ1ре арх. НеСТОРОВИћ је 
написао још две књиге. Једна ОД њих је 
об}ављена .у БеОI1р'ащ~, 1967. ~. ПОД насловом 
"Увод у -архитектуру, дох Је \друга ост,ала 
у рукопису: "Развој човеЧlијег ,стЭ)Н-а кроз 
векове". 

Своје ,резултате ИОТlраЖ!Иiв-ања из ,обла
сти ;на.цИOlналне .иС'l'орије -ар ХЈит е ктур е Ср
бије ..први пут је почео 'Обј.ављивати у Го
дишњаку МузЕ'Јј·а I1paДoa Бе.О1~раща, nдe је на
ста,вио да сарађује све до -к:раја Ж;ИЈ8;ота, јер 

се у овој 'кљизи Годишњака налази његов 
рад који је предао .редакцији пре-д .с,воју 

CМipT. Ова ПРИЋрженост професора Несто
ровиЂ.'а Годишњаку града Беоnpада ЧИЈН:И о
собиту част МузејlУ града Беотрада, Ј{,ојм се 
на известан начин још з-а живота 'о!дужио 
ар:юитек'f'И НеСТ'ОРОВlићу, пошто му је до\Це
љио плаiКету прилиюом ПЈрославе своје се

дамдесето:годишњице, 1973. годИ/не. Профе
CQlP НеСТОРОiвић је .на јюш један начин за
дужио Музеј града Бео~рада. ЦенећИ на
стоЈања Музеј-а града Београда да соачува 
ад з,аБOlрава rюдarrке 10 беотрадск.ој архитек
ryри и њеним тв Оipцима , а1РХИТек'ОО. Во!Гдан 
НеCТiОЈровиfi је по.кљOl.НiИО Музеју гpaд~ Бео
града целокупну сачу;Б-а'НУ заостаrв,шт.ину 

св,ога 'оца, познат;ог београ;дск,ог а:рх,итектс 
и Лiрофесо.ра У:н;и;везртитета Rиюоле Несто
РQlвић-а. КOIнтакти Музеј,а и -архиггеlКте Бог
дана Нест,оровића .одвиј-али су ,се и на дру
ге !Начине, так.о да је арх. НеСТОРОВИЋ 1973. 
г. отворио !Изложбу Музеја града Бео-nра:ц;а 
"Стари БеОDрад", кој-ом ПРИЛИRЮМ је .0rДр
жа1О краЋИ пригощЭЈН I1СЩОр О старој бео,· 
гра'Д<ској а.р:х;итектYlРИ. 

г,o~a:K града Београда -објав,ио је у 
св,ојим ТЮЋювима -седа:м радова профе,сора 
Несто.ровића из IИJСТlорије архите.ктуре Бео
града: "Развој ~рхwге.кryре Беш'ра~а ОД 
:к;неза Милош,а до првог ,светског рат-а" (кљ. 

Т, 1954), "Еволуција 6еоградсwOiГ ст'ана" (КЊ. 
Н, 1955, оова 'С'гyrдиј.а призната је ff"UPофесору 
НеСТ,ОРОIВИћУ као хабилита:циоiНИ ращ на 
Факултету), "Народно позориш-те у Бео
граду" (књ. IП, 1956), "Ка,петан-Миш:ино 
здање" (књ. IX-X, 1966-67), "Jo!B-ан Ил~
КlИћ, 6еог.радски -архитет" (Књ. XIX, 1972), 
"По'Ст'академизам у ар:Х'итектури Бе.огр-а
да" (књ. ХХ, 1973). Њего,в последњи рад: 
"Андра СтеваНiОВИћ 11 Никюл-а НеСТОРОВИЋ, 
београдсжи архитекТlИ" ,обја'вљује се у 'Ово
ме броју. 
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Као пдо,дан аут,ор, кюЈи ј е 'са успехом 
обрађивао теме 'Из историје аrpХiитеКТУРG 
Бео>града XIX и ХХ века, архитекта Несто-
РОВИћ је ангаЖОIВ'alН ,да 'За к'Њигу "ИСТlQрија 
Б еограЈДа". (САНУ 'и "Просвет'а", 1974) на-
пише TelКCT за тему: "I1раД%'1'ељlИ Беотрада 
од 1814. ДО 1941. године" . НаПИ1с.аю је још је
дан рад iиз историје .ар:юитеКТYlре Београда, 
аљи није дочекао да га ВИiди oQ.'l'ш-тампан: 
"Изградњ'а Беоnр-ада 'у првим деце,вмј,ама 
XIX lВeKJa" ("УrpбаниЗiС1!М Београда", 1975, бр. 
32-33). 

