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ГРАДИТЕЉСКА ДЕЛАТНОСТ АРХИТЕКТЕ ЈЕЗДИМИРА ДЕНИЋА
(Крагујевац 1895 – Београд 1970)

УДК 

Ђурђија Боровњак*

АПСТРАКТ:
У раду се осветљава делатност архитекте Јездимира Денића, једног од најзначајнијих 

представника српско-византијског стила у српској архитектури између два рата. Прика-
зани су период школовања, ток вишегодишње службе у Архитектонском одељењу Мини-
старства грађевина, и то у најразличитијим доменима архитектонске струке, послератна 
градитељска  активност, као и пројекти којима је допринео развоју домаћег градитељства. 
Посебно се указује на значај пројеката за зграде Државне трговачке академије у Београду 
и основне школе у Горњем Милановцу, типских пројеката за поштанске објекте, пројекта 
за вилу државног саветника Стеву Нешића и споменик палим борцима Државне фабри-
ке шећера.
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Градитељска делатност архитекте 
Јездимира Денића није детаљније ис-
траживана у домаћој историографији.1 
Оставши на маргини подробнијих 
проучавања, у литератури је фрагмен-
тарно помињан, најчешће као мало по-
знат архитект Јездимир Денић, уз чије 
се име везује зграда Државне трговач-
ке академије у Београду. Као представ-

ник средње генерације српских архи-
теката запослених у Архитектонском 
одељењу Министарства грађевина, са 
колегиницом и вршњакињом, архитек-
том Милицом Крстић, такође творцем 
значајног београдског школског здања, 
зграде Друге женске гимназије, истицан 
је као запажен представник примене на-
ционалног израза у домаћој архитектури 

* Ђурђија Боровњак, историчар уметности, Београд
1 О архитектонској делатности Јездимира Денића: 

Шкаламера А., Обнова „српског стила“ у архитекту-
ри, Зборник ликовних уметности Матице српске 5, 
Нови Сад 1969, 229; Гордић Г., Биографије у: Српска 
архитектура 1900-1970, Београд 1972, 131; Маневић 
З., Новија српска архитектура у: Српска архитекту-
ра 1900-1970, Београд 1972, 20; Којић Б., Друштвени 
услови развитка архитектонске струке у Београду 

1920-1940. године, Београд 1979, 80, 186, 261; Маневић 
З., Јучерашње градитељство 1, Урбанизам Београда 
53–54, Београд 1979, Прилог 9, XXIII–XXIX; исти, Денић 
Јездимир, у: Врхунске личности српског градитељства 
у двадесетом веку, Време, бр. 204,  19. IX 1994; Кадијевић 
А., Један век тражења националног стила у српској 
архитектури (срединa IX-средина XX века), Београд 
1997, 131–132, 170, 220, 223; Маневић З., Лексикон српских 
архитеката 19. и 20. века, Београд 1999, 44; Тошева 
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С., Организација и рад архитектонског одељења 
министарства грађевина у периоду између два 
светска рата, Наслеђе II, Београд 1999, 174, 177; Гордић 
Г., Поповић М., Дом народне скупштине, Наслеђе III, 
Београд 2001, 87; Богуновић С.Г., Архитектонска 
енциклопедија Београда XIX и  XX века (II), Београд 
2002, 749–750; Кадијевић А., Евокације и парафразе 
византијског градитељства у српској архитектури 
од 1918. до 1941. године, у: Ниш и Византија II, Ниш 
2004, 386; исти, Естетика архитектуре академизма 

(XIX-XX век), Београд 2005, 369; Боровњак Ђ., Зграда 
основне школе „Краљ Александар I“ у Горњем 
Милановцу, Зборник радова Народног музеја XXXV, 
Чачак 2005, 85–94; исти, Архитектура и урбанизам 
Горњег Милановца од 1853. до 1941. године (рукопис); 
Игњатовић А., Југословенски идентитет у архитектури 
између 1904. и 1941. године, докторска дисертација, 
Архитектонски факултет, Универзитет у Београду, 
Београд 2005. 

током међуратног периода. Други његови 
пројекти остали су непознати стручној и 
широј јавности, а изведена дела готово 
да су у потпуности порушена, због чега 
је његов неимарски опус, иако типичан 
за време у коме је настајао, до данашњих 
дана остао непроучен. Његови пројекти 
потпуно су заборављени у тами архив-
ских фиока. Недовољно обиман, његов 
опус није се наметнуо као актуелан и 
привлачан за савремену историографију 
у оквирима подробнијих сагледавања 
развоја домаћег градитељства. 

Јездимир Денић припада групи ар-
хитеката из међуратног периода који су 
најзначајнији део своје градитељске прак-
се провели у Архитектонском одељењу 
Министарства грађевина. У свакодневном 
контакту са најеминентнијим личностима 
домаће архитектонске сцене окупљеним 
у овој институцији, активно је учество-
вао у изградњи српске државе и савесним 
радом давао је лични допринос њеном 
напретку. Лик архитекте Јездимира 
Денића красиле су смерност и друш-
твена ненаметљивост, као и одговорност 
и марљивост у професионалној делатно-
сти. Не тежећи сопственој афирмацији 
и личној промоцији, сав таленат ставио 

је у службу државе, предано радећи на 
најсложенијим и најразличитијим за-
дацима које му је градитељска струка 
постављала. При изради самосталних 
пројеката, током вишедеценијског ра-
да остварио је разноврсност форме и 
идеја, веома истанчаног сензибилите-
та у разради детаља који су били везани 
за дух националне градитељске прошло-
сти. Истичу се и пројекти нешто строже 
академске концепције, као и радови на 
типским пројектима, такође са печатом 
личне инвентивности. Због његове од-
говорности, професионализма и радног 
искуства поверени су му надзорни радо-
ви на најзначајнијим грађевинама престо-
нице. Као свестрана личност, био је редо-
ван члан Академског певачког друштва 
„Обилић“, а на такмичењима за Стрељачку 
дружину „Београд“, под покровитељством 
Стрељачког савеза Краљевине Југославије, 
био је награђиван медаљама. 

Мало је сачуване грађе на основу које 
се може реконструисати његов целокуп-
ни градитељски опус. Њен највећи део 
чува се у Архиву Србије и Црне Горе, а 
односи се на његов двадесетогодишњи 
рад у Архитектонском одељењу Мини-
старства грађевина. Највећим делом, она 
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2 Посебну захвалност дугујем недавно преминулом 
архитекти Мирославу Денићу, сину архитекте 
Јездимира Денића, који ми је најљубазније омогућио 
увид у сачувану документацију свога оца. 

3 Школске 1913/14. завршио је седми разред Прве 

крагујевачке гимназије, АС, МПС. ДС, Ф2–р132/917.
4 Документација о активном учешћу Јездимира Денића и 

других Крагујевчана у хуманитарном раду крагујевачке 
болнице, са шкотском болничарком Синклер Стобард, 
чува се у породичној заоставштини архитекте.

обу хвата вишегодишњу државну службу 
и техничку документацију. Лична доку-
мента, техничка и фото-документација 
чувају се у породичној заоставшти-
ни архитекте Денића.2 Грађа која се од-
носи на матурирање у Грчкој, у српској 
гимназији у Волосу, на војну службу у 
Првом светском рату и на продужење 
студија у Италији налази се у Архиву 
Србије. Део техничке документације чу-
ва се и у Историјском архиву Београда. 
Нажалост, нема података о већем броју 
његових пројеката, као ни оних који би 
ближе одредили почетке његовог архи-
тектонског образовања и обликовања, за-
почетог на иностраним студијама. 

Јездимир Денић рођен је 5. марта 
1895. године у Крагујевцу, као пето дете у 
породици. Седмочлана породица Денић, 
на челу са оцем Јованом, дијурнистом 
крагујевачког Војнотехничког завода, 
и мајком Љубицом, живела је у центру 
некадашње српске престонице, у кона-
ку кнеза-Дене, чији је директан потомак 
архитект Денић. Знаменити кнез-Дена, 
истакнути варошки кнез у време Ми-
лоша Обреновића и председник При-
мирителног суда у Крагујевцу, био је 
Јездимиров деда. Детињство и рану мла-
дост Јездимир Денић провео је у родном 
граду, у коме је завршио основну шко-
лу и седам разреда Прве крагујевачке 
гимназије.3 Даље школовање прекинуо 

је почетак Првог светског рата у коме је, 
одмах по избијању, активно учествовао и 
млади Денић. Прве ратне дане, од 1. VIII 
do 31. XII 1914, провео је у хуманом раду, 
као добровољни болничар крагујевачке 
болнице,4 а од 1915. године, по војној дуж-
ности, редовно је служио до каја 1917. го-
дине. Са српском војском преживео је 
страхоте повлачења преко Црне Горе и 
Албаније, а јануара месеца 1916. године 
пребачен је из Драча на Крф, одакле је са 
својим саборцима упућен на Солунски 

Слика 1. Архитект Јездимир Денић
Fig. 1 Architect Jezdimir Denić
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5 Подаци о ратној служби налазе се у досијеу Ј. 
Денића, АСЦГ, фонд 62 Министарства грађевина КЈ 
(Ф2-персоналије) Ф16. 

6 Школовање српских ученика у Грчкој детаљно је 
истраживала Јелица Рељић (в: Рељић Ј., Преглед 
српских школских установа и школовање српске 
омладине у Грчкој 1916-1919. године, Архивски преглед 
1-2, Београд 1990, 77–83), којој најсрдачније захваљујем 
на указаној љубазности и драгоценој помоћи. 

7 АС, МПС, ДС, Ф2–р 132/917; АС, МПс, ДС, Ф1–р21/917.
8 АС, МПС, Г, Ф1–р119/917.
9 АС, МПС, Ф19–р18/918.
10 У Архиву Србије налази се и главна уписница Битољске 

гимназије у Волосу, као и записници о испиту зрелости, 
са темама и оценама писмених задатака и усмених 
испита архитекте Денића. Такође су сачуване и 
уписнице ученика гимназије из Нице, коју су похађали 
Љубивоје Денић, млађи брат Јездимира Денића, 
који је у Ницу стигао из Aix-a, и архитект Бранислав 
Којић, који је у Ницу дошао из Поатјеа и 1917. године 
са одличним оценама положио виши течајни испит, 
на коме је због показаног успеха био један од шест 
ученика који су били ослобођени усмених испита.

11 АС, МПС, ДС, Ф5–р535/918.
12 Подаци сачувани у породичној заоставштини.

фронт. У периоду 1915–1916. године слу-
жио је у провијантској колони Дринске 
дивизије II и I позива, а током 1916–1917. 
године био је активан у телеграфском 
одељењу врховне команде и железнич-
ке команде у Солуну и као службеник у 
пољској железници.5 На Солунском фрон-
ту био је до краја 1917. године, када је због 
болести привремено ослобођен војне оба-
везе и као ђак упућен на даље школовање 
у Волос (Грчка),6 ради полагања осмог 
разреда гимназије и матурског курса, са 
још 284 ученика.7 

Одлуком Министарства просвете 
и црквених послова Краљевине Србије, 
Српска краљевска битољска гимназија у 
Волосу, у предграђу Солуна, примала је 
све ученике гимназије и реалке који су 
пре рата, школске 1913/1914. године, завр-
шили најмање трећи разред, па су касније 
ступили у војску, а који су решењем војног 
министра ослобођени војне службе, као и 
ученике учитељске школе и богословије 
који су школске 1913/1914. године завр-
шили било који разред ових школа. Уче-
ници са основном школом или првим 
и другим разредом гимназије и реалке 

упућивани су у српске гимназије у Солуну 
и на Крфу, независно од тога да ли су слу-
жили војску или не. У српску гимназију 
у Волосу нису примани ученици који су 
већ похађали наставу у Француској или 
Енглеској.8 Сви ученици имали су право 
и обавезу да бораве у интернату, који је 
био смештен у четири велике дворишне 
и, по сведочењу ученика, „најлепше“ згра-
де у Волосу, у којима су биле просторије 
за учење и спавање, као и кухиња.9 

Успешно положивши матурски испит 
марта 1918. године,10 којим му је призна-
та спремност за универзитет, Јездимир 
Денић је већ маја 1918. године, решењем 
министра просвете и црквених посло-
ва, упућен на продужење школовања у 
Италију,11 где је стигао преко Атине и 
Крфа. У Риму је боравио до почетка школ-
ске године,12 а затим је отпутовао у То-
рино, где је на престижној Политехни-
ци, најстаријем техничком универзитету 
у Италији, основаном 1859. године, упи-
сао студије архитектуре. Исте студије, са 
њим су похађале и његове потоње коле-
ге, архитекти Милан Хајдин, Драгомир 
Тадић и Будимир Христодуло, са којима је 
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13 Министарство просвете и црквених послова упућивало 
је српске студенте-питомце у три италијанска центра на 
даље усавршавање: у Рим, где су студирали грађевинску 
и рударску технику, математику, географију, хемију, 
медицину, музику и глуму; у Напуљ, који је важио за 
центар студија филизофије, права и медицине, и у 
Торино, где су студије машинске технике на Политех-
ници важиле за најкомплексније и најбоље, а чији се 
квалитет одржао до данашњих дана, и где су српски 
питомци студирали архитектуру и електротехнику. 
Године 1918. Краљевина СХС имала је 181 студента 
на школовању у Италији, а држава је стипендисте 
слала на школовање и у француске и швајцарске 
универзитетске центре; АС, МПс, Ф22–р2/918.

14 Садржај овог писма врло прецизно осликава тадашње 
тешко материјално стање српских студената у Италији, 
посебно у њеној северној регији, где је живот био 
знатно скупљи него у јужном делу. Њихова месечна 
стипендија износила је 180 лира, што студентима 

није било довољно за свакодневни живот и за не-
опходан материјал за озбиљне студентске радове. 
Због таквих услова, на торинском универзитету било 
је само 20 српских студената. Отежавајућу околност 
представљало је и непостојање домаћих удружења у 
Италији, која би материјално помагала наше студенте, 
попут оних у другим европским земљама. АС, МПс 
Крф, Ф22–р4/918.

