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ЂОРЂЕВИЋА (1890-1952)

сториографија српске архитектуре новијег доба, 
непосредно условљена развојним токовима 
савременог друштва, била је дуго времена усмерена 
ка изучавању оног дела нашег градитељског наслеђа 
који је у периоду непосредно после завршетка Другог 
светског рата сматран идеолошки погодним, и стога 
логично био настављен каснијим архитектонским 
развојем. Иако се српској модерни не може оспорити 
свежина и полетна енергија снажног продора који је 
остварила у кратком временском периоду, било би 
непримерено и даље занемаривати она остварења 
нашег градитељства која су ван ове струје битно 
одликовала укус домаће средине.

Поменутом селективном валоризацијом 
велики број српских архитеката, доајена међуратне 
градитељске сцене, међу којима архитекта 
Александар Ђорђевић заузима истакнуто место, 
нашао је историографског помена само у прегледним 
разматрањима наше архитектуре двадесетог века, 
као и у појединим лексикографским јединицама.1 

С друге стране, изучавање делатности архитек-
те Александра Ђорђевића отежано је недостатком 
сачуване целовите породичне заоставштине, јер би 
се увидом у његову пројектантску документацију 
омогућило сагледавање целокупног опуса, 
обухватајући и неизведене пројекте и конкурсне 
радове.� Ипак, неколико сачуваних пројеката 
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 Сл. 1.  Нушићева бр. 25, нацрт фасаде, 1922.

открива нам Ђорђевићев изузетан цртачки дар 
и уметнички сензибилитет, рафинирани укус 
и наклоњеност поетском изражавању.� Додатни 
подстицај ка истраживању и валоризацији његовог 
стваралаштва представља и чињеница да су 
наручиоци Ђорђевићевих дела углавном били 
представници економске, политичке и културне 
елите предратне престонице.4 

Александар Ђорђевић рођен је у Београду 
30. децембра 1890. године. Његов отац Михајло 

био је посланик Краљевине Србије у Букурешту и  
министар у Влади краља Милана Обреновића, а  
мајка Јелена, кћи  посланика Милисава Протића,  
била је присна пријатељица краљице Наталије и 
потомак војводе Стевана Синђелића. Ђорђевић 
је матурирао 1909. године у Другој београдској 
гимназији и потом се упутио у Немачку, 
где је студирао на Високој техничкој школи 
“Фридрицијани” у Карлсруеу.5 Његови професори 
били су чувени немачки стручњаци Вајнбренер, 
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Јозеф Дурм, Билинг, Лојгер, Сакур и Остендорф. 
Дипломирао је са одличним успехом јула 1914. 
године, непосредно пред избијање Првог светског 
рата.6

По повратку у отаџбину крајем 1914. ступио 
је у рат као добровољац, а после слома Србије 
повлачећи се преко Албаније доспео је до Солуна, 
а одатле у Француску. Обрео се у Паризу, где 
се 1916. запослио као архитекта при француској 
Државној железници, а потом постаје сарадник на 
École Nationale Supérieure de Beaux-Arts у атељеима 
професора Бернијеа и Марсела Ламбера, где остаје 
све до краја рата 1918. године.

Вративши се у Србију запослио се као 
архитекта у одбору за обнову Београда, где је 
остао до 1921. године када постаје један од четири  
оснивача грађевинског предузећа “Рад” у коме 
ће остати све до 1928. године, пројектујући више 
мањих и већих архитектонских објеката. Од 1928. до 
1934. године радећи самостално у свом приватном 
архитектонском бироу извео је више десетина јавних 
и приватних зграда. У његовом приватном бироу 
формирали су се архитекти Војин Симеоновић 
(1925–1932)7 и Григорије Самојлов (1930–1933),8 који 
ће у делу свог опуса упадљиво испољавати утицај 
који је на њих извршила Ђорђевићева стилска 
архитектура.

Ђорђевић је учествовао на конкурсима 
за зграду Београдске берзе, где је добио прву 
награду, и за реализацију Дома аероклуба и Дома 
Трговачке омладине, који су били награђени 
откупом. Учествовао је на конкурсу Управе двора 
1934. године за “Нови двор”, после чега му је краљ 
Александар поверио изградњу ове своје резиденције. 
По краљевој погибији у Марсељу исте године, по 
жељи кнеза –намесника Павла, прерадио је пројекте 
започетог објекта, и за њега саградио “Бели двор”.

Кнез Павле, с којим је после завршетка радова 
на “Белом двору” наставио да одржава добре, 
пријатељске односе, поверио му је 1936. године 
рестаурацију дворца “Брдо” код Крања у Словенији. 
По наруџбини Министарства иностраних послова 
Ђорђевић је 1937. године израдио планове за поди-
зање Краљевског посланства у Тирани, а током 1938. 
године сарађивао је са архитектом проф. Вернером 
Мархом из Берлина на изградњи Југословенског 
посланства у Немачкој. Избијање Другог светског 
рата спречило је извођење Ђорђевићевог пројекта 
за нови велики хиподром “Дунавско коло јахача” у 
Земуну, за који је већ имао припремљен технички 
елаборат. Из истих разлога није могао завршити ни 

Сл. 2. Нушићева бр. 25, детаљ фасаде 1923.
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дозиђивање крила и рестаурацију двора у Београду, 
за шта га је ангажовало Министарство грађевина, 
иако су пројекти за тај подухват били готови.9

Међу неизведеним пројектима архитекте 
Александра Ђорђевића нашла се и резиденција 
краља Петра II на Јадрану, чије је скице Њ. В. Краљ 
у свему био усвојио и одобрио,10 као и пројекат за 
зграду Министарства, Маршалата и Управе двора. 
Треба поменути и неизведени пројекат за храм Светог 
Луке у селу Горња Врбава, неизведени пројекат 
за цркву у Вучју, задужбину браће Теокаровић,11 
пројекат споменика витезовима Карађорђеве звезде 
на Опленцу, пројекат за велику трибину на Бањици 
и Краљевско посланство у Софији које он помиње 
у својим белешкама, као и пројекат урбанистичког 
уређења Теразија који је предложио 1942. године.