Осим архитекту.ром Београда ,агрхитекта 
Несто.рОlвиЋ се успеш,но и дуже '.време ба
:вио -ОПШТlOм историјом архитектуре Србије. 
Нwписаю је веома ,обимну <сryдиЈу -о архи
тек'l'УРИ Србије у XIX BeКiY, -али је ово дело 
ост,ало у р'УК!опису после њеI1Ове ,смрти, мз 

да припремљен о з'а ШТС1Јмпу. Надамо се да 
ће Институт за архитектуру rИ урбанизам 
Орбије 'Успети да у .дОГи"Iедно .воре-ме изда ову 
КОРИlОНУ књигу. КраћИ изв-од !QiВих својих 
:истрэж:ивања професор Нес~арОВ'ИЋ је об
јавио У часоПlИОУ "Саоопштења Институт-а за 
архитектуру и у.рб;mи:з-а'М Орбије" 1966. г,, 
дОК је део његовiИХ резултата ист.ражива
ња 'оrrшт'ампан у !Ист,ом ча'СОПiИСУ 1969. Г
под насловом "Носиоци арх:итекТI()IНске ми
сли у Србтији XIX века". Највише УПУћен у 
историју архитектуре Србиј е ХЈХ века r 
НеСТОРО'ВИЋ је био тај ,кюји је за Про,ст'орни 

план Србије извршио валtOриз.ацију СПО'2Vте
НИ1Ка архитектуре Орбије ХТХ век,а. 

Општа архитеск:ТOIНс:}Са проблемат:И'Ка ИН
тереоавала је таюође прюфес.о.ра Неегюров.и
ћа. Тако је у своме 'раду "ЗаюоН1ИТ<ОСТИ у 
успОЈНУ архитектуре и у њеној декаденци
ји'~ (ЗБорник ра1До.ва Архитектонског фа
култета, 1951-52) дош-ао 'дО ,0rpи.гиналIНИХ 
резу лтата иЗ'.налажења заюоНlИт.ости у rpаз

'Битку архитектуре, везаних за ~рушт;вену 

еволуцију. У напису 'Оiбј;а.вљенЮI~, 1954. г. у 
ча.сопИ'су "Преглед а:РХоИтектуре "ПОД на
словом "Архитект и арХ'итекту;ра \Изнео]е 

опште погледе на ,своју !CTPY~y, шт.о је -сл.у
чај iИ оа чланк.о:М ,Ј{,о.ј'и је 1958. т. објавио 
Савез њрхитеката Југославиј'е: "УЈюта н 
гюлюжај архитекте у ДРУШ'l'ВУ". Такође ra 
је интересовала улога и полож-ај -аrpХiИТ'8кте 
у нашем савременом друш'l'ВУ, о чему ј е 
обј~авЈЮ неколи~о к:раЋИХ НalПиса. 

Друга важна npаиа архитектуре у којој 
се професор НеСТОРОВИћ БЭ!В'ИО наУЧfiО
-ис'Гра*и.ваr<fКИМ 'Радом, као један о!ц првих 
научњика у -oв,o~ .облаСТоИ I{,Q'д 'на'с, јесте 06-
ла-ст становања, тако значај-на за цео љ~д

ск:и РО'Д, област у К'ојој је профеоор Несто
ровић делао. и пра'ктиЧ!ню. Наов.оме пољу 
марамо пре овега истаћИ његово значајно и 
обимню дело, универзитетски уџбеник, из·· 



дат 1950. г. У Београщ,у: "СТаЈмбене зграде .
Основи пројек'То(В,ања", юоје једам његов 
следбеник назива "кодекоом духа за тешко 
одред-иве каноне ,стамбене проблема1\ИiКе" . 
По'Сле нешто вишеQД десет ГO\ZIIина ово дело 
је дожи;веЛ<о и друго iИздање. 