15 АС, МПс Крф, Р, Ф1–р361/918.
16 Чланске карте, као и потврда о школовању на По-

литехници у Торину, чувају се у породичнј заостав-
штини.

17 Податак преузет из заоставштине архитекте 
Денића.

18 Потврда о дипломирању Ј. Денића на Техничком 
факултету Универзитета у Београду, 24. јуна 1924. го-
дине, диплома број 1881, такође се чува у породичној 
заоставштини архитекте. 

касније радио у Архитектонском одељењу 
Министарства грађевина.13

Нажалост, није сачуван ниједан до-
кумент о његовом усавршавању на ино-
страном универзитету. У Архиву Србије 
налазе се подаци о тешким поратним 
студијама српских студената у северној 
Италији, међу којима је и писмо шефа 
просветног одбора министру просвете и 
црквених послова, као и писмо тамошњих 
студената истом министру.14 Сачувани су 
и платни спискови студената, где се на-
лази и име младог питомца Јездимира 
Денића, из којих се види да је месечна 
стипендија износила недовољних 180 ли-
ра, односно 150 франака.15 Упркос оте-
жаним условима студија, уз марљив сту-
дентски рад Денић је био и члан уваженог 
удружења „Galileo Ferraris“, као и дру-
штва „La Liberta“.16 У Торину је, међутим, 
боравио само до фебруара 1919. годи-
не, када се, како и сам наводи, „...вратио 
у отаџбину, пошто су нам Италијани, 

из политичких разлога отказали госто-
примство.“ 17 Започете студије архитекту-
ре у Торину, на којима је провео школску 
1918/1919. годину, наставио је на архи-
тектонском одсеку Техничког факулте-
та у Београду, где је дипломирао 1924. 
године.18

Боравак у Риму, ризници ремек-
дела италијанске архитектуре, студије и 
ванстудијске активности у Торину, глав-
ном граду Пијемонта, као и пролазак 
кроз античку Атину, морали су остави-
ти снажан утисак на Денића. Нажалост, 
ни његови студентски радови, ни диплом-
ски рад нису сачувани, али су клима ев-
ропских градова и знање које је понео из 
њих сигурно имали позитиван одјек на 
обављање студентских задатака и обаве-
за. Из београдског периода школовања 
сачуван је само један блок са цртежима 
насталим на студентској екскурзији, сеп-
тембра и октобра 1922. године, при оби-
ласку српских средњовековних споме-
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19 Подаци о раду Ј. Денића у периоду од 26. II 1924. до 06. XI 
1945. године, којима је обухваћен и ток његове службе 
у Архитектонском одељењу Министарства грађевина, 
чувају се у Архиву Србије и Црне Горе, у фонду 62 

Министарства грађевина КЈ (Ф2–персоналије) Ф16.
20 Службенички лист архитекте Денића такође се 

налази у Архиву Србије и Црне Горе, у фонду 62 
Министарства грађевина КЈ (Ф2–персоналије) Ф16.

ника: Лазарице, Раванице, Љубостиње и 
Жиче, чија је живописност, пре свега пи-
торескне моравске пластике, видно ути-
цала на његов каснији рад. 

Рад у Архитектонском одељењу Ми-
нистарства грађевина, највећем држав-
ном пројектантском бироу, који је 
окупљао најбоље стручњаке из ове обла-
сти, Јездимир Денић започео је још током 
студија, као апсолвент Техничког факул-
тета, и све до дипломирања био је ангажо-
ван као привремени вештак. Посао у овом 
одељењу наставио је и по дипломирању, 
све до 1945. године, и континуирано је на-
предовао у служби.19 Интензивна делат-
ност и боравак у највећој и најзначајнијој 

институцији из домена пројектовања 
и изградње, свакодневни контакти са 
значајним личностима српске архи-
тектуре различитих генерација и стил-
ских опредељења, озбиљан рад и велика 
конкуренција најбољих, чинили су кли-
му која је значајно доприносила стручном 
обликовању младог Денића. Његов служ-
бенички лист, у коме се налази и његова 
биографија, осим података који сведо-
че да је прошао уобичајени пут стручног 
напредовања током вишедеценијске служ-
бе у Министарству грађевина, садржи и 
годишње оцене којима је вреднован његов 
рад, као и одликовања којима је за тај рад 
награђиван.20 Праћењем тока његове 
службе у Архитектонском одељењу Ми-
нистарства грађевина може се уочити да 
је од архитекте приправника у најранијем 
периоду службовања, када му је стареши-

Слика 2. Потврда о школовању на 
Политехници у Торину

Fig. 2 Document confirming Denić’s studies at the 
Turin Polytechnic

Слика 3. Студентски цртеж арх. Денића, 1922 
година (Раваница, допрозорник северне апсиде)

Fig. 3 Denić’s student drawing, 1922 
(Ravanica, window jamb, north apse)
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21 Текст својеручно написане заклетве, коју је архитект 
Јездимир Денић свечано положио пред начелни-
ком Архитектонског одељења 10. октобра 1934. 
и чији се записник такође чува у Архиву Србије и 
Црне Горе, у фонду 62 Министарства грађевина КЈ 
(Ф2–персоналије) Ф16, гласи: „Ја, Јездимир Денић, 
заклињем се свемогућим Богом, да ћу владајућем 

краљу Петру II и отаџбини бити веран, да ћу своју 
дужност по законитим наредбама вршити савесно, 
марљиво и непристрасно, имајући на уму једино 
опште јавне интересе и избегавајући све оно што 
би било на штету поверене ми службе. Тако ми Бог 
помогао!“

на био угледни архитект Николај Крас-
нов, који га је испред надлежне комисије 
оценио одличним оценама за сталност 
и примерно владање, даљим стручним 
усавршавањем заслужено напредовао у 
служби. Државни испит положио је 1929. 
године, после чега су уследила звања раз-
личитих категорија, а 1934. године, када 
је именован за секретара Министарства 
VI, односно V положајне групе, положио 
је и свечану заклетву, у присуству начел-
ника Одељења.21 Захваљујући непрекид-
ном савесном и марљивом раду, који је 
и обећао полагањем заклетве, указом из 
1937. године унапређен је у саветника IV 
положајне групе 2. степена, односно 1940. 
године у саветника IV положајне групе 
1. степена, да би већ наредне, 1941. годи-
не, био постављен на чело Одсека за мо-
нументалне зграде и богомоље, на место 
његове колегинице, архитекте Милице 
Крстић, која је те године отишла у пензију, 
а што је, уз велику част, носило и одговор-
ност. То је био и највиши степен његовог 
напредовања, који му је после много годи-
на државне праксе заслужено поверен. 

Осим израде самосталних пројеката, 
дугогодишњи рад Јездимира Денића у 
Архитектонском одељењу Министарства 
грађевина подразумевао је и састављање 
предмера, израду предрачуна и обрачу-

на, техничку ревизију пројеката и пред-
рачуна. Био је члан, али и председник ве-
ликог броја комисија за колаудовање и 
суперколаудовање, како у Беогрду тако и 
у унутрашњости, и водио је надзор над 
извођењем многобројних објеката у Бео-
граду. За све ове радове претпостављени 
су га оцењивали врло добрим и одлич-
ним оценама, што је такође забележе-
но у његовом личном досијеу. Осим на-
ведених радова и обављања дужности 
на које је био постављан, континуирано 
напредујући у пракси, био је и председник 
испитне комисије за градитеље ниских 
и високих грађевина, комисије за проце-
ну ратом причињене штете на државним 

Слика 4 .  Студентски цртеж арх. Денића, 1922 
година (Лазарица, допрозорник северне апсиде)

Fig. 4 Denić’s student drawing, 1922 (Lazarica, 
window jamb, north apse)
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22 Ови, као и многи други значајни биографски подаци, 
налазе се у породичној заоставштини архитекте 
Денића.

објектима, као и одбора за обнову пору-
шених зграда у Београду.22

Први велики задатак који је млади ар-
хитект Денић добио на самом почетку своје 
пројектантске каријере, тачније на другој 
години праксе, био је израда пројекта за 
зграду Државне трговачке академије. Овај 
задатак носио је извесну тежину с обзи-
ром на то да је грађевински плац на коме је 
објекат овакве намене требало да буде по-
дигнут био врло неприлагођен и зато вео-
ма незахвалан за рад, а Денић, иако почет-
ник, требало је да пронађе решење попут 
већ искусног градитеља. 

Историјат Државне трговачке ака-
де мије сеже у средину XIX века. Пр-

ва идеја о њеном оснивању потекла је 
1842. године, од Михаила Солара, који 
је Попечитељству просвештенија под-
нео молбу за оснивање Трговачке школе 
у Београду. Упркос одлуци државе, којом 
је 1845. установљен први и други разред 
Пословно-трговачког училишта, пробле-
ми и недоумице око њеног дефинитив-
ног статуса трајали су до последње чет-
вртине XIX века. Коначно, 1881. године 
отворена је приватна београдска трго-
вачка школа. Непосредно после тога, 22. 
јануара 1882, донет је Закон о Трговачкој 
школи у Београду, којим је претворена 
у државну, да би Законом о Трговачкој 
академији од 14. јануара 1900. прерасла 

Слика 5. Постојећа зграда Државне трговачке академије и план рушења
Fig. 5 State Trade Academy and demolition project
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23 Споменица београдске трговачке омладине 1880-1930, 
Београд 1931.

24 Српска краљевска трговачка академија, извештај о 
школској 1900-1901. години, Београд 1901.

у Српску краљевску државну академију, 
нешто вишег ранга у односу на средњу 
школу. Циљ њеног оснивања био је за 
државу неопходно теоријско и практично 
стручно образовање младих питомаца у 
трговачкој и финансијској струци.23

Трговачка школа се налазила у Би-
тољској улици број 48 (данашња Свето-
горска улица), у старој приземној згради, 
у којој су биле канцеларије за професо-
ре и директора, као и збирке наставних 
средстава. Иза ње, у дворишту, налазио 
се још један новоизграђени објекат, са 
три учионице и лабораторијом, у коме 
је одржавана настава. Простране учио-
нице биле су постављене симетрично од 
улаза; две су биле димензија 7,00 × 10,00 

m, док је трећа била нешто ужа, а све су 
имале по један велики прозорски отвор. 
У дну парцеле била је шупа, а наспрам ње 
кухиња и две собе. Двориште је једним 
делом било засађено боровима и обрас-
ло зеленом травом, а другим делом било 
је калдрмисано.24 

Како је Трговачка академија била 
једина школа те врсте у Србији и како 
постојећи објекат није могао адекватно да 
одговори њеним потребама, изградња но-
ве школске зграде била је неопходна. То-
ком 1925/26. године Јездимир Денић је, 
по задатку добијеном од Министарства 
грађевина, израдио нов пројекат према 
коме је 1926. године, у рекордном року, 
на земљишту старе београдске Трговач-

Слика 6. Државна трговачка академија, основа приземља, подрума и темеља
Fig. 6 State Trade Academy, ground-floor, basement and foundation plans



ЂУРЂИЈА БОРОВЊАК

226

ке академије у Битољској улици подигну-
та нова зграда пошто су стари улични и 
дворишни објекти били порушени.

Пред Денића је био постављен врло 
тежак пројектантски задатак с обзиром 
на то да грађевински плац на коме је 
објекат требало да се подигне није био 
наменски одређен за ту сврху и да је имао 
све негативне карактеристике за потре-
бе неког школског објекта. У стамбени 
блок у Битољској улици требало је уком-
поновати монументално здање за школу 
која је, први пут у својој историји, доби-
ла наменски пројектовану зграду. Упркос 
чињеници да је неприкладно градилиш-
те диктирало узан улични фронт и знат-
ну дубину плаца, Денић је израдио веома 
функционално разуђену основу, успеш-
но је прилагодивши облику земљишта. 
Одлучио се за једино могуће атријумско 

решење основе. Оријентација градилиш-
та одређивала је диспозицију основе, а 
она основни распоред свих просторија, 
разраду волумена, фасадних платана и 
отвора. Сложени програм основе објекта 
решен је са два међусобно повезана дво-
спратна објекта, уличним и дворишним, 
у виду високог приземног трема и спрат-
них ходника. Монументалном фасадном 
обрадом објекат се истиче као један од 
најрадикалнијих представника српско-
византијске архитектуре међуратног 
периода, чија је живописна пластика 
примењена на јавном објекту профане на-
мене. Употреба национално инспириса-
них декоративних елемената екстеријера 
не доминира подједнако и ентеријером, 
али су исечци из српске средњовековне 
архитектуре употребљени где год је за 
њих било простора. 