По завршетку Другог светског рата Александар 
Ђорђевић је скупа с групом истакнутих београдских 
интелектуалаца, који су у свом раду били блиски 
монархији, био осуђен на смрт стрељањем. Спасен 
уз интервенцију пријатеља и породице, он кратко 
време остаје активан у струци и бива ангажован на 
реконструкцији Старог двора у улици Краља Ми-

ланаl� заједно са Д. Брашованом1� и М. Минићем.14  
Преминуо је у Београду 8. марта 1952. године.15

Александар Ђорђевић започео је своју 
градитељску каријеру у Београду почетком треће 
деценије XX века, када су се у београдској архи-
тектури преплитали струја српског националног 
стила, утицаји монументалне архитектуре коју су 
донели руски архитекти емигранти, као и постојеће 
средњоевропско наслеђе академизма и постсецесије 
до тада доминантних центара Аустроугарске 
монархије. Утицај француске архитектуре присутан 
од времена Светске изложбе у Паризу 1900, у првим 
годинама после окончања Првог светског рата  
заменио је дотадашњу инклинацију централној 
Европи и снажно се осетио у градитељству 
обновљене престонице нове Краљевине.16 Уплив 
француског утицаја у српској архитектури 
спроводили су домаћи архитекти који су у периоду 
након завршетка Првог светског рата боравили и 
школовали се у француској престоници. У Паризу су 
се школовали архитекти Бранислав Којић, Милутин 
Борисављевић, Јосиф Најман, Богдан Несторовић, 
Михајло Радовановић, Бранислав Маринковић, 

Сл. 3. Кућа Десанке Новаковић, угао Бирчанинове и Ресавске, 
1928.

Сл. 4. Кнеза Милоша бр.70, кућа Тихомира Панића 1927.
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Милан Минић, Војислав Ђокић и др.17 Дошавши 
из чувених париских атељеа натраг у Београд и 
прикључивши се постојећем градоградитељском 
прогресу Александар Ђорђевић је постао један 
од најистакнутијих заступника стила француског 
академизма.

Читљивост фасада и логичан распоред отвора, 
као и уздржанија декорација, неки су од елемената 
који се поред мансардног крова и француских 
балкона, сматрају упливом француског академизма 
у београдску архитектуру. У делу Ђорђевићевог 
опуса оствареног током двадесетих година 
прошлога века овај стилски утицај најуспешније 
је спроведен на објектима у Нушићевој 25 (1922), 
Кнеза Милоша 70 (1926), Светозара Марковића 58 
(1926) и Ресавској 65 (1929).

Најранији познати Ђорђевићев реализовани 
пројекат била је стамбено-пословна зграда 
адвоката Душана Л. Ђокића у Нушићевој 2518 
(првобитно Скопљанска  улица, потом Пашићева, 
у ранијој нумерацији број 24). Зграда је зидана од 
марта 1922. до септембра 1923. године, а касније 
је преуређена за потребе Осигуравајућег друштва 

“Росија Фонсијер”.19  Измене у распореду просторија 
вршио је архитекта Иван Белић�0 1929, а пројектне 
преправке 1935. године потписао је архитекта Ђорђе 
Ђорђевић�1.

На рустично обрађеној површини приземља 
и мезанина истичу се широк и декоративно 
обрађен централно позициониран портал и широке 
застакљене површине ове две најниже етаже, над 
којима се издиже средишњи троспратни корпус 
зграде. На њему се у виду три осовине издвајају 
два угаона полигонална ризалита и средишња 
фасадна вертикала, које стилски оживљавају 
плитке лезене и ограде балкона у ферфоржеу. Изнад 
кровног венца издиже се високи мансардни кров, 
перфориран лучним кровним баџама, завршен 
двема угаоним куполама и средишњом атиком која 
је украшена картушом са скулптурама.�� Иако су на 
објекту још увек уочљиви остаци постсецесијског 
декоративног система целокупни аранжман 
префињено пласираних декоративних елемената, 
пуне скулптуре и орнаментике у потпуности 
следи архитектуру француског академизма, којој 
ће Ђорђевић бити доследно привржен током своје 

Сл. 5. Кућа Павла Хаџи Павловића, Светозара Марковића 
бр.58, 1926.     

Сл. 6. Кућа Михајла Глушчевића, Ресавска бр. 65, 1929.
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градитељске каријере.��

Вила Трговца Тихомира Панића у улици 
кнеза Милоша 70,�4 подигнута је током 1926–1927. 
године. Првобитни пројекат Ђорђевић је сачинио 
1923. године за банкара Радомира Пашића. 
Пројектујући ову кућу Ђорђевић је имао у виду 
нешто старији пројекат, који је за истог наручиоца 
израдио архитекта Ђорђе Јанковић.�5 Пројектовање 
куће Радомира Пашића Ђорђевић је преузео 
октобра месеца 1923. да би коначну верзију извео за 
новог наручиоца Тихомира Панића, четири године 
касније�6 

Ђорђевић је фасаду ка улици рашчланио 
на пет вертикала. С обе стране портала налазе се 
по два лучно завршена прозора, декоративних 
архиволти, употпуњена ниском оградом од кованог 
гвожђа. Декорацији улазне партије поклоњена је 
посебна пажња. По првом пројекту над улазом је 
била предвиђена плитка архитравна греда која носи 
богато пластично обрађени картуш. Пројекат је 
приликом изведбе измењен утолико што је уместо 
картуша постављена стаклена надстрешница 
– маркиза. Портал је наглашен оквиром од белог 
резбареног камена, са рељефним украсом и позлатом. 

Прозори спрата изведени су без француских 
балкона у ферфоржеу који су били предвиђени 
првобитним нацртом, а уместо средишњег прозора 
на спрату је изведена лучна перфорација лође, која 
је завршена декоративним балконом од кованог 
гвожђа. Пет фасадних вертикала рашчлањено 
је јонским пиластрима, који над спратом носе 
декоративну атику са балустрадом која заклања 
таванске прозоре, и носи четири декоративне урне 
– на првобитном пројекту мање скулпторалне 
групе, што представља типично решење фасадног 
завршетка у духу француског академизма.

По Ђорђевићевом пројекту у сутерену су 
кухиња, вешерница, пегларница, трпезарија за 
послугу, подрум и оставе. Од улаза до хола у 
приземљу води свечано степениште. Лево од 
степеништа је библиотека, десно трпезарија. 
Галерију на спрату хола, чију је концепцију Ђорђевић 
преузео од архитекте Јанковића, носе четири пара 
удвојених стубова, са још једним стубом додатно у 
сваком углу хола. Десно од хола налази се свечана 
“галерија”, а лево степениште које води на спрат. 
Ка башти је пројектован велики салон, а уз њега, 
са страна, одвојена са по два стуба, два мања 

Сл. 7. Вила Владе 
Теокаровића у 
Параћину, трем

Сл. 8. Вила Владе 
Теокаровића у 
Параћину, дворишна 
фасада



ГРАДИТЕЉСКИ ОПУС АРХИТЕКТЕ АЛЕКСАНДРА ЂОРЂЕВИЋА (1890-1952)

НАСЛЕ Е17�

су лучним завршетком. Средишњи ризалит фасаде 
наглашен је са два пара стилизованих јонских 
пиластара, који фланкирају средишњу прозорску 
вертикалу. Две крајње вертикале прозора такође 
су уоквирене пиластрима. Прозори првог као 
и средишњи прозор другог спрата имају ниску 
декоративну балконску ограду изведену у кованом 
гвожђу. Међуетажне просторе између прозора 
испуњавају профилисана правоугаона поља. 
Поменути пиластри носе класичну ентаблатуру над 
којом је  балустрада мансарде, која у средишњем 
делу има две скулпторалне групе. Мансарда је 
отворена низом прозора са декоративним забатима. 
Успешна хармонизација ових детаља резултат је 
добро постављених пропорција које одликују ово 
архитектонско решење.