Као ДУГОГОДЈ1ШЊИ профеоор за прещмет 
"Стамбене з гр-ад е " архитект·а НеСТОРОВИћ 
је открив·ао проблеме у rOIBOj облэстм и ПО·
куша{6ао да их реши lHlacboj-.ствеи, IНО'ВiИ на
чин, чиме је ОТВОРИО HOiBe путеве наУЧЕО 
истражива'Чког ~aдa на овој материЈи, где 
је до тада углавном све почивало на емпи
риј-Ском ПС/смат·рању . Тако се НеСТОip'овиh.е
вом мето,д'Ом могу .наћ,и 'нумеричКIИ .нopiМa

тиви, "ЈСојм предста'вљају ошю:в за егзакт
ну оцену квалитета и карактеристика да

тог стана". У својим обј:аЈвљењим радовима 
из облЭ'сти cTarнOBaњ·a пр-офеоор НестiOРО
вић прилази проблемима аналитички и I1pa
фичК'И1М примерима доказује :вредност ре

шеља. 

Његови најз:начајНЈији .радови из ове 0-

блаеги обј-ављени у нашој земљи јесу: 
"Прилог За одређив·ање rюлюж'аја У'Нутра
шње регулаЦИОlНе ЉИiНије у ,стамбеiЩ1М бло
КОЈ1зима" (Годишњак Тех.нlИЧ~ОГ фа:култе
та", 1946-47), "Осврт :на С'I'а:мбену изград
њу у Србији 1945-1955. г . " ("Т~ХlНика", 
1956) , nМе'Год за одређивање юбљика и ди
мензиј-.а ДiНeIВHe собе" (,,3бо.рн:ик радова Ар
хитектонског ,факултета", 1956), "Прилог за 
одређи!вање мини'Маљне 'юорисне Ј1јОВрШИ1Не 
станова у масовној стамбеној IИзгrpад1ЬИ" 
(Ibld, 1957), "КритеријуМ11 IИ мерила у С'Гам
беној изградњи" (" Саопштења Института 
за архитектуру и -урбанизам Орбије!', 1966), 
"СТ'а'мбена изгрщцња у Совј етск,ом савезу;' 
("Грађеви-нска кЊ'ига" , 1966) . 

Архитекта Нест>OIРОВИв. је поред 'Iloгa ру

к'С~водио ОО'радом вев.ег број1а тема у ОК'ВИ

ру Ииститута за архитекryру 'и у!рБЭlli1ИЗа.сvз: 

Србије, ка'о Ill'I'O су: "Оистеми ,ста:н(){Вања и 

стамбена изградња у СрбијlИI<, "ИНlДИJВIИДу
ална стамбена ИЗnРЭЈдн:>а 'у Орбији" (поче
та,к ,ра:да на 'обе теме је 1969. година). Затим 
је Iнаписао већ.иброј реферата из области 

СТаЈмбене :и з градњ е за разлИiЧИТI'a 'ОalВеЂО'В,а
ља арх'ите,кат:а Југослarвије, Кia-O шт>о r:y: 
"Величина и а.н!аљиза ,стана 'у Iвези са с.аста
Iюм породице" (Дубровник 1950), "О про
блеМИlМа наше стамбене излрадње" (Рогаш
К1а СЛ'атина, 1954). 

llОСТИЖУћИ У'onехе у домену наryчно
-ИС'l1раживачюог раща у обл3ЈC'IIИ отамбенt) 
изградље профеоор Нест.аровиh. је Iro3'.Ван 