Слика 7. Државна трговачка академија, основа приземља
Fig. 7 State Trade Academy, ground-floor plan 
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У јасно издиференцираном простор-
ном распореду Денић је у приземној зо-
ни уличног тракта поставио просторију 
за професоре (9,33 m × 6,00 m), која се 
налази са леве, и још две просторије, за 
директора и секретара, истих димензија 
(4,80 × 6,00 m), са десне стране улазног ве-
стибила. У спратним етажама, у првој и 
другој зони, са погледом на Битољску ули-
цу, налазе се учионице димензија 10,20 × 
6,07 m, односно 9,22 × 6,07 m, на првом 
спрату, док је учионица на другом спра-
ту нешто мања (7,12 × 6,07 m) јер је на ис-
том спрату пројектована и импозантно 
обрађена сала за свечаности, димензија 
13,00 × 6,07 m. По једна учионица (8,40 
× 4,50 m) постављена је у свим етажама 
између просторија управљених ка главној 
уличној страни, и од њих је одвојена ход-
ником (21,90 × 6,07 m) који из предворја 

води ка дворишном трему, којим је оства-
рена веза између две зграде, дворишне и 
уличне. У вишим етажама, иза учиони-
ца уличног тракта, пројектоване су ау-
ле из којих се улази у ходнике (18,95 × 
2,22 m) којима је изведена топла веза са 
дворишним делом зграде. Из наведених 
димензија може се уочити да су учиони-
це биле простране и погодне за несмета-
ни рад, али да су сви школски ходници, 
а посебно међуспратно степениште, ужи 
него што је уобичајено, што је такође било 
условљено скученошћу наметнутог про-
стора. Школске збирке, географска, фи-
зичка, хемијска и робна, уклопљене су у 
простор уличног дела објекта. У двориш-
ним крилу школске зграде налазе се оста-
ле учионице, такође по две симетрич-
но постављене у свакој етажи, заједно 
са неопходним помоћним просторијама 

Слика 8. Државна трговачка академија, основа првог спрата
Fig. 8 State Trade Academy, first-floor plan
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смештеним у крајњем делу. Подрумске 
просторије, школска архива, кухиња и со-
бе налазиле су се у зони сутерена.  

Неповољна конфигурација грађе-
винског блока, која је директно условила 
аранжман основе, као једину могућност 
наметнула је распоред по две, односно 
по три учионице у етажи. Императив 
за архитекту Денића био је задовољење 
основних функционалних потреба ђака, 
у складу са најсавременијим педагошким 
стандардима. У неповољним условима 
успео је максимално да искористи про-
стор за простране учионице, брижљивим 
изналажењем простора за школске збир-
ке, као и пројектовањем сале за свечано-
сти и обезбеђивањем свих неопходних 
простора за несметан и квалитетан школ-
ски рад. То је, с друге стране, утицало 
на недостатак пространог ентеријера, за 

чију раскош није било довољно елемената, 
што се, пре свега, огледа у једноставним, 
огољеним ходницима и узаном степениш-
ту. Али, не занемарујући значајне просто-
ре који су били репрезент сваке просвет-
не зграде, репрезентативном обрадом 
посебно се издвајају улазни вестибил и 
свечана дворана на другом спрату, чиме 
је задовољен и овај врло битан елемент 
унутрашњег простора свих важнијих бе-
оградских школских здања. 

Недовољан простор условио је и 
неуобичајено кратак улазни вестибил, 
у чијем пројектовању архитект Денић 
није имао услова за импозантнију разра-
ду простора, какву је школа овакве наме-
не, с обзиром на то да је била јединствена 
у држави, можда и заслуживала. Ску-
ченост улазног хола била је наметнута 
немогућношћу да се довољно разради 

Слика 9. Државна трговачка академија, основа другог спрата
Fig. 9 State Trade Academy, second-floor plan
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25 Ове паралеле читљиве су на већ поменутим цртежима 
са фрагментима српске средњовековне пластике, 
које је Ј. Денић израдио 1922. године, на студентској 

екскурзији, при обиласку српских средњовековних 
манастира, који се чувају у породичној заоставшти-
ни.

целокупан улазни део школског објекта, 
који се налазио у стамбеном блоку и при 
чијој изградњи су се морали поштовати 
услови задате регулације. То је и једини 
разлог недостатка монументалнијег при-
лаза објекту у виду незаобилазног при-
лазног степеништа и репрезентативног 
улазног портала. Денић је ипак, и у скуче-
ним условима, успео да акцентује улазни 
портал, а видно скромне димензије улаз-
ног предворја (6,00 × 4,00 m) и недостатак 
светлости надокнађени су импозантном 
обрадом његовог ентеријера. Улазни ве-
стибил подељен је витким ступцима на 
три једнака травеја, који носе богат сплет 
преломљених лукова којима је засведена 
највиша зона. Сви ступци имају декора-

тивне капителе, на којима је пластично 
изведен монограм школе, оперважен ве-
гетабилном декорацијом. Травеји су полу-
кружно залучени и декорисани масивним 
розетама. Белина сводова и њихова оштра 
преломљеност, која готичким духом стре-
ми у висину, били су архитектонски израз 
којим је донекле ублажена скученост про-
стора, а богат преплет великих розета, са 
несумњивом реминисценцијом на српско 
средњовековно градитељство,25 само је 
потврђивао рукопис који је на главној 
уличној фасади у тадашњој Битољској 
улици доведен до перфекције. 

С посебном брижљивошћу посве-
тио се и пројектовању сале за свечано-
сти на десној половини другог спрата. 

Слика 10. Државна трговачка академија, пресек кроз ходник
Fig. 10 State Trade Academy, section through corridor
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Касетирана таваница, богата пласти-
ка капитела, једночлане декоратив-
не траке и залучени отвори још једном 
потврђују синтезу академске строгости 
и националног израза која у потпуно-
сти одликује здање Државне трговачке 
академије, које се и данас неисцрпно ко-
ристи за јавне наступе и презентације. 
Њеном репрезентативношћу можда су 
донекле превазиђене све препреке коју је 
овај скучени унутрашњи простор наме-
тао. Остатак ентеријера је једноставнији 
и ненаметљив, лишен скупих украса, 
са пажњом усмереном на осветљење и 
хигијену. 

Фасадном обрадом зграда Држав-
не трговачке академије представља 
антологијски пример српске архитек-
туре треће деценије 20. века и одликује 
се изразитом инспирацијом српским 
средњовековним градитељством. При 
концепцији главне фасаде, Денић је задр-
жао академску хоризонталну поделу на 
сокл, главни корпус и завршетак грађевине, 
али је масивна кубична структура зналач-
ки олакшана и оживљена низом архиволти 
које носе пиластри полукружног пресека, 
чиме се истичу као носилац целокупног 
фасадног композиционог решења. Такав 
еклектички приступ у домаћој архитекту-
ри између два светска рата није био рет-
кост. Унутрашња структура грађевине, пре 
свега њен просторни распоред, најчешће је 
и задржавала академске постулате, који су 
примењивани и у рашчлањивању зидног 
платна у хоризонталној подели. Фасадно 
платно у простору између подеоних вена-
ца, због потврђивања националног иден-
титета, разрађивано је обилатом применом 
архитектонских и декоративних елемена-
та пореклом из српског и византијског не-
имарства. 

Слика 11.  Државна трговачка академија, улазни 
вестибил, цртеж

Fig. 11 State Trade Academy, entrance hall (drawing)

Слика 12. Студентски цртеж арх. Денића (1922)
Fig. 12 Denić’s student drawing (1922)
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Најниже зоне зграде Трговачке 
академије, сутеренска и приземна, изве-
дене су од вештачког камена, обрађеног 
у виду глатких квадера. По четири про-
зорска отвора постављена су са обе 
стране школског улаза и архитравно су 
завршена. Полукружно обликован, цен-
трално постављен улазни потрал ниско 
је позициониран, али је наглашен рас-
кошно изведеном архиволтом, у чијој је 
оси постављен заштитни знак Трговачке 
академије. Његово идејно решење такође 
је одлично укомпоновано, уз поштовање 
основне декоративне концепције фасаде. 
Изради двокрилних касетираних вра-
та од храстовог масива Денић је присту-
пио са подједнаком пажњом, настојећи 
да и њиховом обрадом употпуни општу 
идејну замисао. 

Зона првог и другог спрата удвојена је 
у целину. Прозорске осовине првог спрата 
имају једноставне архитравне облике, док 
су на другом спрату полукружно залуче-
не. Између њих, протежући се уз оба спра-

та, постављени су витки пиластри полу-
кружног профила, који носе масиван низ 
архиволти. Потпрозорна поља декорисана 
су парапетима праоугаоног облика, чија је 
површина испуњена орнаментом у виду 
двоструког преплета, који формира ром-
боидан облик у чијем је средишту флорал-
ни мотив. Такву декорацију имају потпро-
зорници другог спрата, док су на првом 
спрату једноставно и глатко обрађени. 
Зграда је завршена декоративно профи-
лисаним венцем у поткровној зони. 

Композициони третман екстеријера 
успостављен је све сложенијом обрадом 
ка вишим етажама, која кулминира у зо-
ни другог спрата. На тај начин, почевши 
од наглашене улазне зоне, у чијој је оси и 
декоративна розета са школским моно-
грамом, разбијењем чврсте кубусне масе, 
чију је концепцију наметао крут академ-
ски третман, постигнуто је оживљавање 
фасаде, акцентовано дугим аркадним ни-
зом, изразитом обрадом капитела чипка-
сте перфорације и највишим бочним зо-

Слика 13. Студентски цртеж арх. Денића (1922)
Fig. 13 Denić’s student drawing (1922)

Слика 14.  Државна трговачка академија, свечана 
школска сала, цртеж

Fig. 14 State Trade Academy, great hall (drawing)
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нама изведеним у алтернацији камена и 
опеке, као типичним инсертом архитекту-
ре византијског света, који најдиректније 
упућује на изворност материјала у живо-
писном обликовању фасада. Романтичар-
ски призвук компоновања примењен је и 
на дворишној фасади. Касетиран аркадни 
пролаз, дужине 18,80 m, који спаја улични 
и дворишни део зграде, обликован је ви-
соким тремом који почива на масивним 
стубовима. Њихови тешки безорнамен-
тални капители са лакоћом носе тежину 
аркадног низа, чија је површина олакшана 
уметањем малих розета, обрађених иден-
тично као у улазном вестибилу, с једином 
разликом у димензијама. Бочни зид тре-
ма такође је оживљен низом архиволти 
које носе пиластри идентичне обраде. 
Између њих постављене су монументал-
не и једноставно обрађене розете, чије су 
пуне површине адекватно уклопљене са 
глатким стубовима и пиластрима. 

Добро укомпоновани лучни и пра-
воугаони елементи, усклађен однос 
топло-хладног, наглашен улазни пор-
тал, супериорност аркадног низа, пи-
торескно изведени капители уличне 
фасаде, инсертовање редова камена и 
опеке у главни фасадни материјал, де-
коративне розете и једночлани препле-
ти у ентеријеру, као и аутентичност дво-
ришног трема са глатким стубовима и 
масивним необрађеним капителима, 
најдоследнији су пример оживљавања 
ранијих епоха утиснутих у споменике 
садашњости. Стапањем академизма и 
поетике српско-византијског стила, фа-
сада Трговачке академије у потпуности 
осликава пут којим се развијала српска 
архитектура треће деценије 20. века. Под 

Слика 15.  Државна трговачка академијa, детаљ 
венца, архиволте над прозором и капитела

Fig. 15 State Trade Academy, detail 

Слика 16.  Државна трговачка академија, улазни 
портал са монограмом објекта

Fig. 16 State Trade Academy 
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26 Кадијевић А., op.cit., 2004, 381–394. 27 Аноним, Зграда Трговачке академије, Политика, 22. 
X 1926, 5.

покровитељством краља Александра I, 
као главног заговорника обнове нацио-
налне градитељске традиције која је ко-
рене црпела из домаћег и византијског 
средњовековног наслеђа, подизани су 
многобројни јавни монументални објекти 
са изразитим српско-византијским 
обележјима. Инспирисани елементима из 
прошлости, српски градитељи различи-
тих генерација подизали су надахнута ар-
хитектонска остварења разних намена.26 
Зграда Државне трговачке академије ти-
пичан је представник времена у коме је 
настала. Уз поштовање основних посту-
лата савремене градитељске концепције, 
представља један од најбољих примера 
школских здања, заснован на естетици 
древних традиционалних градитељских 
начела. Успешно избегавши замку слепог 
пресликавања, млади Денић извео је де-
ло које одише идејном свежином текућег 
доба. Доминантна не само фасадном об-
радом већ и висином у стамбеном блоку 
(17, 30 m), у тадашњој дневној штампи, 
која је пратила њену изградњу, оцењена 
је као „палата која чини ванредан утисак, 
довољно пространа да прими велики број 
ученика и врло модерна и хигијенска по 
захтевима савремене педагогије“.27

Неколико година после извођења згра-
де Државне трговачке академије подигну-
та је и зграда Друге женске гимназије, у 
Улици краљице Наталије, према пројекту 
архитекте Милице Крстић. Архитектон-
ским обликовањем у маниру академизи-

ране варијанте националног стила, ова два 
школска објек та су најрепрезентативнији 
представ ници српске архитектуре треће 
и четврте деценије 20. века, на којима су 
доследно примењени елемен ти српске 
средњовековне архитектуре. Архитект Ми-
лица Крстић спада у ред најзначајнијих же-
на градитеља у српској архитектури у првој 
половини 20. века. Пројекат за зграду Дру-
ге женске гимназије један је од најважнијих 

Слика 17.  Државна трговачка академија, снимак 
арх. Ј. Денића из 1934. године

Fig. 17 State Trade Academy (photo Ј. Denić, 1934)
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28 О згради Друге женске гимназије и раду архитекте 
Милице Крстић: Тошева С., Архитект Милица Крстић 
(1887-1964), Годишњак града Београда XLIV, Београд 
1997, 95–113.

29 АСЦГ, фонд 62 Министарства грађевина КЈ, Ф1456.
30 Оригинални планови објекта чувају се у Архиву Србије 

и Црне Горе, у фонду 62 Министарства грађевина КЈ, 
збирка планова, план бр. 80.