У сутерену су оставе, простор за дрва и угаљ. 
У приземљу је  здесна некадашњи колски пролаз 
из кога се улази на степениште за горње етаже, а 
засебно у партер где је предсобље, ка углу трпезарија 
и соба, а ка парку салон са полукружном терасом са 
које се овалним степеништем силазило у башту. Уз 
салон је ка колском пролазу још једно степениште, 
док су услужне просторије лоциране уз супротни 
бочни зид. На спрату се налази пространи стан 
са две спаваће собе ка улици, централним холом 
и једном собом ка дворишту која има купатило и 
полукружну терасу. Ка улици су и девојачка соба 
и купатило. На другом спрату је распоред ка улици 
био исти, у средини стана је трпезарија са салоном 
ка башти, док су са страна кухиња, биро и две 
лође.

По окончању Другог светског рата, током 1945–
1946. у ову зграду, која је била оштећена бомбом, 
био је смештен приватни хируршки санаторијум 
др Миливоја Костића, професора Београдског 
универзитета. Планирано је надзиђивање трећег 
спрата и дворишног крила исте висине, по пројекту 

салона. Из средишњег салона се кроз троја врата, 
фланкирана са по два стуба, излази на терасу с које 
широке монументалне степенице воде у башту. На 
спрату су ка улици дечије собе, луксузно опремљено 
купатило, спојено с гардеробом, и спаваћа соба. 
Куполу хола носи осам у круг распоређених стубова. 
На Ђорђевићевом пројекту хол је мањи и нижи, па 
делује помало скромније од првобитне замисли 
архитекте Јанковића. На спрату се уз дечију собу 
налази соба за гувернанту и дечије купатило, као 
и соба за послугу. Ту су и породична трпезарија и 
салон окренут ка башти, чија је таваница овалног 
облика. Ка башти је такође окренута и једна 
гостинска соба са засебним купатилом. Ђорђевић 
је, судећи по сачуваним пројектима, предвидео 
богато украшен ентеријер са истакнутим местима 
за слике, и скулптурама на прилазном степеништу. 
Пројектовао је профилисане оплате зидова у камену 
и дрвету, као и гипсану декорацију и украсне 
балустраде степеништа и галерије у кованом гвожђу. 
Ентеријер је осмишљен у духу академизма, као 
мешавина богатог историцистичког  декоративног 
наслеђа, које је Ђорђевић имао прилике да види и 
изучава у Паризу на École de Beaux Аrts.

Пример складне академистичке композиције 
представља кућа Павла Хаџи Павловића, директора 
Српско-Американске банке у улици Светозара 
Марковића 58�7 (некада  улица Јована Ристића). Ова 
двоспратница са мансардом зидана је од 30. марта 
до 2. децембра 1926. године, и  њена вредност била 
је 1.200.000 динара. Зграда је смештена на уличној 
регулацији, а у дворишту је пројектован парк 
оивичен дрвећем са уређеним цветним партерима.

Приземље је оживљено стилизованом 
рустиком и залученим прозорима и порталом, по 
узору на ренесансне предлошке често коришћене 
у архитектури академизма. Прозори приземља, 
као и богато декорисана улазна капија, изведени 
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архитекте Ђорђа Смиљанића�8 и архитекте Андреја 
Папкова�9. У згради је дуго времена било смештено 
Француско посланство.

Нешто слабије решење, настало у истом 
периоду, представља преправка куће Десанке 
Новаковић, на углу Бирчанинове и Ресавске 34�0. 
Изворно сазидана 1924. по пројекту М. Побуде, 
ова зграда је по нацрту архитекте Ђорђевића 
1928. преправљена у двоспратницу са мансардом. 
Вредност радова изведених у периоду од 1. јула до 
20. октобра те године, износила је 1.000.000 динара. 
Фасада је компонована по принципу симетрије.�1 
На крајевима уличних фронтова налазе се ризалити 
уоквирени пиластрима, а на углу објекта налази 
се ваљкасти ризалит завршен малим, недовољно 
развијеним звонастим кубетом.

Вила Надежде Ђокић у Толстојевoj 17��(раније 
Приједорска 25) зидана је од 21. маја до 15. децембра 
1928. године. Вилу чине подрум, приземље и 
мансарда. Вредност радова износила је 600.000 
динара. Вила чија основа заузима површину 193 м². 
смештена је у центар пространог имања, површине 
5.104 м². У стражњем делу су уређени башта и парк, 

а са страна су предвиђене парковске саднице. Ка 
улици је декоративна ограда сачињена од камена 
и кованог гвожђа, са капијом у средишту, и две 
мање бочне капије на странама, поред којих је по 
пројекту предвиђен по један мањи објекат који се 
састоји од приземља и мансарде са стрмим кровом, 
са калканима украшеним бондруком у духу северне 
ренесансе. Објекат лево од улазне капије имао је 
две собе и кухињу, док се  здесна налазила гаража 
и соба за возача. Између ове две помоћне зграде 
и средишњег прилаза вили, налазио се воћњак. 
Сам прилаз је пројектован у ломљеном камену и 
завршен кружним током испред виле. У оси имања, 
с баштенске стране, пројектовани су хладњак и 
бочне перголе. Циљ архитекте и жеља наручилаца 
била је да се Вила утопи у зелени околиш. Вероватно 
је зато објекат оплемењен дрветом, ћерамидом, 
опеком и ломљеним каменом. Прочеље виле 
пројектовано је са тремом који отварају три аркаде 
које почивају на ступцима од опеке. Рефлексија ових 
аркада су троја лучно завршена врата која излазе 
на трем, чији су опсези првобитно пројектовани 
такође у опеци. Сокл виле обложен је ломљеним 

Сл. 9. Вила Милорада Драгутиновића у Пушкиновој бр. 17, 
1931

Сл. 10. Вила Милана М. Ђорђевића у Пушкиновој бр. 15, 
1931.
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каменом. Широки полукружни прозор лево од 
улаза и троделни прозор десно од улаза, оивичени 
су опеком. Над приземљем се уздиже стрми кров 
који обухвата висину мансарде и тавана. Он је на 
прочељу отворен терасом и забатом тавана који 
је декорисан бондруком и покривен засебним 
двосливним кровом.