од стране КЮlVDИС'ије за ,становање Међуша
родне уније а!рХ!итеката, да ·~љичне П1рОбле-
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ме 'реша'ва на Ћlеђународном плану . ТаКЈО је 
као делега:т СЭЈВеза аЈрХ'.итеката Југо,славије 
учеСТВ-О1вао нra 'l\1'но,гим конгреоима Међуна

радне уније архитеката, где је ЛОДНЮСИО 
реферате , кореферате и учествrов·ао у ди
скусијама . Најзначајни}и lреферати на ме
ђунароlДНИМ конгресима јесу: »Aspects so
ciologiques et fonctionels du project de l'ha
bitation« (р.отердам , 1959), )}Nouvelles tech
niques et nouveaux materiaux, leurs influen
ces sur l'expression .esthetique en architectu
ге « (ЛОН,nРН, 1960), »Le logement« (ХЭЈВ·а:на , 
1963), »Une unite de voisinage« (Х,ав ан а, 
1963), »Criteriums sociologiques et economi
ques dans la construction des logements « 
(Букурешт, 1966), »La grande construction 
residentielle: procedes iindustriels et tradi
tionels « (Агадир, 1968) , »Maisons unifamili
ales « .(КОП8нхаген, 1969). 

Пошто се ист,акаlО ОВИМ својим радови·· 

ма aspхитект'а Нест>ClРО'ВИв. је иза6ргЈН за 
члана Ко:мис:ије за СТaifювЭ!ње МеђУ'народ

не уније ·архитеката, док је на заседању 

К,о,мисије у Мадриду 1960. г. изабран за 

председника. 

* 

Ценећ'И значај аЈрх.итекте Богдана Не
СТОРQiВИћа за разв,ој наше архитектуре, 

ДРУШ'fiВIО ·архите.ка'Dа Орбије бирало га је за 
свога предсеДНiИка IY iнеК,ОЛИIЮ MaXOiВa и 

пре 'и после другог оветшroг рата. После 
рата био је члан Цент.ралн!Ог одбора СaiВеза 
архитеката Ј'УrОСЛаЈВије, roоји га је 1961. 1'. 

'ИзабраlО за свог зarслуJКiНОГ ЧЛаЈНа. 

-Пр.офесор НеСТЮРQlВ11ћ је у овоме плод

номе жrи.вОТУ ДОЖЈивео и ',друге различите 

поча>сТ\И. г.о\Цине 1968. и 1969. био је пред
седник жиrpиа за \,щодељивање Окт:обар.ске 
награде. ПРИЛИЮО\М пе.нЗИОНИОЭЈња по завр

ше.:rюј сеДаЈМДесетој ГОДИНИ :яm1IВJота iДобиlO је 
значајну СедмюјулCЖtу J-{'агрClJДУ за ЖИВrOТНО 

дело у .обла,сти. apJm11Тeк:тype. 

Неумитна смрт ;није :цозв:олила ислуње

ње по;следње жеље ,аrp:;ICитекте Бо,:nдаlНа Не
ст>оprо!Вићlа, да бар завrpIllИ 'ове 'оно што је 
rвeв. започе.о. РеЗlИJмирај'Ув.IИ, међуТ%М, да
нас Ж!ИIЮТ1Ю дело rnрофеОOlра Богдана Не
СТОРОБића, у време кщца још tНИсмо ;IJiОВОЉ

!но удаље'Н'И ад њета да 'бис~о ·га У ПОТЈЈЈУНО
сти сагледаJI1И, можемо без ДВЮlумљења за

кључити да <УНО преДС'ГЭiвља 'Успешно 33'0-

·кружену KOМrrIaK'I1HY целину, ,к.оју је ,својим 
С.aiМопре roр;ним: 'Рад ом СИ!СЈ]У'НИЮ аip'XlИТerк:-т а 
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ДИВНА ЋУРИЋ-3АМО.ло 

НАПОМЕНА 

Као главни извори за ову биографију 
архитекте Богдана Несторовића послужили су 
пре свега подаци којима је располагао профе
сор архитекта Бранислав Којић, редовни члан 
Српске академије наука и уметности, дугого-

про-

извор је говор 
архитекте Вере предавача Ар-
хитектонског факултета, који је 
комеморацији професору Богдану 
ћу, организованој на Архитектонском 

тету 6 фебруара 1976. године. И овом 
ком најлепше се захваљујем 
ниславу Којиhу и архитекти 
-Лазић. 