у њеној пројектантској каријери.28 Попут 
Јездимира Денића, и она се определила за 
академску концепцију основног просторног 
решења, са тешком академском структуром 
у хоритонталној нивелацији основних маса, 
коју је разбила лучним отворима, аркадним 
фризом, декоративном обрадом капитела и 
прозорских парапета, и монументално из-
веденим улазним лучним порталом. Будући 
да је објекат био од вишеструког културно-
историјског значаја, са дугогодишњом 
традицијом, за пројекат су били обезбеђени 
повољни услови и материјална средства 
која су дозволила архитекти да идејно ком-
позиционо решење у потпуности заокружи 
у обради ентеријера, где је обратила пажњу 
и на најситније детаље. Није изоставила 
ни монументалне стубове, масивне аркаде 

и филигрански обрађену препознатљиву 
орнаментику, на најсуптилнији начин 
евоцирајући традиционалне архитектон-
ске изразе. Милица Крстић и Јездимир 
Денић заједнички су водили и надзор 
при извођењу овог пројекта.29 Ова два 
објекта издвајају их и као ауторе који су на 
најдоследнији начин применили српско-
византијски стил у престоничкој архитек-
тури, уједно их чинећи и пројектантима де-
ла антологијске вредности.

После веома успешно изведеног про-
јекта за зграду Државне трговачке ака-
демије, следећи задатак који је Ј. Денић 
добио била је израда пројекта за још једну 
школску зграду, основну школу у Горњем 
Милановцу. У Архитектонском одељењу 
Министарства грађевина израђивани су 
пројекти за школе у целој Краљевини, а 
потреба за њима била је велика.

Овога пута Денић се определио за 
нешто другачији третман фасада, а плац 
који је горњомилановачка општина одре-
дила за ове потребе имао је све особине 
за несметано пројектовање у складу са 
најсавременијим педагошким стандар-
дима, остављајући довољно простора и 
за школско двориште. Пројекат је изра-
дио маја 1928. године, а техничку ревизију 
извршио је његов колега, архитект Ду-
шан Бабић.30 Објекат је изграђен у пери-
оду 1931–1933. године. 

Зграда је конципирана као једно-
спратна грађевина са академски разу-

Слика 18.  Државна трговачка академија, цртеж 
главне фасаде

Fig. 18 State Trade Academy, front elevation
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ђеном основом, којом доминирају нагла-
шена централна ризалитна маса и бочна 
крила окренута ка дворишту зграде. Јасно 
издиференцираним просторним распоре-
дом доминира низ пространих учионица 
окренутих ка уличном тракту, пресечен 
извученим ризалитом у коме су смеште-
не две канцеларије раздвојене улазним 
степеништем. Лево бочно крило резер-
висано је за простор у коме су смештене 
читаоница и библиотека. Исти распоред 
поновљен је и у спратној зони, с том раз-
ликом што централним делом доминира 
пространа и богата, код оваквих устано-
ва незаобилазна сала за свечаности, док 
су у левом бочном крилу били издвојени 
простори намењени за кабинет школске 
збирке и за просторију у којој је боравио 
надзорник. 

Дужина главне, уличне фасаде изно-
си 35,40 m. Средишњи део зграде, обли-
кован репрезентативним ризалитом у 
чијем је средишту постављен главни улаз, 
има дужину од 13,90 m и истакнут је ви-
сином у односу на бочне партије, које се 
симетрично простиру у дужини од 10,75 
m. Укупна висина објекта износи 16,50 m, 
при чему је висина средишњег дела не-
што већа у односу на бочне партије и из-
носи 13,30 m, док су бочна крила висо-
ка 11,50 m. Учионице, распоређене дуж 
главног уличног тракта и у бочним кри-
лима, обликоване су по најсавременијим 
хигијенским стандардима, као пространи 
и светли простори, прилагођени за успе-
шан рад са децом. Све учионице имају 
исте димензије, дужине 8,00 m и ширине 

5,50 m. У централном делу другог спра-
та, који је истакнут мотивом репрезен-
тативно обрађеног ризалита, постављена 
је сала за свечаности, осветљена помоћу 
три монументална прозора и наглашених 
димензија, које су износиле 13,00 × 8,50 
m. Просторије у којима су биле смеште-
не библиотека, читаоница и збирка, као и 
простор намењен школском надзорнику, 
имају сразмерно мање димензије – 5,00 × 
4,00 m. Како су постављене у бочним кри-
лима, својим нешто мањим димензијама 
складно су се уклопиле у општу зами-
сао просторног решења. Ходници, главна 
комуникација међу просторијама, у глав-
ном, централном делу објекта имали су 
ширину од 2,60 m, а у бочним крилима 
2,00 m. Њихова дворишна страна била је 
пробијена низом прозорских отвора, који 
су обезбеђивали довољан прилив свет-
лости, неопходан за овај простор. Главни 
улаз у објекат наглашен је трокраким сте-
пеништем и масивним дрвеним, касети-
рано обликованим двокрилним вратима, 
као и узаним улазним вестибилом, шири-
не 2,60 m. Неколико степеника из вести-
била води у ходник којим се ступало у 
две симетрично постављене канцеларије 
неправилног квадратног облика – 5,00 × 
4,75 m. Још један улаз у објекат, симетрич-
но постављен у односу на главни, налазио 
се и са дворишне стране. 

У најнижој етажи објекта, на његовој 
левој половини и непосредно уз подрум-
ске просторије, налазио се и двособан 
стам бени простор, предвиђен за школ-
ског служитеља. 
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У спољној обради фасада, општим 
композиционим решењем влада хармо-
ничан распоред зидних маса, остварен 
складношћу пропорција. Бочне партије 
чеоне фасаде испуњене су са по шест си-
метрично распоређених прозорских от-
вора, који су у приземном делу архитрав-
но, а у спратном полукружно обликовани. 
Средишњи фронтон, знатно избачен у 
поље репрезентативном обрадом, исти-
че монументалност опште замисли цело-
купног архитектонског решења. 

Улазна партија, назначена трокраким 
степеништем, фланкирана је монумен-
талним стубовима дорске профилације. 
Пратећи ритам бочних отвора, са обе 
стране улаза постављена је по једна 
прозорска осовина. Година изградње 
исписана је на правоугаоном парапе-
ту постављеном између спратне и при-

земне зоне. Спратни део одликују три 
масивне, полукружно застакљене про-
зорске површине, увучене у масу зида и 
међусобно одвојене са четири витка ко-
ринтска стуба, у чијем је подножју изве-
ден мотив у виду балустрадне ограде. У 
зони поткровног венца развијена је тра-
ка испуњена натписом са именом школе. 
Овако назначен централни део фасаде 
завршен је равном атиком, чија је повр-
шина такође испуњена натписом. Кров-
на конструкција целокупног здања оства-
рена је традиционалним постављањем на 
четири воде. 

Извлачењем средишњег ризалита из 
масе зида истакнут је главни мотив ком-
позиционог решења које, управо захва-
љујући примени неокласицистичких еле-
мената, у свом целокупном изгледу одише 
својеврсном репрезентативношћу и бо-

Слика 19. Зграда основне школе у Горњем Милановцу, основа темеља, подрума и сутерена
Fig. 19 Elementary school at Gornji Milanovac, foundation, basement and semi-basement plans
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31 Филм се налази у документацији Архива Југословенске 
кинотеке.

гатством. Академским маниром троделне 
поделе фасада, са наглашеним централ-
ним монументалним фронтоном и фа-
садним усложњавањем ка вишим зонама, 
спроведена је основна концепција држав-
не градитељске политике, која је пошто-
вана приликом изградње свих значајних 
јавних објеката. 

Фасада је обликована финим, глатко 
обрађеним квадерима, при чему је у зо-
ни сокла примењена груба обрада камена. 
Крајњи акценат дат је дворишном огра-
дом од кованог гвожђа, која је постављена 
на масивне парапете и пресечена бетон-
ским, глатко малтерисаним стубовима, 
чиме је и симболично била истакнута 
и одвојена од суседних објеката знатно 
скромнијег изгледа. 

Поводом отварања и освећења нове 
школске зграде, 7. маја 1933. је уприличе-
на свечаност којој је, уз све почасти, при-
суствовао и Његово краљевско величан-
ство, краљ Александар I Карађорђевић. 
Узвишеност ефемерног спектакла забеле-
жена је филмском траком,31 а дневни лист 
Политика, 8. маја исте године, детаљно је 
известио о краљевој посети српској варо-
ши. Горњи Милановац је тог јутра осва-
нуо у посебно свечаној атмосфери, укра-
шен славолуком у главној улици, у којој је 
краљ Александар дочекан поздравом две 
стотине народних коњаника, српским со-
колима, носиоцима Карађорђеве звезде и 
видно узбуђеном масом народа. 

Непосредно после освећења шко-
ле, краљ се обратио народу: „Драги моји 

Слика 20.  Зграда основне школе у Горњем Милановцу, основа приземља
Fig. 20 Elementary school at Gornji Milanovac, ground-floor plan 
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32 Глишић М., Стари Милановац, Горњи Милановац 
2003, 124–127.

33 У складу са урбанистичко-техничким условима 
и пројектним задатком који је израдио Завод за 
заштиту споменика културе Краљево, предвиђено 

је извођење радова на реконструкцији, санацији и 
адаптацији постојећег објекта, с циљем враћања у 
оригинално стање. Фасаде овог објекта данас се 
готово распадају.  

Рудничани, са оним истим задовољством 
и истим поносом, који сам увек осећао 
кад год сам током дугог ратовања дола-
зио с вама у ваше храбре војничке ре-
дове и с вама заједно проводио оне да-
не патње и славе, дошао сам и сада међу 
вас, да овај ваш дан свечаности и радо-
сти са вама заједнички прославим ту, 
на домак нашег гордог Рудника, сведо-
ка јуначке борбе и нашег пожртвовања...
Нека и ова ваша новоосвећена школа бу-
де такво просветно и културно огњиште 
које ће одгајивати нараштаје, напајајући 
их духом славних предака и јуначке про-
шлости, васпитавајући их на примери-
ма пожртвовања за националну слобо-
ду и јединство, подижући и снажећи им 

поуздање и веру у велику и напредну бу-
дућност Краљевине...“.32 

У крају у коме су изнедрени корени 
борбе за ослобођење и независност, оду-
век веран српским династијама и нада хнут 
љубављу према свом краљу и отаџ бини, на-
род је са поносом ново изграђеном просвет-
ном центру дао име „Краљ Александар I“ .

Током ратних разарања 1941. године 
објекат је знатно оштећен. Обнављан је у 
послератном периоду, али није поштован 
његов оригинални изглед. Данас недостају 
првобитна кровна конструкција и већи део 
венца, кордонског венца, кровне атике на 
централном делу, украс потпрозорских па-
рапета, прозорске шембране и натписи на 
улазној фасади.33 

Слика 21.  Зграда основне школе у Горњем Милановцу, основа спрата
Fig. 21 Elementary school at Gornji Milanovac, first-floor plan
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34 Боровњак Ђ., Архитектура и урбанизам Горњег 
Милановца од 1853. до 1941. године (рукопис).

Овим пројектом архитект Денић 
је потврдио разноликост својих про-
је ктантских идеја, али и умешност да 
при лагоди пројекте датим ситуацијама, 
издвајајући их као најзначајније у окру-
жењу. Имајући на уму потребе ове, нешто 
мање средине, израдио је про јекат у коме 
су оличене све архитектонске и компози-
ционе, али и напредне хи гијенске идеје 
савременог школства, потвр ђене, пре све-
га, пространим и светлим просторијама, 
одвојеним школским кабинетима и, у то 
време, незаобилазном салом за свеча-
ности. 

Значај овог пројекта огледа се и у 
чињеници да до данашњих дана није 
био успешно ауторизован, чиме је до-
некле употпуњен недовољно истражен 
пројектантски опус Јездимира Денића. 
Горњомилановачка архитектура новијег 
доба проткана је делима најзначајнијих 

стваралаца српске архитектуре, попут Ко-
сте Шрепловића и Николе Несторовића.34 
Пројекат и извођење зграде Основне шко-
ле „Краљ Александар I“ израња као њен 
логичан хронолошки наставак. 

Слика 22.  Зграда основне школе у Горњем Милановцу, цртеж главне фасаде
Fig. 22 Elementary school at Gornji Milanovac, elevation

Слика 23.  Зграда основне школе у Горњем 
Милановцу, пресек

Fig. 23 Elementary school at Gornji Milanovac, 
section
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35 Тошева С, Организација и рад Архитектонског 
одељења Министарства грађевина у периоду између 
два светска рата, Наслеђе II, Београд 1999, 171, 179.

36 Сотировић М.Д., Врњачка Бања и околина од најстаријих 

времена до 1941, 271, 277.
37 Планови се чувају у Архиву Србије и Црне Горе, у 

фонду 62 Министарства грађевина КЈ, Збирка планова, 
план бр. 475.

Надлежност Архитектонског оде-
љења Министарства грађевина, као нај-
значајнијег и највећег државног про-
јектантског бироа у оквиру про јектовања, 
грађења и одржавања свих државних 
зграда, састојала се и у уређењу бања, и то 
у споразуму са Министарством социјалне 
политике и народног здравља. Одсек за 
државне зграде и зграде намењене јавној 
употреби и уређење бања био је задужен 
за пројектовање, извођење припремних 
радова, предмера, предрачуна, као и за 
детаљну спољну и унутрашњу архитек-
тонску обраду.35 

Између два светска рата Врњачка 
Бања је доживљавала значајан напредак 

као високоразвијено насеље лечилишног 
и туристичког типа. Залагањем за њен 
општи напредак, као значајног бањског 
комплекса, у оквиру програма обно-
ве израђивани су детаљни пројекти за 
регулацију речних токова у ужем бањском 
рејону, реконструкцију и модернизацију 
старих и изградњу нових саобраћајница, 
проширење водоводне и канализаци-
оне мреже. Значајну улогу имало је и 
снабдевање бањског комплекса електрич-
ном енергијом.36 У ту сврху донета је од-
лука о изградњи нове зграде и димњака 
за електричну централу, за које је мар-
та 1929. године Јездимир Денић израдио 
планове.37 

Слика 24.  Зграда основне школе у Горњем Милановцу, општи изглед
Fig. 24 Elementary school at Gornji Milanovac, elevation
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38 Преглед развоја електричне мреже у Врњачкој 
Бањи у периоду 1928-1931. чува се у Архиву Србије 
и Црне Горе, у фонду 62 Министарства грађевина КЈ 
Ф 1355. 