Ентеријер је такође оплемењен природним 
материјалом, пре свега дрвеном ламперијом у 
централном степенишном холу. У приземљу се са 
трема под аркадама улази у оџаклију – пространи 
хол са камином, из кога степениште води на спрат. Из 
хола се право улази у трпезарију, која је троделним 
прозором отворена ка парку. Лево од оџаклије 
налазе се салон са еркером и сиџаде – турска соба, 
која је на улазној фасади отворена широким лучним 
прозором. Из салона се кроз ходник може изаћи на 
улазно степениште. На северној страни су ходник, 
кухиња и соба за девојку. На спрату се налази пет 
спаваћих соба, повезаних ходником, једна гардероба 
и купатило.

Кућа др Михајла Глушчевића, подигнута 
1929. године�� у Ресавској 65 представља класично 
Ђорђевићево остварење у духу француског 
академизма. Ова кућа пројектована као 
једноспратница са мансардом, по свему наликује 
на hôtel particuliеr, тип породичних кућа својствен 
овом стилу, изведен из француске архитектуре 
XVIII века. Складан уравнотежен распоред 
фасадних елемената и добро пропорционисање 
и распоређивање отвора, као и софистициран 
пласман декоративних елемената, карактеришу 
Ђорђевићев приступ компоновању, стечен током 
париског дошколовавања.

Стамбено-пословни објекат у Нушићевој 
6 помиње се у историографији као једно од 
Ђорђевићевих остварења,�4 али се због стилске 
неуједначености и одсуства Ђорђевићевог 

карактеристичног пројектантског манира, 
припадност овог објекта његовом градитељском 
опусу може довести у питање.�5 Сличан пример 
пружају и стамбене зграде у улици Ђуре Салаја 17�6 
и Краља Милутина 17.�7 С друге стране, недостатак 
изворне грађе и недовољна проученост, остављају 
за будућа истраживања и неке од објеката које сам 
архитекта наводи у својим забелешкама, попут виле 
Теокаровића у Нишкој бањи и виле Теокаровића уз 
фабрику текстила у Параћину.�8

Вила индустријалца Владе Теокаровића у 
Параћину, подигнута пред почетак Другог светског 
рата, на основу сведочења чланова породице 
Теокаровић приписује се архитекти Александру 
Ђорђевићу.�9 То је једноспратна Вила са мансардом, 
смештена уз пругу и реку на улазу у круг фабрике 
текстила. Репрезентативни фронт зграде окренут 
је ка парку у који је смештен улаз наткриљен 
тремом који носе јонски стубови. Ограде улазног 
степеништа, терасе и француских балкона на 
спрату изведени су у ферфоржеу.

Бочном фасадом виле, окренутом ка улазној 
капији фабричког круга, доминира монументални 

Сл. 11. Вила Радомира Луковића у Пушкиновој бр. 7, 1931.
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двоетажни, лучно завршени прозор степенишног 
тракта, који је по замислима архитекте био украшен 
витражом. Над лучним завршетком поменутог 
прозора, који пробија декоративни кровни венац, 
налази се овални прозор мансарде укомпонован 
у декоративну “барокну” атику. Ова Вила је 
класични пример куће типа hôtel particuliеr, грађене 
по угледу на француску архитектуру XVII и XVIII 
века. Несређени имовински односи и немар средине 
допринели су девастацији овог објекта, који спада 
међу значајнија остварења међуратне архитектуре 
у Параћину.

Почетком четврте деценије Александар 
Ђорђевић постаје један од водећих градитеља 
резиденцијалних објеката у Србији, реализујући 
преко десет Вила у Београду. Током 1930. године 
Ђорђевић је у духу бозаровске архитектуре извео 
реконструкцију куће Рада Пашића у улици Андре 
Николића 19 на Сењаку.40 Ђорђевићев манир 
препознатљив је у карактеристичним пиластрима 

који рашчлањују фасадно платно, и кровним 
масама артикулисаним на исти начин као што је то 
примењено на вилама у Пушкиновој 15 и 17.

Вила у Пушкиновој 1741 (некада Гледстонова) 
зидана је у вредности од 450.000 у периоду од  
15. 7. 1930. до 1. 9. 1931. за адвоката Милорада 
Драгутиновића. То је партерна Вила са 
четворосливним кровом. Улаз је истакнут 
полукружном аркадом сачињеном од ређаних 
камених блокова, која је уоквирена са два јонска 
стуба. Благо је увучен како би се добило места за 
прилазно степениште. Овај средишњи део фасаде 
фланкирају два плитка бочна ризалита покривена 
засебним крововима. С крова се издижу два витка 
димњака.

Услед нагиба терена ка Топчидеру Вила 
има високи сутерен, чија је фасада изведена 
репрезентативно. До терасе на вишој етажи, води 
двоспратно необарокно степениште, украшено 
декоративним балустрадама и жардињерама. Тераса 

Сл. 12. Вила Радомира Луковића у Пушкиновој бр. 7, нацрт 
фасаде из дворишта, 1930.

Сл. 13. Вила Радомира Луковића у Пушкиновој бр. 7, нацрт 
фасаде 1930.
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је пројектована у духу класичног, западноевропског 
академизма, са тремом чији архитрав носе јонски 
стубови. Сви прозори су четвороугаони. На крову 
са дворишне стране налази се полукружна баџа, 
као одјек овалног прозора постављеног на зид 
степеништа.

Као и спољашњост и распоред просторија 
подлегао је правилима симетрије. Са улазног трема 
улази се у пространи централни салон који је 
повезан са полукружном терасом оријентисаном ка 
башти. С леве стране средишње осе налазе се две 
спаваће собе, једна ка улици а друга ка башти, које 
деле међу њима постављено купатило. На десној 
страни, ка улазу, налази се кухиња која има свој 
излаз на бочној фасади, а ка дворишту је пространа 
трпезарија. У нивоу сутерена пројектовани су 
гаража и три собе ка башти, остава, перионица и 
подруми, дакле све оно што се сматрало неопходним 
за функционисање једног домаћинства. Вила одише 
комфором и пространошћу, али и умереношћу своје 
концепције.