Поједине податке о професору Несторови
ћу прикупила сам и сама, а затим ми је у раду 
у мери послужила и литера-

тура: 1) Марковиh, И.његtUК 
u 'Нд ТеХ1iU'ЧЖ.о.м, LЏ'-"Г\oиJ.,-

завод, 

lL:тu'к;uи,t:,м,U::iILL,м, у архи

Годишњак града Београда, 

књ. ХХ, 1973. Српска архитектура 1900-1970, 
Каталог истоимене изложбе, Београд, Музеј 
савремене уметности, 1972, 

PROFESSEUR ARCHITECTE BOGDAN 

Divna Duric-Zamolo 

L'architecte 
avril 1901 а 
archi tecte гепотте 
la Grande есоlе. Il 

N estorovic est ne le 28 
de реге Nikola Nestorovic, 

et ' 

mais, а cause 
а оЫепи le 

avoir termine ses etudes la 
Section de la Faculte des techni
ques а Belgrade еп 1923, i1 а passe deux аппее::; 
de specialisation ;3; Paris. А son retour а Be1gra-

il est devenu assistant а 1а Section d'Archi
de 1а Faculte des TecJlniques de Be1grade 

pour etre потте, p1us tard, professeur, еп 1957. 
Il а pris sa retraite еп 1971. 

Il avait enseigne 10. construction des habita
tions et 1а science des sty1es. Mais son activite пе 
s'arretait раз а l'enseignement, il s'occupait 
Ьеаисоир de 1а construction et de 1а recherchc 
scientifique. 

Sur 1е plan de 1а construction, Nestorovic 
avait соттепсе, des ва а participer а 
des concours publics et gagner presque tou-

l'un des trois premiers prix. Ајпзј, il 
1es ргјх роиг ses deux realisa-

tions: le de Zanatski dom d'ar-
tisan) et l'edifice de PRIZAD а. ЫШs 
entre lез deux ре-
riode la i1 а va1eur, 
notamment 1ез edifices des fШа1еs de 1а 
паНопаlе dans de nombreuses vШеs de 
pays. Apres 1а deuxiel11e guerre mondiale, il 

obtint 1es premiers 
tes: l'immeuble 
d'assurance), а Belgrade. 
banka (Вапчие de trafic), а. Novi Sad et pour 1а 
Maison des etudiants etrangers а Be1grade. P1u
sieurs iml11eubles construits а BeIgrade se10n ses 
plans ont aussi 1eur р1асе parmi ses realisations 
importantes. 

Dans le domaine de 1а recherche scientifi_ 
чие, il s'est engage зиг deux voies: le Т'o'Y'f"'IhIPYnp> 

de 1'architecture du logement et 
rale de l'architecture, avec 1'histoire de l'archi-
tecture de Serbie et de Il а publie aussi 
ип important ouvrage sur ргоЫете de l'archi-
tecture du logement, intitule )ILes Habitations«, 
ainsi чие maints artic1es роиг 1ез revues scien
tifiques; il а pris part, а plusieurs reprises, а 
des symposiums portant sur се tant еп 
notre рауз чи'а l'etranger. il etait 
тетЬге de 10. Commission du logement l'Union 
internationale des architectes. 

NestoroviC а publie deux ouvrages 
traitant de l'histoil'e l'architecture: 
»L'Агсhitесtш'е ancienne« et >IL'Architecture des 
Temps modernes«. Еп се qui est de l'histoire de 
l'architecture serbe. il avait ргераге роиг la 

ип important iпtitulе »L'Archi-
de la Serble еп siec1e«, C'est dans 

>IL'Annuaire de la vШе de Be1grade« ete 
publies ses ecrits courts 1es plus 

11 est mort а. Belgrade, 1е 22 decembre 1975. 