39 Владимир Девић, надзорни инжењер за изградњу 
зграде електричне централе, израдио је и планове 
за парну перионицу и купатила са непромењеном 
минералном водом у Врњачкој Бањи, са комплетним 
уређењем ентеријера, чија је обрада у то време била 
веома луксузна и напредна. Купатило са непромењеном 
минералном водом имало је гипсане плафоне и било 

је инкрустовано мозаичким и мермерним оплатама, 
и имало је дворану са базеном и кабинама, као и 
краљевом кабином, која је садржала камин и чија 
је таваница била изведена у мозаику, док су зидови 
купатила били оплаћени мермерним плочама. Дворане 
предвиђене за терапију, као и дворане са кабинама, 
имале су мермерни под, врата просторија за масажу 
имала су стакло са орнаменталним мотивима, а на 
северној страни купатила била је постављена и 
фонтана (АСЦГ, фонд 62 Министарства грађевина 
КЈ, Ф1436). 

Врњачка Бања је већ имала елек-
тричну централу, али је њена снага би-
ла недовољна за новонастале потребе. 
Постојао је и проблем својине над пар-
ном машином. Парна локомобила, која је 
до тада била у употреби за произвођење 
електричне енергије у постојећој центра-
ли, није била власништво управе Бање 
него Војно-техничког завода у Крагујевцу, 
који је затражио да му се врати. Стога 
је одлучено да се целокупно електрич-
но постројење замени новом центра-
лом и модерном мрежом, према савре-
меним потребама Бање и њеним будућим 
проширењима.38 

На новом пројекту обнове и осавре-
мењивања производње електричне 
енергије у Врњачкој Бањи најпре је Бранко 
Витас, инжењер машинско-инсталатерске 
струке, израдио пројекат за машинско и 
електрично постројење централе, транс-
форматорске станице, као и за линије 
високог напона и мреже ниског напона. 
Најсавременија иновација коју је увео у 
нов пројекат била је израда постројења са 
локомобилама уместо двотактних дизел 
мотора без компресора, са армираним бе-
тонским стубовима уместо предвиђених 
импрегнираних дрвених стубова. Све 

ово условило је потребу за већом зградом 
електричне централе, за коју је пројекат 
израђен у Архитектонском одељењу, где 
је  израђен и пројекат за димњак цен-
трале. Предрачунске суме износиле су 
тадашњих 788.653,42 динара за зграду и 
димњак, а 55.201,40 динара за потребе 
парних машина. У Рачунско-економском 
одељењу Министарства грађевина, 27. јула 
1929. одржана је лицитација за подизање 
нове зграде и димњака за електричну 
централу, на којој је предузимачу Михаилу 
Стоичевићу из Параћина, за излицитира-
ну суму од 736.687,28 динара, уступљена 
изградња нове зграде. Надзорни инжењер 
за изградњу зграде електричне центра-
ле био је архитект Владимир Девић,39 
који је био и пројектант парне периони-
це и купатила са непромењеном мине-
ралном водом, са комплетним уређењем 
ентеријера. 

Како је подизање нове зграде и дим-
њака за електричну централу у Врња-
чкој Бањи уступљено предузимачу, а 
откупљено је и земљиште на коме ће се 
подићи ова зграда са димњаком, као и 
парна перионица и ледара, било је по-
требно да се утврди место и положај ових 
објеката. Одлучено је да Бранко Витас, 
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40 Ситуација парне перионице и електричне централе 
чува се у Архиву Србије и Црне Горе, у фонду 62 

Министарства грађевина КЈ, збирка планова, план 
бр. 620. 

инжењер-пројектант ових постројења, оде 
у Брњачку Бању и споразумно са њеном 
управом утврди место и положај објекта. 
Витас је, као надзорни инжењер за изра-
ду машинских и електричних постројења, 
требало да прикупи и све податке по-
требне за израду пројекта за перионицу 
и ледару, као и за инсталације централ-
ног грејања, електричног осветљења, те-
лефона и звонце у новом купатилу. Убрзо 
је одлучено да зграда нове електрич-
не централе са парном перионицом бу-
де постављена у близини штала бањске 
управе, између Бање и железничке стани-
це, чиме је уједно била и довољно удаљена 
од центра насеља.40 

У основи, зграда електричне цен-
трале има облик неправилног квадра-
та, са краћим бочним анексима правоу-
гаоног облика. Састојала се од три дела: 

машинске сале, разводног постројења и 
ћелија високог напона. Ћелије високог 
напона потпуно су одељене од машин-
ске сале. Улаз је био постављен са дес-
не стране левог бочног анекса, а просто-
ри резервисани за радионицу, магацин 
и собу симетрично су били распоређени 
у оквиру десног бочног дела централе. 
Поштујући савремене техничке пропи-
се електрификације за све нове центра-
ле, новим пројектом за зграду центра-
ле предвиђен је и посебан простор као 
резервно место за евентуално будуће 
проширење. За одвод дима из локомо-
била, изван зграде подигнут је и димњак 
од армираног бетона. 

У техничком погледу, изградња објекта 
електричне централе представљала је ве-
ли ки напредак. У њој је била изведена и 
потпуно нова електрична мрежа ниског и 

Слика 25. Ситуација парне перионице и електричне централе у Врњачкој Бањи
Fig. 25 Situation of steam laundry
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линија високог напона, и то на армираним 
бетонским стубовима. Транс формисање 
електричне енергије са ви со ког на ниски 
напон извођено је са четири трансформато-
ра. Један трансформатор био је постављен 
у самој електричној централи за потребе 
централе, њене околине и једне полови-
не пута до железничке станице, и то у сна-
зи од 20 КВА, а преостала три у засебним 
трансформаторским кућицама, од којих 
је једна била код железничке станице, са 
трансформатором снаге 10 КВА, а друге 
две у Бањи, са трансформаторима од 50 
КВА. Предвиђајући и потребну резерву у 
централи, постављена су два, а остављено 
је и резервно место за трећи агрегат, који 
би се монтирао и набавио када се за то 
укаже потреба. Локомобиле су биле брзо-
ходне, за високи притисак са прегрејаном 
паром, а снабдевене су експанзивним раз-
водником паре и кондензацијом. Огњишта 
локомобила била су предвиђена за мрки 

угаљ, али су одговарале и за ложење др-
вима. Преграјач је такође био снабдевен 
сигурносним вентилом, а локомобиле 
загрејачима воде за напајење. У случају 
неког квара у кондензацији, била је оси-
гурана могућност рада и са ауспуфом. У 
вези са овим локомобилама, монтиран 
је и хладњак који је одговарао укупном 
оптерећењу за хлађење воде из кондензато-
ра. У централи је постављено и постројење 
за црпљење воде из речног корита за по-
требе централе, са цевима и потребним 
филтерима, а сваки генератор, као и одвод, 
имало је аутоматске прекидаче. 

Имајући на уму предвиђене одлике 
електричне централе, Денић је израдио 
пројекат за једноставан објекат утили-
тарне намене, без изразитих архитек-
тонских вредности, који је у потпуности 
задовољавао захтеве савремених елек-
тротехничких иновација. Зграду цен-
трале у Врњачкој Бањи, плански потпу-

Слика 26. Електрична централа у Врњачкој Бањи, основа темеља и приземља
Fig. 26 Power plant at Vrnjačka Banja, foundation and ground-floor plans
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но одвојену од ужег бањског комплекса, 
одликују једноставне равне фасаде, ли-
шене наглашене обраде. Главна фасада 
централног дела објекта обликована је 
у виду зарубљеног забата, има два про-
зорска отвора и завршена је шаторастим 
кровом. Два симетрична анекса перфо-
рирана су са по два једноставна прозор-
ска отвора и такође имају традиционал-
не четвороводне кровне конструкције. На 
бочним фасадама налазе се по три симе-
трично распоређена прозорска отвора. 
Упркос једноставности и скромности фа-
сада, зграда електричне централе није бу-
дила осећај хладноће и одбојности. Бе-
тонски димњак, висок 25 m, подигнут у 
непосредној близини објекта, подсећао је 
да је реч о објекту индустријске намене. 

Чланови колаудирајуће комисије, 
одређени за преглед и пријем новопо-
дигнуте зграде електричне централе, би-
ли су Будимир Христодуло, архитект Ми-

нистарства грађевина, инжењер Никола 
М. Стевановић, виши инжењер Технич-
ког одељења Моравске бановине, кога је 
одредила Краљевска банска управа Ни-
ша, и инжењер Жив. Т. Николић, руко-
водилац техничких радова. Технички ре-
видент била је архитект Милица Крстић, 
под чијим је вођством комисија предала 
новоподигнуте објекте управи Врњаче 
Бање на чување и руковођење, што је 19. 
децембра 1929. начелник Архитектон-
ског одељења, шеф инспектор архитект 
Момир Коруновић, својим потписом и 
потврдио. 

У заоставштини архитекте Денића 
налази се и цртеж који је потписао 31. I 
1929. На цртежу фасаде изостао је нат-
пис који би показао за које потребе је 
израђен, а како недостају и пројекти пла-
нова и пресека, потпуно је онемогућено 
његово идентификовање. Пројектовање 
по начелима тада владајуће академске 

Слика 27. Електрична централа у Врњачкој Бањи, главни изглед, изглед са стране и пресеци
Fig. 27 Power plant at Vrnjačka Banja, front and side elevations and sections
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архитектуре, са наглашеном симетријом 
у просторној концепцији и богато деко-
рисаном фасадном обрадом, било је и 
једна од званичних провера за полагање 
државног стручног испита у Министар-
ству грађевина. Државни стручни испит 
аритект Денић такође је положио 1929. го-
дине, у априлу месецу, што се може дове-
сти у везу са датумом написаном на са-
мом пројекту. 

На цртежу је представљен пројекат за 
јавно државно здање лоцирано на посеб-
но издвојеном пространом плацу, са сло-
бодним и широким прилазним рампама 
и раскошном вишеспратном фасадом која 
доминира фино уређеним и озелењеним 
околним простором. 

Објекат је замишљен као репрезента-
тиван и вишеспратни, са истакнутим ви-
соким приземљем и три спрата. Најнижа, 
подрумска зона, изведена у форми сокла, 
акцентована је благом рустиком, која је 
употребљена и за ниску прилазну огра-
ду. Фасаде су ризалитно обликоване и 
изведене у потпуној симетрији. Прочеље 
је рашчлањено петослојном поделом, са 
монументално изведеним централним 
делом и крајњим бочним партијама по-
вученим из зидне масе. Главни улаз је 
обликован снопом монументалних сту-
бова, са распоредом од по два удвојена 
пара на крајевима и по два средишња 
слободностојећа стуба, на којима почи-
ва пространа спратна тераса. Иза улаз-
ног дела, судећи по представљеној форми, 
највероватније је био замишљен приступ 
у пространи, богато осветљен хол, што би 

било у потпуном складу са академском 
шематизацијом унутрашњег обликовања 
простора, чији су основни постулати лако 
читљиви и у обради фасада. Разуђена фа-
садна композиција у приземној зони об-
ликована је водоравним слагањима, док 
су више етаже глатко обрађене. Ритам 
прозорских отвора изведених у правил-
ном низу, у полукружно засведеној форми 
или у облику издуженог правоугаоника, 

Слика 28. Електрична централа у Врњачкој Бањи, 
пројекат за димњак

Fig. 28 Power plant at Vrnjačka Banja, chimney 
design
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остварен је наизменичним постављањем 
кроз све етаже. 

Главни мотив развијен је у централ-
ном делу средишње фасадне зоне и има 
најрепрезентативнију обраду, прочишћену 
до перфекције. Изведен је у зони првог 
спрата, са мотивом piano nobilе, чија цен-
трална, највећа просторија води на ве-
лику, брижљиво акцентовану терасу, а 
бочне истурене зоне разуђене су балко-
нима постављеним на масивне конзоле, 
док увучени делови зидног платна имају 

наизменично постављене слепе балустра-
де и плитке балконе. Залучени облици 
прозорских осовина једини имају про-
филисану обраду. Балкони другог спрата 
на крајњим бочним фасадним испадима 
такође су пластично обликовани, са ба-
лустрадама, конзолама и декоративним 
цветним вазама у угловима. 

У поткровној зони изведен је масивни 
профилисани венац јаког испада. Посе-
бан третман добила је пета фасада, која је 
обликована богатим балустрадним низом 
на који су, у оси истурених ризалитних 
маса, постављени витки низови удвојених 
стубова, надвишених једноставним гре-
дама, формирајући тако љупке отворене 
терасе које дају посебну лакоћу компози-
ционом решењу фасадног прочеља. Фи-
но извајане вазе са цвећем, постављене 
између парова стубова, део су идеје којом 
су изражене префињена китњастост и де-
коративност целокупног здања. 

Овај цртеж Денић је такође потписао 
само неколико месеци пре извођења пла-
нова за електричну централу у Врњачкој 
Бањи, која је најновијим уређењем 
доживљавала потпуни процват и препо-
род, у коме је учествовао и сам Денић. Ис-
те године, на Првом салону архитектуре 
Денић је приложио радове, међу којима 
је био и пројекат за бањски хотел, што 
указује на то да је, активно учествујући у 
уређењу Врњачке Бање, имао и сопстве-
но виђење њених водећих објеката и да 
је идеје преносио на папир. Композиција 
објекта приказаног на том цртежу у пот-
пуности је усклађена са евентуалном хо-

Слика 29. Зграда електричне централе са 
димњаком у Врњачкој Бањи 

(снимак арх. Ј. Денића)
Fig. 29 Power plant at Vrnjačka Banja 

(photo J. Denić)
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41 Којић Б., op.cit., 186. 
42 Алексић Д., Изложба модерне архитектуре у Умет-

ничком павиљону, Време, 10. X 1929, 3.
43 Којић Б., op. cit., 80.