Вилу у Пушкиновој 154� подигао је архитекта 
Александар Ђорђевић за свог брата Милана М. 
Ђорђевића, од октобра 1930. до 17. августа 1931. 
године.4� Површина виле износи 224 м² а вредност 
радова била је 480.000 динара.

Архитектонски, Вила представља варијанту 
у исто време подигнуте виле Драгутиновића у 
Пушкиновој 17, с тим што је уместо академизма, 
као стилску смерницу Ђорђевић применио 
фолклоризам, са елементима националног стила, 
видљивог у каменој рустици и у оригиналном 
пројекту истакнутим, декоративно резбареним 
стрехама. На баштенској страни постављено је 
монументално степениште и тераса под тролучним 
тремом. Прозори просторија у приземљу уличног 
фронта и у сутерену с баштенске стране залучени 
су, а у дно степенишног зида постављена је чесма 

у полукружној ниши. По првобитном пројекту 
све аркаде имале су да буду изведене ређањем 
камених тесаника. Александар Ђорђевић живео је 
са породицом у овој кући до Другог светског рата, 
када је Вила продата познатој београдској оперској 
певачици Меланији Бугариновић.

Вила Радомира Луковића краљевског 
посланика у Будимпешти, у Пушкиновој  7,44 зидана 
је од 15. 6. 1931. до 13. 10. 1931. године у вредности 
од 320.000 динара.45 Пред главним улазом у вилу, 
из Пушкинове улице, налази се прилаз са мањим 
степеништем. С бочне стране куће пројектован је 
помоћни улаз, а ка башти се налази веће степениште, 
чија је висина условљена нагибом терена. По својој 

Сл. 14. Кућа Радмила Стојиљковића, Његошева бр. 19, 1931
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концепцији то је пољска Вила, романтична кућа 
намењена бегу из града. Састоји се од подрума, 
приземља и мансарде.

Утапање објекта у природни амбијент 
изведено је коришћењем одабраног материјала: 
црепа и камене оплате, којом су обрађени оквири 
прозора и лучни завршетак улаза. Иако се могу 
препознати трагови историцизма, највећи број 
архитектонских елемената по атмосфери коју 
стварају спада у поље народне архитектуре. Сокл 
је од ломљеног камена, кров је раслојен на више 
ћерамидом покривених сливова, шалони прозора  
су дрвени а оџаци изведени са украсним капама. И 
пространо стражње степениште које води у башту 
и баштенски трем, по начину обраде блиско је духу 
народног неимарства, иако своју форму заправо 
преузима из архитектуре академизма.

Баштенски трем који носе два стуба, 
покривен је засебним кровом са косим странама. 

По оригиналном пројекту у један угао виле била 
је смештена зимска башта, пројектована у стаклу. 
Судећи по данашњем изгледу виле ова зимска 
башта није изведена, или је нестала приликом неке 
касније интервенције.46

Овај вид архитектуре, до сада називан 
“holywood style” или “стил пољске виле”, био је 
резервисан за резиденције подизане ван града и у 
елитним предграђима. Окруживање резиденција 
парком, њихово утапање у природу како стилом 
објекта тако и  употребљеним материјалом, било 
је подстакнуто жељом за стварањем интимног 
породичног кутка, пре него претенциозне и 
ексцентричне резиденције. Насупрот снажној 
експанзији модернизма и све већем упрошћавању 
и огољавању његових форми, ова форма, ближа 
академизму и фолклоризму, прожета патином 
прошлости, била је прихваћена у српском друштву, 
попут оног вида грађанског сликарства, четврте 

Сл. 15. Вила Роберта Ленца, Бањичких жртава бр.7, пројекат фасаде, 1931

Сл. 16. Вила Роберта Ленца, Бањичких жртава бр.7, основа, 1931.
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деценије, које често називамо интимистичким. 
Стога би се термин ‘‘интимизам’’ могао применити 
и на ову умекшану, утопљену и обогаћену грађанску 
архитектуру, јасније је детерминишући као стилску 
градитељску категорију.

Међу скромнијим Ђорђевићевим остварењима 
налази се Вила Полексије Пурић. Зидана је од 15. 
јула до 15. новембра 1931. године, за своту од 250.000 
динара, на углу улица Звечанске и Горњачке.47 
Садржи подрум, приземље и мансарду. Са улазног 
трема улази се у антре, потом у хол. Око хола су 
оријентисани салон, трпезарија, биро, кухиња и 
степениште за спрат, где се налазе три собе, остава, 
девојачка соба и купатило. Изведена је у духу 
француског академизма. Сокл је озидан каменом, 
спрат је под стрмим мансардним кровом. Прозори 
имају дрвене шалоне.

Зграда у Његошевој 1948 зидана је по пројекту 
архитекте Ђорђевића од 30. 5. до 10. 11. 1931. године, 
за народног посланика Радмила Стојиљковића. 
Ова складна троспратница, чије је извођење 
стајало 1.200.000. динара, изведена је у форми 
сведеног академизма. Њена глатка фасада оплаћена 
вештачким каменом, умерено је орнаментисана 
рељефима и балконским оградама у ферфоржеу. 
Овом орнаментиком постављеном над полукружним 
прозорима првог спрата истакнут је piano nobile, 
као и крајеви лезена који рашчлањују фасадно 
платно, где су уместо капитела постављене овнујске 
главе са гирландама. Завршницу фасаде чине две 
декоративне скулптуре које фланкирају картуш са 
монограмом власника.49 Уједначеност пропорција 
и односа декоративних детаља према целокупном 
ансамблу, извођење фасаде у вештачком камену 
и употреба кованог гвожђа на балконима, који 
одликују овај објекат, заправо су основне одлике 
Ђорђевићевог приступа архитектури инспирисаног 
естетиком и морфологијом француске архитектуре 

XVIII века. Зграда у Његошевој 19 може се сматрати 
најуспелијим остварењем архитекте Ђорђевића 
у пољу више-породичне стамбене архитектуре. 
Ипак и поред значаја који јој се придаје у оквиру 
градитељског корпуса међуратне београдске 
архитектуре, она је неспутано девастирана, крајње 
неприкладном послератном надоградњом.

Кућа Милеве и Роберта Ленца пројектована 
је јуна 1931. у улици Бањичких жртава 750 (некада 
Тузланска). Садржи сутерен и приземље. Зидана је 
од 5. 9. 1931. до 1. 11. 1932. године, за суму од 300.000 
динара. У сутерену су кухиња, перионица, девојачка 
соба, остава за угаљ и подрум. У приземље се 
улази с трема чију стреху носи један стуб. Из малог 
антреа иде се у биро, пространу собу окренуту ка 
улици. До ње се, ка дворишту, налази трпезарија 
осветљена са три прозора на полигоналном еркеру. 
Одвојене од ових просторија налазе се две спаваће 
собе с купатилом. Из трпезарије и собе оријентисане 
ка дворишту излази се на терасу која је на углу 
изведена у виду истуреног кружног одморишта. Са 
ове терасе степеништем се силази у башту.