телском наменом високе категорије, која 
би задовољила све неопходне потребе 
у програму бањског туризма Врњачке 
Бање, изведеног у складу са званичном 
владајућом градитељском политиком.

 Јуна месеца 1929. године, новооснова-
на група архитеката модерног правца, на 
челу са архитектима Душаном Бабићем, 
Јаном Дубовијем, Миланом Злоковићем 
и Браниславом Којићем, у Уметничком 
павиљону „Цвијета Зузорић“ на Малом 
Калемегдану организовала је изложбу под 
називом Први салон архитектуре, у којој је 
учешће узео и велики број архитеката који 
нису били чланови групе. Међу учесници-
ма је био и Јездимир Денић, који је изло-
жио четири пројекта: за изведену Држав-

ну трговачку академију, за већ поменути 
бањски хотел, ратни музеј и за једну вилу.41 
Изложба је имала велики одјек у јавности, 
а међу запаженим пројектима нашао се и 
Денићев пројекат за тек изведену зграду 
Државне трговачке академије, за који је 
у тадашњој дневној штампи добио пози-
тивну критику, заједно са пројектима које 
су потписали М. Злоковић и С. Лазић.42 
Нажалост, за преостала два изложена 
рада, пројекте за ратни музеј и вилу, не 
поседујемо податке. 

Архитект Јездимир Денић био 
је и редован члан Клуба архитеката – 
Удру жења југословенских инжењера и 
архитеката,43 што, упркос сведочанству 
о његовој живој професионалној актив-

Слика 30. Цртеж (31. I 1929)
Fig. 30 Drawing (31 January 1929)
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44 Боровњак Ђ., op. cit. 

ности, не осветљава и пут ауторизовања 
његових пројеката, којих је сигурно би-
ло у овом плодном периоду његове кари-
јере. 

Према подацима из породичне за-
оставштине, 1930. године израдио је 
пројекте за среске зграде у Горњем и 
Доњем Милановцу. Нажалост, и у овом 
случају планови и конкретни подаци о 
изгледу објеката нису сачувани. У Горњем 
Милановцу Денић је већ имао једно из-
ведено дело, зграду Основне школе „Краљ 
Александар I“. Међу старим фотографијама 
града сачувана је само једна на којој се ви-
ди зграда за коју се претпоставља да је би-
ла управо објекат поменуте намене, али 
не постоји ниједан сигуран податак који 
би могао да потврди како претпостав-
ку њене функције тако и њеног идејног 
творца. Зграда за коју се претпоставља 
да је била среско начелство44 изведена 
је као једноспратна ризалитно облико-
вана грађевина која се, у односу на низ 
објеката у блоку, истицала и својом виси-
ном. Средишњи ризалит, благо извучен из 
зидне масе и фланкиран витким перфо-
рираним пиластрима, најбогатије је био 
обрађен. У приземном делу имао је три за-
сведена прозора. Спратна зона, са балко-
ном и оградом од кованог гвожђа, такође 
је имала три полукружно обликована от-
вора, изнад чијих су лучних архиволти, у 
оси њиховог пресека, била уметнута два 
керамичка маскерона са живописним жен-
ским ликовима инспирисаним фолклор-
ном традицијом. Изнад њих био је изведен 

венац зупчасте профилације. Испод бал-
кона налазила су се још два, нешто мања 
медаљона, постављена у оси спратних ма-
скерона. Бочне партије имале су по пар сег-
ментасто обликованих прозорских отвора 
у горњој етажи, који су били удвојени касе-
тираним потпрозорницима. У приземној 
зони леве половине објекта била су два 
прозорска отвора архитравног завршетка, 
а колски пролаз био је постављен на десној 
половини. Највиша зона била је завршена 
у виду профилисаног поткровног венца. 
Структуром и обрадом, била је у потпу-
ности прилагођена варошком амбијенту, 
а романтичарски карактер, оличен у упо-
треби сегментастих лукова, архиволти, 
зупчастог фриза и женских керамичких 
маскерона изведених у духу националног 
фолклора, близак је архитектонском начи-
ну изражавања Јездимира Денића. Употре-
ба кованог гвожђа и декорација мушким и 
женским маскеронима, у српској архитек-
тури тридесетих година 20. века такође ни-
су били реткост. Овим карактеристикама 
изградња објекта могла би се подударати 
са податком преузетим из биографије ар-
хитекте Денића, али без прецизнијих по-
датака који би је ближе одредили, питање 
зграде среског начелства у Горњем Мила-
новцу до даљег остаје отворено. 

Исти проблем односи се и на објекат 
среског начелства у Доњем Миланов-
цу, за који такође недостају основни и 
најнеопходнији подаци који би ближе 
одредили његов изглед и положај у окви-
ру овог града. 
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Градитељску делатност међуратног до-
ба карактерисали су интензивна из град ња 
и обнова свих делова Кра љевине. У окви-
ру такве градитељске политике посебно 
место заузимали су извођење и обнова 
поштанске инфраструктуре, што је на-
метало изградњу нових објеката. У дело-
вима земље у којима је било предвиђено 
отварање нових објеката за пошту и те-
леграф, спровођена је идеја очувања 
градитељске традиције локалног поднебља 
унапред израђеним типским пројектима. 

Задатак за израду серије типских 
пројеката за поштанске зграде припао је 
1931. године Јездимиру Денићу. Серију 
задатих пројеката израдио је у различи-
тим величинама, предвиђеним за једног, 
два, четири-пет и десет службеника, 
који су били категорисани по групама у 

оквиру којих су разрађени појединачни 
варијетети. За архитекту који је контро-
лисао ове пројекте био је задужен архи-
тект Драгутин Маслаћ. 

Серијом од осам пројеката израђена су 
четири типа поштанских зграда, од којих 
је сваки имао своје варијанте. Варијетети 
одређеног типа међусобно су се разлико-
вали само по архитектонском обликовању 
фасада, док су структурално били иден-
тични, са јединственим распоредом про-
стора. Сви објекти били су пројектовани 
као једноспратни, са приземном зоном ре-
зервисаном за потребе поште и телегра-
фа и, у зависности од величине, садржали 
су канцеларије, пакет магацине, архи-
ве, чекаонице и простор за чувара, док су 
се на спратној етажи налазиле стамбене 
јединице чиновника, тј. собе са кухињом. 

Слика 31. Зграда среског начелства у Горњем Милановцу
Fig. 31 District administration building at Gornji Milanovac
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45 Игњатовић А., Југословенски идентитет у архитекту-
ри између 1904. и 1941. године, докторска дисертација, 

Архитектонски факултет, Универзитет у Београду, 
Београд 2005.

На сваком пројекту остављено је празно 
место за накнадно попуњавање локације, 
што најдиректније указује на то да је сва-
ки пројекат већ унапред, смишљено и 
плански, одређивао идеални модел локал-
ног идентификовања. Овакав типски на-
чин пројектовања одржавао је очување ау-
тентичности свих традиција обједињених 
унитаристичким концептом Краљевине 
Југославије, чија је градитељска поли-
тика била у служби неговања јединства 
унутрашњих различитости. 

За ову прилику, по врло прецизно 
постављеном задатку, Денић је израдио 
пројекте који су јасно осликавали чети-
ри регионална модела куће, што је при-
метио и Александар Игњатовић у врло 
темељном проучавању развоја и порекла 
југословенског идентитета у домаћој архи-
тектури у периоду 1904–1941. године.45 

Први модел носио је одлике архитек-
туре каква се неговала у јужним крајевима 
државе, у пределима Косова, Метохије и 
Македоније, као и источне и централне 
Србије (тип А, варијетет 1), коју каракте-

ришу лаки и транспарентни облици кућа, 
постигнути извођењем спратних отворе-
них лучних тремова. Кровна конструкција 
је традиционална и покривена је, по пра-
вилу, ћерамидом, а димњачке капе такође 
су биле декоративно обрађене. Овак-
ви пројекти које је, као и све остале, из-
вео у више варијанти, носили су патину 
оријенталног фолклорног неимарства, 
од чијих је концепција својевремено до-
ста усвојено. 

Други пример представљају пројекти 
чије фасаде одишу медитеранским ду-
хом, карактеристичним за приморске 
пределе Краљевине и херцеговачко и зет-
ско залеђе, чији је стеновити крш, као 
једини грађевински материјал, давао ка-
мен у његовим најразличитијим облици-
ма. Овај тип пројекта, са тешком збијеном 
структуром изведеном у приморској ру-
стици и масивним каменим первазима 
око отвора (тип А, варијетет 2) или са 
шармом јадранског неимарства, оличе-
ног у допадљивој алтернацији архитрав-
но и лучно завршених отвора, са роман-

Слика 32. Тип А, варијетет 1
Fig. 32 Type А, Variety 1

Слика 33. Тип А, варијетет 2
Fig. 33 Type А, Variety 2
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тичарским акцентом на високој бочној 
кули чије вертикално уздизање посеб-
но дочарава естетику приморског неи-
марства (тип Г, варијетет 1), могао је би-
ти намењен поштанским зградама само 
у овом делу Краљевине. Доследност у 
локалном идентификовању може се ис-
пратити и у кровном покривачу, за који 
је предвиђена употреба танких камених 
плоча, типичних за ово поднебље, а по-
што су приморски мајстори били вешти 
клесари камена, и аркадни низови, чија 
је живописност такође била предвиђена 
датим пројектом, могли су бити прециз-
но обрађени. 

Трећа група пројеката осликавала је 
панонске одлике градитељства, оличене 
у издужено конципираном типу објекта, 
чију су лонгитудиналност подржавале 
једноставно обрађене фасаде које су се 
могле запазити у равничарским делови-
ма Краљевине, попут Славоније и Панон-
ске низије (тип В, варијетет 1). 

Последњи јасно издиференциран тип 
оличен је у пројектима који врло слико-

вито оживљавају градитељску традицију 
Поморавља, са асоцијацијом на њене ка-
рактеристичне елементе у виду удвојених 
и троделних лучних отвора, уоквирених 
архиволтама интерпретираним модер-
низованим српским националним сти-
лом, предвиђеним за равније делове мо-
равске Србије (тип В, варијетет 2; тип Б, 
варијетет 1). 

Преостала два пројекта (тип Б, ва ри-
јетет 2 и тип Г, варијетет 2) идентичне су 
структуре својих типова са варијететом 
број 1, а једина разлика састоји се у томе 
што су њихове фасадне форме остављене 
потпуно огољене. Овакав безорнамента-
лизам модернистичке градитељске кон-
цепције, у складу са утицајем актуелних 
архи  тектонских схватања, остављен је као 
веома захвално резервно решење које би 
са својим атрибутима општег универза-
лизма било лако применљиво у сваком 
под небљу. 

Ови објекти, као и објекти железнич-
ких станица, који су по правилу подиза-
ни на истакнутим местима и неизостав-
но обележавани државним симболима, 

Слика 34. Тип Г, варијетет 1
Fig. 34 Type G, Variety 1

Слика 35. Тип В, варијетет 1
Fig. 35 Type C, Variety 1
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46 Због плодног рада, Стеван Нешић је важио за ис-
такнутог грађанина Крагујевца, где је као професор 
гимназије предавао народни језик и југословенску 
књижевност, био директор Женске гимназије, као и 
члан и председник крагујевачког соколског друш-
тва.

47 Јездимир Денић припада архитектима који су били 
потпуно посвећени државној служби, која није 
остављала довољно простора за приватну праксу. 

Можда је и лично познанство са Стевом Нешићем, 
који је такође родом био Крагујевчанин, утицало на 
то да Денић направи изузетак, иако пројектовање 
по приватним поруџбинама није била реткост у 
градитељској пракси његових колега. 

48 Ђурић-Замоло Д., Недић С., Стамбени делови Београда 
и њихови називи од 1941. године, Годишњак града 
Београда XL–XLI, Београд 1993–1994, 65–105. 

представљали су идеалне моделе којима 
је преношена порука званичне државне 
политике. Као такви, били су најважнија 
карика у организацији државног апара-
та и потцртавању идеологије којом је под-
ржаван „дух југословенства“. Асоцијација 
на разнолике градитељске традиције са 
њиховим најзначајнијим локалним карак-
теристикама, које су се могле испратити 
пролажењем кроз територију Краљевине 
од Охрида до Марибора, значила је 
најдиректније преношење поруке о очувању 
и неговању свих различитости унутар 
државне јединствености, што је и подржа-
вано официјелним амблемима и натписима 
на овим објектима, који су били смишљено 
идентични у својој структури упркос разли-
читим обрадама фасада и местима у којима 
су и подизани. Они су били држава. 

У име Министарства грађевина Кра-
љевине Југославије, Денић је 1935. године 
боравио у Софији ради прикупљања по-
требних података за израду планова за 
зграду Посланства КЈ, од чега се касније 
одустало због мале величине плаца. 

Исте године Денић је израдио и про-
јекат за вилу државног саветника Сте вана 
Нешића.46 Пројекат је направио по приватној 
поруџбини и он данас представља једино 
познато остварење у домену породичних 
вила подигнутих по његовој замисли.47 
Објекат данас не постоји, а претпоставља се 
да је био подигнут на тадашњој периферији 
града, највероватније у делу Београда позна-
том као Пашино брдо.48 Уништен је савез-
ничким бомбардовањем, а Пашино брдо је 
део Београда који је том приликом највише 
страдао. 

Слика 36. Тип В, варијетет 2
Fig. 36 Type C, Variety 2

Слика 37. Тип Б, варијанта 1
Fig. 37 Type B, Variety 1
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Архитектонском концепцијом, ви-
ла Стевана Нешића представља типи-
чан пример скромније варијанте виле, у 
форми породичне куће подигнуте уз ре-
гулациону линију улице, са вртом у дво-
ришном делу парцеле. Била је изведена 
као партерни објекат угаоне основе, са 
улазом окренутим ка дворишној страни. 
Традиционалним пространим распоре-
дом такође је представљала уобичајено 
функционално решење организације 
унутрашњег простора у међуратно доба. 
Улаз у кућу био је посебно наглашен те-
расом отвореног типа, која је обликована 
са неколико степеника и фино извајаном 
балустрадом. Са терасе директно се ула-
зило у издужено правоугаоно предсобље, 
са чије се једне стране налазио пространи 
вишеугаони салон, а са друге трпезарија, 
који су уједно били истакнути и као глав-
ни централни простор око кога је фор-
мирана основна шема унутрашњег про-
стора, са којим су били повезани. Четири 
собе и радни кабинет били су окренути 
ка улици, а кухиња, у крајњем делу куће, и 
остале сервисне просторије, оставе, као и 

купатила и wc-и, биле су уобичајено гру-
писане у задњем делу објекта. 

У спољашњем изгледу куће посеб-
но је била наглашена хоризонталност, 
условљена првенствено њеном партер-
ном концепцијом, али и једноставном 
декорацијом фасадног платна у виду 
плитких хоризонталних уреза. Целокуп-
но композиционо решење фасаде изведе-
но је у академском маниру, са посебном 
елеганцијом, одмереношћу и допадљивим 
ритмом њених отвора, без наглашеног 
фасадног украса и китњастог детаља. 
Најрепрезентативније је био изведен улаз-
ни део објекта, акцентован извученом за-
лученом терасом, која је обликована ба-
лустрадном оградом. Улаз у кућу био је 
повучен у површину зида и изведен као 
лук, са двокрилним и од дрвеног масива 
касетираним вратима, која су у највишој 
зони завршена радијално постављеним 
стакленим исечцима уметнутим у метал-
не оквире. Остали отвори такође су би-
ли полукружно обликовани и наглашени 

Слика 38. Тип Б, варијетет 2
Fig. 38 Type C, Variety 2

Слика 39. Тип Г, варијетет 2
Fig. 39 Type D, Variety 2
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49 АСЦГ, фонд 62 Министарства грађевина КЈ, Ф 1386.

полукружним тимпанонима на конзола-
ма или само једноставном издуженом за-
сведеном формом и употребом кованог 
гвожђа у најнижим зонама, што уједно и 
одликује прозоре полигоналног салона 
као најрепрезентативнијег дела објекта, са 
погледом на фино уређен дворишни врт. 
Најнижа зона, са глатко малтерисаним 
соклом и истуреним подеоним венцем, 
изведена је као ниски постамент на који 
је постављено ово складно породично 
здање, завршено једноставним поткров-
ним венцем, перфорираним са два симе-
трично постављена медаљона. Љупкост 
фасаде посебно је успостављена рафини-
раним фасадним контрастима светлости 
и сенке, удубљеног, тј. повученог и исту-
реног, као и пуног и празног, не реметећи 

њену симетрију и хармоничност. Овак-
вим пројектом, који је складном формом 
прилагођен облику и величини плаца, и 
свим неопходним просторијама у којима 
се несметано могао водити елитистич-
ки обојен грађански живот какав је од-
ликовао породицу државног саветника, 
уједно су дочарани и интима и мир по-
родице, коју је наручилац сигурно желео 
да сачува од радознале јавности и град-
ске гужве, подижући једну од својих кућа 
управо на периферним ободима престо-
нице, а архитект Денић недвосмислено 
је оправдао умешност и поверење у свим 
постављеним задацима. 

Значајно место у градитељској кари-
јери архитекте Денића и истакнут сег-
мент његовог вредног и преданог дваде-
сетогодишњег рада у Архитектонском 
одељењу Министарства грађевина 
представља вођење надзора и руко-
водство над извођењем најзначајнијих 
грађевина престонице. Свакако да улога 
надзорних архитеката није била мала и 
да је носила посебну дозу посвећености, 
ангажовања и одговорности, али и пове-
рења у несумњиву стручност и професи-
оналност при обављању овако обимних 
и значајних задатака, посебно када су се 
односили на капитална државна здања. 
У Денићевој пракси првенствено се 
издвајају надзор и руковођење у извођењу 
зграде Министарства финансија,49 заједно 
са искусним архитектом Николајем Крас-
новим, који му је био претпостављени 
још од најранијих дана у Министар-

Слика 40. Вила Стевана Нешића, основа
Fig. 40 Villa of Stevan Nešić, plan 
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50 О згради Народне скупштине: Гордић Г., Поповић 
М., Дом Народне скупштине, Наслеђе III, Београд 
2001, 85–88; Поповић М., Здање Народне скупштине, 
правци истраживања и принципи обнове, Наслеђе 

IV, Београд 2002, 9–34.
51 АСЦГ, фонд 62 Министарства грађевина КЈ, Ф 1363, 

1366.

ству грађевина и који је одлично позна-
вао његов рад, и зграде Министарства 
социјалне политике и народног здравља. 
Такође је био задужен за руковођење ра-
довима на згради Дома слепих у Зему-
ну, затим на извођењу капије Ботаничке 
баште са оградом, надзиђивању спрата на 
згради Министарства финансија и на га-
ражи Министарства пошта, као и на већ 
поменутим школским објектима Трговач-
ке академије и Друге женске гимназије. 

Врхунац у овом домену архитектон-
ске струке, коме су претходили предан 
рад и ефикасност при извођењу објеката 
важних државних министарстава, као и 

успешни резултати колегијалне сарадње 
са архитектом Николајем Красновим, 
огледа се у руковођењу завршним радо-
вима на згради Народне скупштине у 
Београду.50 Управљање завршним радо-
вима на овом најрепрезентативнијем и 
најзначајнијем државном здању односи-
ло се и на извођење ентеријера и спољно 
уређење парка и ограде.51 Довршење До-
ма Народне скупштине обухватало је 
постављање ограде око зграде у Булевару 
краља Александра и у улицама Косовској, 
Драгослава Јовановића и Таковској, затим 
извођење куле-стражаре и јарбола са грбо-
вима Краљевине Југославије испред На-

Слика 41.  Вила Стевана Нешића, снимак арх. Ј. Денића
Fig. 41 Villa of Stevan Nešić (photo J. Denić)
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52 Комплетна фото-документација која се односи на 
извођење завршних радова на згради Народне скуп-
штине, коју је током радова сачинио архитект Денић, 
чува се у породичној заоставштини архитекте. 

53 АСЦГ, фонд 62 Министарства грађевина КЈ, Ф 1367. 

54 О раду архитекте Н. Краснова у Министарству грађевина 
Краљевине СХС: Кадијевић А, Рад Николаја Краснова у 
Министарству грађевина Краљевине СХС/Југославије 
у Београду од 1922. до 1939. године, Годишњак града 
Београда XLIV, Београд 1997, 221–255.

родне скупштине, који су потпуно демон-
тирани после Другог светског рата.52 За 
ову прилику, архитект Николај Краснов 
пројектовао је и намештај за пријемни са-
лон код председника, кабинет председни-
ка скупштине и шефа кабинета, чекаони-
цу код председника скупштине, салон за 
пријем, чекаоницу, кабинет за председни-
ка владе, за министарски кабинет, кабинет 
шефа стенографског бироа, што је, са тех-
ничке стране, прегледао Јездимир Денић.53 
У том периоду шеф Архитектонског одсека 
био је архитект Момир Коруновић.

Дугогодишњу и тесну стручну са-
рад њу са водећим државним архитек-
том, искусним и знатно старијим ко-
легом, руским емигрантом Николајем 
Красновим,54 архитект Денић крунисао 
је на најлепши начин. За ово ангажовање, 
као саветник Министарства грађевина 
задужен за руковођење завршним радо-
вима на Дому Народне скупштине, ука-
зом краља Петра II, а на предлог мини-
стра грађевина 1938. године, одликован 
је краљевским орденом Светог Саве чет-
вртог реда. 

Слика 42. Архитектонско одељење Министарства грађевина – арх. Јездимир Денић, у првом реду 
први слева, арх. Момир Коруновић, седи први слева, арх. Николај Краснов, седи трећи слева

Fig. 42 Ministry of Building Construction Department of Architecture: architects Jezdimir Denić (first row, 
first from left), Momir Korunović (seated first from left), and Nikolaj Krasnov (seated third from left)
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У Архитектонском одељењу Мини-
старства грађевина Денић је радио до 
краја јула 1945. године, када је, одмах по 
завршетку Другог светског рата, био анга-
жован на обнови порушених и попаљених 
зграда, после чега је, услед новонастале 
реконструкције Министарства грађевина, 
стављен на располагање и од 1. августа 
1945. до 1. августа 1946. био је распоређен 
на рад у Државној фабрици шећера на 
Чукарици, чије су зграде биле тешко 
оштећене у савезничком бомбардовању. 
Задаци током једногодишњег рада у 
државној шећерани односили су се на 
снимање свих стамбених и фабричких 
зграда, процену њихове вредности, као 
и израду планова фабричких зграда, са 

диспозицијом свих машина и постројења. 
Такође је израдио нацрте за намештај 
радничких станова, за чије је пројекте 
својевремено, као саветник Министар-
ства грађевина, током 1939. године вршио 
техничку ревизију. Једна година рада у 
Државној фабрици шећера, чије је гото-
во потпуно уништене фабрике успео у ре-
кордном року поново да оспособи за рад, 
била је најмукотрпнија у његовој каријери. 
Психолошке тензије услед новонасталих 
промена и свакодневно пешачење са Па-
лилуле на Чукарицу одразили су се и на 
урушавање његовог физичког здравља. 

Током 1945. године, у име радног ко-
лектива комбината шећера и врења, у 
фабричком кругу подигнут је споменик 

Слика 43. Споменик палим борцима у Државној фабрици шећера
Fig. 43 Monument to fallen soldiers within the State Sugar Factory estate
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55 Кадијевић А., op.cit., 1997.

свим радницима фабрике који су изгу-
били живот у Другом светском рату, за 
који је Јездимир Денић такође израдио 
пројекат. Споменик палим борцима био 
је постављен у кругу фабрике, у посебно 
уређеном делу. Био је изведен од ломљеног 
камена и опеке, пирамидалне структуре, 
са дубоком нишом и бочним постољем 
на коме је била постављена плоча са име-
нима изгинулих радника. База је била ру-
стична, од грубо тесаног камена, фино 
завршена полукружно засеченом формом. 
Степенасти облик споменика изведен је 
од опеке и оживљен централном, дубо-
ко усеченом нишом, у чијем је средиш-
ту била постављена пластично обрађена 
лавља глава, а сама ниша била је оперва-
жена лучно наслаганим каменом, чија су 
тежина и рустика складно кореспонди-
рали са моћним постољем. На врху пира-
мидалног завршетка, на његовој највишој 
тачки, била је постављена звезда пето-
крака. Плоча са именима изгинулих рад-
ника била је припојена уз десну страну 
споменика и налазила се на десној поло-
вини његове стопе, која је степеновањем 
у комбинацији камена и опеке била изве-
дена у виду њеног постамента. 

Денић је композиционим решењем 
успешно остварио склад тешког и по-
стој аног постамента са горњим нивои-
ма пирамидално суженог тела спомени-
ка, а постоље за спомен-плочу, органски 
везано за његову степенасту структуру, 
није реметило постигнуту архитектон-
ску хармоничност. Разумевање и значај 

меморијалне архитектуре Јездимиру 
Денићу, као архитекти који је стасао и 
цео свој радни век до почетка Другог 
светског рата провео у Министарству 
грађевина Краљевине Југославије, ни-
су могли бити страни. Пројектовање и 
подизање спомен-обележја у њиховим 
најразличитијим облицима, капела, ко-
стурница и чесми, током треће деценије 
20. века постали су императив, с циљем 
очувања успомене на бројне српске 
војнике и страдалнике у балканским и 
Првом светском рату, одавања поште и 
јачања националног идентитета. Пору-
ке које су носили најзначајнији представ-
ници меморијалне архитектуре, попут 
спомен-обележја на Зебрњаку Момира 
Коруновића (1937), спомен-капеле са ко-
стурницом на Зејтинлику Александра 
Васића (1938–1939) или споме-костурнице 
на Виду Николаја Краснова (1938–1939), 
са којима је Денић доста сарађивао, би-
ле су му веома блиске.55 У складу са соп-
ственим начином изражавања пијетета 
и осећаја патоса који су носили губитак 
људског живота и његова жртва за иде-
але слободе, пројектовао је споменик за 
Државну фабрику шећера. 

Упркос свим оствареним ликовним 
вредностима које су га карактерисале, 
овај споменик је порушен у најкраћем 
могућем року, 1948/49. године. Разлози 
за његово уклањање могу се тражити у 
кризи са Информбироом и у неким од 
уклесаних имена погинулих, али, с дру-
ге стране, и у целокупној композиционој 
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56 Јовановић З.М., Зебрњак, У трагању за порукама једног 
споменика или о култури сећања код Срба, Београд 
– Горњи Милановац 2004. 

концепцији споменика и начину којим је 
била преношена његова порука, што је у 
потпуности било страно и неприхватљиво 
новим партијским структурама. Денић је 
на простору одређеном за подизање спо-
меника предвидео и складно хортикул-
турно уређење, са базеном за воду и клу-
пама. То је ипак био атипичан амбијент 
за послератно време, и за раднике фабри-
ке и за званичне посетиоце, да у миру и 
тишини одају пошту некадашњим коле-
гама и радницима фабрике, а наглашен 
је можда исувише префињен грађански 
дух, који је иритирао и подсећао на ми-
нуло време са којим је требало потпуно 
раскинути. 