Постављена на стрмом терену, кућа Милеве 
и Роберта Ленца из баште има висок сутерен. 
Сокл куће обложен је каменим плочама, а зидови 
су глатко малтерисани. Шалони су дрвени, а кров 
четвороводан и покривен ћерамидом. На фасади 
нису приметни украси, осим решетке на улазним 
вратима изведене у дрвету са металним гитерима. 
Фасаду ка дворишту разуђује тространи еркер 
трпезарије, који је покривен засебним кровом и 
акцентован засебним забатом и кровном стрехом. У 
унутрашњости су пројектовани камини и богатија 
опрема ентеријера.

Архитекта Ђорђевић је јула и августа 
1932. радио преправке и дозиђивање виле 
“Даница” подигнуте 1926. године по пројектима 
универзитетског професора, архитекте Војислава 
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Замишљена је у духу академског класицизма, 
са применом композитних пиластера који 
рашчлањују фасаду по висини и носе декоративни 
кровни завршетак са балустрадом. Степеновање 
објекта оставило је места за трем пред улазом, 
који носе јонски стубови, а који на спрату отвара 
терасу са декоративном оградом у ферфоржеу. Са 
дворишне стране налази се наткривени улазни трем 
са пространом терасом, са које се свечано двокрако 
степениште спушта у башту, пратећи нагиб 
терена. Степениште је обложено рустифицираним 
каменом, и завршено декоративном балустрадом. У 
дну степеништа пројектована је ниша са фонтаном. 
Ову вилу одликују смирена хармонија и читљивост 
концепције и елемената којима је она остварена.

Осим објеката подизаних за приватне 
наручиоце Александар Ђорђевић је учешћем 
на појединим међуратним конкурсима дошао у 
прилику да реализује један од значајнијих јавних 
објеката у предратном Београду, зграду Београдске 
берзе.

Београдска берза56 зидана је од 25. маја 
1933. до 25. новембра 1934. године, на углу улица 

Зађине у улици Огњена Прице 47.51 За власницу 
Даницу Љујић5� Ђорђевић је извео и додатна 
ојачања куће, поставивши над приземљем ребрасту 
бетонску плочу.5�

Пројектујући измене ентеријера, надограђу-
јући спрат и променивши спољашњост објекта, 
архитекта Ђорђевић је користећи неколико зналачки 
унетих детаља приземну кућу трансформисао у 
елегантну вилу, интимног породичног духа. Сокл је 
обложен каменом рустиком, а у нивоу сокла веранде 
налази се ниша с лављом главом. Балкон терасе 
на спрату има декоративну балустраду, а угаони 
еркер са стрехом која је покривена ћерамидом дао 
је особен печат објекту. Сви прозори употпуњени 
су потпрозорним каменим гредама које се ослањају 
на мале конзоле, као и ниским оградама од кованог 
гвожђа.

Вила индустријалца Владе Теокаровића у 
улици Кнеза Милоша 7254 зидана је по пројекту 
архитекте Александра Ђорђевића од 15. августа 
1932. до 20. марта 1934. године.55 Састоји се од 
сутерена, приземља, спрата и зимске баште нак-
надно пројектоване са дворишне стране. 

Сл. 17. Кнеза Милоша бр.72, Вила Владе Теокаровића, 
дворишна фасада, 1934

Сл. 18. Кнеза Милоша бр.72, Вила Владе Теокаровића, 1934.
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Узун Миркове и тадашњег Краљевог трга (данас 
Студентски трг). Ова модерна београдска палата 
подигнута је на месту старе кафане “Уједињење”, 
приближно у исто време када и палата Аероклуба 
и Дом трговачке омладине57 који се уз њу налазе.58 
Вредност зграде износила је 10.000.000. динара. 
Нова зграда Београдске берзе свечано је освећена 
у мају 1935.59

Зграда Берзе садржи подрум, сутерен, 
приземље, међуспрат и пет спратова са додатним 
кровним спратом.60 Скелет зграде и међуспратна 
конструкција изведени су од армираног бетона, 
зидови од опеке у кречном цементном малтеру, 
зграда је покривена лимом. Масивне плоче и 
ребрасте таванице, које су највећим делом у вези 
са армирано-бетонским подвлакама, рачунате су 
са еластичним укљештењем. Статички прорачун 
армирано-бетонских конструкција за зграду 
Београдске берзе израђен је по немачким прописима 
за 1932. годину.61 Степениште је од мермера и 
вештачког камена. Стубови на главном улазу су од 
гранита, којим су обложени приземље и међуспрат. 
Виши делови фасаде обложени су природним и 
вештачким каменом. 

У сутерену Берзе налазе се магацини, кафе-
кухиња, котлови за грејање. У основи објекта 
протежу се групе армирано-бетонских носача, који 
су омогућили пројектовање простране шалтер-
сале у приземљу. Главни улаз је рашчлањен са шест 
гранитних стубова који чине портик трема с кога 
се кроз троделни застакљени портал улази у зграду. 
Ђорђевић је био предвидео приступне степенике 
главном улазу Берзе, али их је грађевински 
одбор укинуо, као и првобитно предвиђену већу 
надстрешницу.6�

Лево од главног улаза је мало степениште, а 
десно соба за вратара. У просторијама на углу са 
Узун Мирковом првобитно су се налазиле  кафана и 

пивница, а десно од улаза дућан. Са улаза се стиже у 
пространо предворје са галеријом коју носе четири 
стуба. У предворју се слева налази гардероба, а 
здесна степениште за галерију међуспрата. Из 
предворја се право, кроз троделни портал, пролази 
у шалтер-салу Београдске берзе. На три зида сале 
постављени су шалтери, а у средишњем овалу је 
“ефектна берза”. Сала висином обухвата мезанин, 
и надвишена је гвозденим, застакљеним кровом 
који омогућава њено природно осветљавање.6� Уз 
шалтер-салу пројектовани су бифе, канцеларија, 
телефонска централа и степениште које води на 
спрат.64

Са Студентског трга до зграде Трговинске 
коморе још је један улаз са степеништем и лифтом 
и пролазом до просторија које излазе на салу, међу 
којима је соба курсне комисије. Из Узун Миркове 
улице је улаз са степеништем, лифтом и собом за 
вратара, као и два дућана и локал резервисан за 
пошту и телеграф.

Кафана, фоаје и сала својом висином 
обухватају приземље и међуспрат. Фоаје има 
галерију са гардеробом, и осветљен је прозорима 
две етаже високог портика. На међуспрату се 
са стране Студентског трга налази библиотека  
са читаоницом, архива и економат, галерија 
кафане из Узун Миркове, као и галерије дућана. 
На другом међуспрату (I спрат) смештено је 
предворје, сала продуктивне Берзе, сала за седнице,  
салон, канцеларија председника, првог и другог 
секретара, унутрашњи светларник, берзански  
суд и обрачунски завод. Изнад мезанина зграда 
се развија на два крила, док већи део просторног 
волумена заузима пространи светларник. На 
другом спрату у крилу ка Студентском тргу и крилу  
ка Узун Мирковој предвиђени су бирои,  
док се на трећем, четвртом и петом спрату налазе 
станови.
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Диспозицију станова на етажама Ђорђевић 
је решио тако што је ка Узун Мирковој постављен  
један стан са предсобљем и спојеним трпезаријским 
и салонским простором окренутим ка улици. 
Обе просторије су осветљене са по два прозора. 
Недостатак Ђорђевићеве вештине у пројектовању 
унутрашњег распореда приметан је у сувише 
пространом ходнику који, неоправдано, заузима 
доста простора. Овај ходник одваја кухињу и 
девојачку собу, а на његовом крају налази се спаваћа 
соба са купатилом, оријентисана ка Узун Мирковој 
улици. На углу зграде налази се већи стан са холом и 
салоном који су међусобно спојени, и са трпезаријом 
постављеном на угао зграде. Ходником су одвојени 
купатило и спаваћа соба, док су кухиња, шпајз и 
девојачка соба окренути унутрашњем дворишту. 
Са трга се налази још један стан који ка улици 
има собу, трпезарију и салон, а ка дворишту једну 
спаваћу собу, кухињу, купатило и девојачку собу.

У обликовању фасаде, посебно њених угаоних 

кула и стилизацији улазног портала, може се 
препознати дух ар декоа. Појасеви потпрозорних 
балустрада издељени су по висини објекта 
колонетама које наглашавају вертикале, и чине 
основни стабилизациони елемент фасаде. Поменуте 
угаоне куле, украшене су на улазном фронту 
копљем за заставу, а цео објекат одише духом 
модернизма који је био у сагласности са његовом 
јавном наменом у савременом друштву. Гранит 
коришћен у нижим етажама и бели и сиви камен 
на спратовима доприносе полихромији фасаде, 
што је такође једна од главних одлика предратног 
модернизма у престоници. 

На палати Београдске берзе могу се видети 
дилеме београдских архитеката у погледу 
стилских концепција јавних објеката.65 Заједно са 
Домом трговачке омладине и Домом аероклуба, 
Београдска берза обликује део просторне целине 
Студентског трга и Узун Миркове улице. Ове три 
палате антологијски су примери развоја београдске 

Сл. 20. Београдска берза основа, 1932Сл. 19. Београдска берза, портал, 1934
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Ђорђевић је током свог рада био најоданији 
академизму као стилској оријентацији. О високом 
уметничком квалитету и рафинираности његових 
реализација у овом стилу најсликовитије сведочи 
Вила индустријалца Владе Илића67 подигнута у 
Венизелосовој 31.68 

Пројектована је у оквиру фабрике текстила 
коју је двадесетих година прошлог века подигао 
лесковачки текстилни индустријалац Коста Илић 
заједно са вилом чије је пројекте у духу академизма 
израдио инжењер Коста П. Јовановић69 1924.70 За 

архитектуре средином четврте деценије XX века, ње-
не поливалентности и истовремене коегзистенци-
је њених различитих концепција. Оне такође све-
доче о томе да је српска архитектура у постепеном 
напуштању концепција академизма и стремљењу 
ка модерној архитектури интернационалног стила, 
пролазила кроз прелазни период окретања ка 
обликовно-декоративним формама ар декоа.66

И поред тога што зграда Београдске берзе 
сведочи о његовом поливалентном стилском 
приступу архитектонском обликовању, Александар 

Сл. 21. Београдска берза перспектива 1932.
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предузеће Илић Коста и Синови а.д.71 Александар 
Ђорђевић је подигао нову ограду имања 1927–
1928, док су радови на новој вили трајали од 30. 
маја до 30. новембра 1935. године. Ђорђевићев 
пројекат настао је 1934. године, а по рукопису би се 
могло претпоставити да је његов сарадник и кум, 
архитекта Григорије Самојлов, који је после три 
године проведене у Ђорђевићевом бироу повремено 
сарађивао с њим, учествовао на разради пројеката. 
Вила садржи подрум, приземље, спрат и мансарду. 
Објекат представља изразито репрезентативан тип 
градске виле, окружене с три стране парком.

Ђорђевић је зналачки рашчланио фасаду 
прочеља благо увученим средишњим ризалитом уз 
који је пројектован свечани улазни трем, ношен са 
четири јонска стуба. Јонске капителе он понавља на 
пиластрима који уједначено секу бочне ризалите. 
Поменути капители и балустраде терасе изведене 
у кованом гвожђу, као и плитка орнаментика над 
прозорима приземља и декоративни скулпторални 
ансамбли симетрично распоређени по атици, 
раскошни су декор ове складне и репрезентативне 
виле.7� Поштујући каноне академизма Ђорђевић 

приземље изводи у стилизованој рустици, над 
капителе пиластера поставља класичну ентаблатуру 
са венцем, а кровну атику и подножја високих прозора 
приземља украшава балустерима. Све четири фасаде 
решене су са подједнаком репрезентативношћу. На 
баштенској фасади улаз је истакнут надстрешницом 
– маркизом, и ниским прилазним степеништем. 
Све наведене карактеристике одредиле су ову вилу 
као један од најистакнутијих примера београдског 
академизма.7�

Најзначајније градитељско остварење 
архитекте Александра Ђорђевића јесте Бели 
двор74који се налази на јужном делу имања породице 
Карађорђевић на Дедињу, у парку површине 12 
хектара.75 До зграде Белог двора долази се алејом 
црвеног кестена која се одваја лево од улазне капије 
дворског коплекса и завршава кружницом-ронделом 
пред портиком Двора. Лево од зграде Двора налазе 
се гараже и споредни улаз на дворско имање. Око 
двора се пружа доња тераса, а са зачеља где терен 
степенасто пада, постоји и горња, “ружина” тераса, 
као и базен у нижем делу, са кога се силази на стазу 
“Зелени ћилим” која води до кружног павиљона. 
Терасе око зграде двора биле су изведене по узору 
на Версајски парк и концепције Е. Андреа.76