Звезда петокрака постављена на 
врху споменика, на његово највише и 
најистакнутије место, као симбол идеала 
за које су своје животе положили радни-
ци фабрике, очигледно није била довољно 
убедљива за наручиоце и није успела да 
засени целокупно споменичко здање и 
истакне партијску припадност оних у 
чије је име споменик подигнут. Иако је, 
по правилу, била постављена на право ме-
сто, није имала довољну и потребну сна-
гу у односу на саму структуру споменика, 
чија је форма често извођена у монумен-
талним размерама и чија су пластичност 
и материјал били блиски традиционал-
ним вредностима, с којима симболика 
петокраке једноставно није могла орган-
ски да се сједини.

У преношењу порука о вечности и не-
пролазности, од свих геометријских фор-
ми, као најпогодније и најприкладније 
структурално решење најчешће су 
коришћени обелиск и пирамида. Посеб-
но су бирани простор и окружење у коме 
ће споменик бити подигнут, а материјал 
у коме је извођен такође је био скупо-
цен и грандиозан као и његова форма и 
димензије, и усклађен са идејом о неу-
ништивости и вечном трајању. А крајњи 
и најпрефињенији акценти споменика 
бивали су оваплоћени у иконографији 
хералдичке или скулпторалне симбо-
лике, чији су знаци и алегоријске предста-
ве постављени на најистакнутије место, 
преносећи одређене верске или политич-
ке поруке.56 

Захваљујући таленту и професионал-
ном умећу, архитект Денић је успео и у 
фабричком кругу, без секундарних чини-
лаца идеалног окружења, да оживи идеал 
вечности, ода поштовање људским жтрва-
ма и да, упркос невеликим димензијама 
споменика, оствари монументалност 
идеје опипљиве у камену као вечи-
то постојаном, трајном и неуништивом 
материјалу. Оваквим ликовним концеп-
том споменика, који му је једини био по-
знат и близак, а у чијој су позадини била 
и начела тврдог академског израза, оли-
ченог у складу пирамидалног уздизања 
споменичке масе и масивности постамен-
та изведеног у каменој рустици, исказао 
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је најдубље поштовање за људску жртву 
и изгубљен живот, као и бол који је и сам 
осетио за никада прежаљеним рођеним 
братом, који је са хиљадама Крагујевчана 
страдао у немачком стрељању октобра 
1941. године. 

У складу са политичким момен-
том, симбол нове идеологије – пето-
крака постављен је на врх пирамидал-
не конструкције. Али победу и тријумф 
који је преносила требало је другачије 
исказати, језиком очигледно непозна-
тим архитекти Јездимиру Денићу. Овим 
спомеником требало је изнети јасну и 
недвосмислену политичку, а не људску и 
хуманистичку поруку; требало је истаћи 
идеолошку надмоћ и превласт, а не ху-
манизам и непролазност људских вред-
ности, као ни особине попут жртве и 
храбрости какву ни смрт није могла да 
победи. Тренутак за архитектонске по-
руке у којима су били читљиви цитати 
минулог времена заувек је прошао, а нов 
социјалистички естаблишмент није имао 
слуха за ове вредности. 

Упркос најискренијим напорима ар-
хитекте да на импозантан и толико пута 
проверен начин сагради вечити спомен 
на изгубљене животе, да помири устаљене 
вредности са новоуспостављеним држав-
ним симболима, овом споменику, као и 
жртвама у чије име је био подигнут, није 
била суђена вечност. Срушен је после пар 
година, делећи несрећну судбину осталих 
Денићевих објеката.

После једногодишњег рада у Државној 
фабрици шећера, Денић је био ангажован 

у Архитектонском одсеку Грађевинског 
одељења ИОНО-а града Београда, где је 
радио до 1951. године, после чега је пензи-
онисан. У пројектантском бироу ИОНО-а 
обављао је дужности сталног члана 
колаудирајуће комисије, тј. одржавања 
зграда, израде планова, предмера и пред-
рачуна за обнову стамбених и државних 
објеката, као и руковођења у више од два-
десет надзора. 

Током преданог вишедеценијског рад-
ног века, архитект Јездимир Денић успео 
је да се избори за место у Архитектонском 
одељењу Министарства грађевина, у ко-
ме је био тадашњи најеминентнији кадар. 
Био је успешан у најразличитијим доме-
нима архитектонске струке, од самостал-
ног пројектовања у Одељењу и вршења 
техничких ревизија и председавања 
стручним комисијама до руковођења ра-
довима и надзором на градилиштима, 
којима је посветио значајан период своје 
градитељске праксе. Пројекат за згра-
ду Државне трговачке академије учи-
нио га је незаобилазним представни-
ком српско-византијског стила у свим 
значајним лексикографским прегледима 
српске архитектуре. У извођењу пројеката 
показао се као добар познавалац разраде 
најразличитијих архитектонских форми, 
од најједноставнијих решења индустријске 
архитектуре, топлих варошких фа-
сада и допадљивих породичних кућа, 
до сложенијих академских концепција 
јавних здања и меморијалне архитекту-
ре. Посебну умешност исказао је у разра-
ди различитих фасадних композиција за 
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типске пројекте, потврђујући познавање 
локалних градитељских традиција, жи-
вописних фасада српског народног не-
имарства, оличених у објектима са про-
страним лучним тремовима, наглашеним 
доксатима и засведеним отворима, са 
кровном конструкцијом благог нагиба, 
покривеном ћерамидом и декоратив-
ним димњачким капама, чији је дух до-
минирао у његовом родном Крагујевцу 
и чији су примери сигурно утицали на 
формирање његове уметничке личности, 
осликавајући амбијент у коме је поникао, 
одрастајући у Денином конаку – управо у 
једном од најтипичнијих примера српског 
народног градитељства. Са подједнаким 
успехом представио је и архитектуру при-
морског и равничарског поднебља. 

Нажалост, од свих познатих изведе-
них пројеката до данашњих дана сачува-
на су само два школска објекта. Остали 
објекти срушени су током Другог свет-
ског рата или убрзо после њега, у вре-
ме када се гасила и његова градитељска 
пракса.

Историјско-уметничким вредности-
ма, међу значајним грађевинама Београ-
да издваја се и сопствена кућа архитекте 
Јездимира Денића, која се налази у Ули-
ци Георги Димитрова бр. 18. Ова улица 
својевремено је носила назив Битољска и 
имала је посебан значај за архитекту, чији 
је најзначајнији објекат (зграда Државне 
трговачке академије) такође био подигнут 
у овој улици, на броју 48, у непосредној 
близини његовог дома. Породична кућа 
архитекте Денића, у којој је живео и 

стварао, један је од најстаријих спратних 
објеката у овом делу Београда, а њене фа-
саде, настале око 1890. године, данас го-
тово да се распадају. Током 1988. године 
Градском заводу за заштиту споменика 
културе поднет је захтев за валоризацију 
овог објекта, његово проглашење за Дом 
Јездимира Денића и стављање под зашти-
ту, који ни до данашњих дана, нажалост, 
није усвојен. 

У годинама Денићевог најплоднијег 
стваралачког полета, његов дом био је и 
уточиште неколицини руских емигра-
ната, интелектуалцима који су спас од 
крваве бољшевичке револуције пронаш-
ли у Србији и којима је указао гостоприм-
ство уступајући им приземне просторије 
сопствене куће. Међу избеглим Руси-
ма, у дому Јездимира Денића становали 
су еминентни сликари, попут Вере Пав-
лове, која је Јездимировог млађег сина 
Мирослава, касније такође архитекту, 
подучавала првим сликарским потези-
ма и умећу пастела и акварела, у којима 
је мајсторски радила, и њеног супруга, 
који је осликавао филмске плакате за ис-
такнуту немачку филмску индустрију 
УФА. Са њима су приземну зону делили 
и Глигорије Сворцов и Николај Вашченко, 
пуковник руских белогардејаца. По завр-
шетку рата, за свој други дом Вера Павло-
ва изабрала је Аргентину, Сворцов Бугар-
ску, а Николај Вашченко је остао у Србији, 
где је и преминуо. У дому Јездимира 
Денића окупљале су се и значајне лич-
ности тадашње архитектонске сцене, по-
пут архитекте Милице Крстић и њеног 
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мужа Жарка Крстића, такође архитекте. 
Милицу и Јездимира, осим колегијалне 
сарадње у Архитектонском одељењу Ми-
нистарства грађевина и пројектовања у 
националном стилу који су веома успеш-
но примењивали у својим делима, вези-
вало је и искрено пријатељство, нераски-
диво овековечено венчаним кумством. 

Иницијатива за проглашење дома 
Јездимира Денића за културно добро ви-
шеструко је значајна не само због његових 
архитектонских и ликовних вредно-
сти већ првенствено да би се очувала 
успомена на истакнутог и већ дуго не-
праведно заборављеног представника 
међуратне генерације српских архите-

ката, као и једног од потомака значајне 
фамилије Денић, која је дала важне и 
утицајне личности у сфери архитектуре 
и грађевинарства, попут Јездимирових 
стричева, Љубомира Денића, инжењера, 
шефа Окружне грађевинске секције у 
Ваљеву и инспектора прве класе Мини-
старства грађевина 1921. године, и Пав-
ла Денића, бившег министра грађевина, 
а на чијем је челу био први и најхрабрији 
од свих, истакнути кнез из Милошевог 
времена и кнез варошки Дена, чији дом, 
познат као Денин конак, у Крагујевцу и 
данас представља значајан сегмент наци-
оналног споменичког наслеђа. 

Слика 44. Испред Дениног конака, родне куће у Крагујевцу: архитект Јездимир Денић, са браћом 
Александром и Љубивојем, између којих је мајка Љубица

Fig. 44 In front of Denin Konak, Denić’s birth house at Kragujevac: Jezdimir Denić with his brothers 
Aleksandar and Ljubivoje and, between them, mother Ljubica
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Скраћенице:

АС – Архив Србије, Београд
АСЦГ – Архив Србије и Црне Горе
МПС – Министарство просвете Србије
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Djurdjija Borovnjak* 

THE WORK OF THE ARCHITECT JEZDIMIR DENIĆ
(KRAGUJEVAC 1895 – BELGRADE 1970)

Summary

Jezdimir Denić ranks among the most important figures of Serbian interwar archi-
tecture. His designs, some of them anthological, significantly influenced the development 
of Serbian architecture. The absence of relevant data, however, is the reason that a part 
of his work will remain unknown.

Denić was born on 5 March 1895 in Kragujevac, where he completed seven grades 
of the First Gymnasium. During the First World War he was on the Salonika front, and 
completed his secondary education graduating from the Serbian Royal Bitolj Gymnasi-
um dislocated in Greece (Volos). In 1918 he enrolled in Turin Polytechnic as a holder of 
state scholarship, but the political situation compelled him and other Serbian students 
to return to Serbia the following year. He resumed his studies in Belgrade, at the Depart-
ment of Architecture of the Technical Faculty, and graduated in 1924.

Recruited by the Department of Architecture of the Ministry of Building Construc-
tion as a student, he climbed up the professional ladder until 1945. Denić’s employment 
in the biggest state architectural office with its team of eminent professionals significant-
ly influenced his path, making him one of the most important representatives of the Ser-
bian Byzantine style. In addition to independent projects, his work in the civil service in-
volved preliminary surveying and technical project revision, as well as membership in 
various boards. He was chairman of the board of examiners for low- and high-rise build-
ing, of the commission estimating war-related damage to state-owned buildings, as well 
as of the post-war board for the rebuilding of Belgrade. Together with the leading state 
architect Nikolay Krasnov, he supervised the construction of major governmental build-
ings. The peak in this field of his career was supervision, also jointly with Krasnov, of the 
construction of the parliament building, including its interior and the surrounding park 
and fence, which earned him a royal decoration.

His architectural oeuvre is characterized by school buildings, local administration 
offices and standardized designs. A successful compromise between needs and funds, his 
schools were well-lit, well-furnished, quite comfortable buildings up to the highest edu-

* art historian, Belgrade
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cational and sanitary standards of their times. To be singled out is the State Trade Acad-
emy in Belgrade, one of his early designs and an important example of national expres-
sion in interwar architecture in Serbia. His elementary school in Gornji Milanovac, in the 
style of academism, is another design that followed modern educational standards. His 
pre-WWII designs reveal a variety of architectural forms, and include simple industrial 
structures (Electric Power Plant in Vrnjačka Banja); warm town façades (District Office 
in Gornji Milanovac); well-proportioned and likeable family houses (Villa of Steva Nešić); 
and an excellent knowledge of local traditions (standardized design for post offices).

Between 1 August 1945 and 1 August 1946 he was assigned the task of restarting the 
State Sugar Factory, heavily damaged in the Allied air raids. In addition to the project for 
factory buildings with the disposition of all machinery, he designed furniture for the work-
ers’ housing. A memorial to the workers killed in the Second World War was erected with-
in the complex according to his design. After a year at the Sugar Factory, Denić worked 
at the City of Belgrade Department of Architecture until his retirement in 1951.

His entire career was marked by a proficient and conscientious approach to the high-
ly complex building projects. In spite the fact that he ranks among the leading figures in 
the history of Serbian architecture, his oeuvre has long been unjustly forgotten. He was 
a member of the distinguished Denić family which gave other influential architects and 
engineers, such as his uncles, the engineer Ljubomir Denić, former head of the Valjevo 
County Building Department and highest-ranking inspector with the Ministry of Build-
ing Construction, and Pavle Denić, former Minister of Building Construction. He was 
the grandson of Dena, a distinguished town head under Prince Miloš, in whose house in 
Kragujevac he lived as a child.
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