Идеју о подизању нове куће у којој би становали 
краљевићи Петар, Андреј и Томислав, дао је 
краљ Александар, сачинивши уз помоћ архитекте 
Виктора Лукомског77 детаљан списак захтева који 
су новембра 1933. преточени у конкурсни програм.78 
Програм конкурса79 објављен је 1. децембра 
1933. године.80 На конкурсу је учествовало десет 
архитеката са укупно 12 пројеката.81 Управа двора 
је 23. марта 1934. издала решење да је Комисија по 
извршеном прегледу поднетих пројеката за нови 
дворац на Дедињу установила да ниједан пројекат 
није задовољио задатак програма, и  да се као 
такав не би могао узети у остварење, те је поднела 

Сл. 22. Вила Владе Илића, Венизелосова бр. 31, 1935
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предлог који је одобрен од стране Њ. В. Краља, да 
се за пројекте новог дворца на имању Њ. В. Краља 
исплати по 3.000 следећим архитектима: Душану 
Бабићу8� за пројекат под мотом “Терасе”; арх. Гојку 
Тодићу8� мото - “Дедиње”; Николи Краснову84 - мо-
то “Загреб”; Александру Ђорђевићу мото - “Три 
Сокола”; Драгомиру Тадићу85 - мото “Вила” и још 
1.000 динара за варијанту истоименог пројекта; 
Јовану Ранковићу86 - мото “Троугао” 3.000; 
Светомиру Лазићу87 3.000 за пројекат под мотом 
“Конак” и по 1.000 за пројекте “Раде Неимаре” и 
“Гнездо соколића’’; Ивану Белићу88 - мото “Дом” и 3.000 
архитектима Стјепану Гомбошу и Младену Клаузларићу 
из Загреба, за пројекат под мотом “Р.Т.А.’’.89

Изглед конкурсног пројекта архитекте 
Александра Ђорђевића није сачуван, али о њему 

сазнајемо из извештаја комисије, која је свих 12 
приспелих радова описала и оценила, те се о 
Ђорђевићевом пројекту каже:

“Скица под мотом “Три Сокола” – Лепо 
симетрично груписана основа са централним холом, 
осветљеним одозго. Простори за дочек и хол су лепо 
и галантно замишљени; док апартмани имају мале 
и незгодне ходнике. Решење главне степенице није 
добро што су у једном рукаву и излазе на подест 
пред собу за рад, место у какав већи простор из 
кога је могућа даља оријентација.

Фасада са свима отворима полукружним, 
као и сви декоративни простори решени су по 
програму”.90

Комисија се сложила да су најбоља решења на 
конкурсу била баш она са централним осветљењем, 

Сл. 23. Бели двор, 1936
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у томе смислу буде примљен у Нишкој Бањи”. По 
уговореном послу Ђорђевић је био у обавези да 
поднесе све цртеже, пројекте, предрачун, детаље и 
др., да сам врши надзор и води целокупан посао, 
“Тако да зграда буде под кровом до зиме ове године, 
а потпуно готова до 15. септембра 1935. године.”94 
Као накнаду за овај посао, архитекта је примао 
плату од 8.000 динара месечно.95

Камен темељац зграде Белог двора положио је 
краљ Александар I Карађорђевић 18. августа 193496, 
два месеца пре своје трагичне погибије у Марсеји. 
После краљеве смрти, 9. октобра 1934, зидање 
Двора преузео је кнез Павле Карађорђевић, који је 
у Белом двору становао до априла 1941.97 О томе да 
радови на изради Белог двора нису били прекидани 
на дуже времена услед краљеве погибије сведочи 
писмо које је Ђорђевићу упутила Управа Двора 26. 
октобра 1934. тражећи да у што краћем времену 
изради тачан предмер за целу грађевину, количину 
потребног материјала као и опис радова.98

Зграда Белог двора, као и две мање зграде за 
стражару и гаражу,99 зидане су по Ђорђевићевом 
пројекту од 11. августа 1934. до 31. новембра 1936. 
године.100 При разради пројекта, Ђорђевићу је 
помагао архитекта Григорије Самојлов.101 Цена 
градње и опремања Белог двора износила је 
15.261.000 тадашњих динара.10�

Зграда Двора је правилне, правоугаоне основе 
и симетричног распореда просторија. Садржи 
сутерен, приземље и два спрата. Волумен објекта је 
једноставан и правоугаон. На фронталној фасади два 
бочна крила фланкирају централно позициониран 
улаз, испред кога је пројектован пространи свечани 
трем ношен са шест стубова. Стубови на прочељу 
и примењени систем балустрада  блиски су 
паладијанској архитектури.10� Композиција улазног 
фронта завршена је троугаоним тимпаноном, који 
је положен на два пара псеудојонских лезена. Цео 

иако то није било прописано пропозицијама 
конкурса, тако да је груписање просторија око 
централног хола, какво је осим код Ђорђевића било 
примењено и на радовима архитеката Тадића и 
Ранковића, задржано и у изведеној верзији.

Већ 26. јула 1934. у једном непотписаном 
писму које је било упућено Маршалу двора91 
сазнајемо да је кратко пре тог датума уследило 
наређење Његовог височанства краља да господину 
архитекти Александру Ђорђевићу буде саопштена 
жеља Његовог величанства да он преради пројекат 
куће на Дедињу.9�  Ђорђевић је стога припремио 
нову варијанту зграде.9� “Ако се такав распоред 
свиђа Његовом Величанству, Г. Ђорђевић је готов 
да изради за овај план и фасаду, само он моли за 
одобрење да ради прецизирања жеља Њ.В.Краља 

Сл. 24. Бели Двор, централни хол
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као и камин, декорисан вишебојном инкрустацијом. 
Трпезарија је са три широка троделна прозора 
отворена ка башти која окружује Двор.

У средишњој оси, настављајући се на портик, 
вестибил и хол, налази се Велики салон, отворен 
са троја врата ка широкој покривеној веранди, 
чији свод носе четири пара удвојених стубова. 
Широко тространо степениште спушта се са 
веранде у парк. Десно од Великог салона налазе 
се Салон кнегиње Олге – на углу, и кнежева соба 
за рад – у средишњем делу десног тракта, као и 
једно заклоњено степениште које повезује све 
етаже Двора. Осим наведених репрезентативних 
просторија у приземљу се са бочних страна улазног 
вестибила налазе: лево – гардероба, остава, бочно 
степениште, собе за послугу и тоалет; десно – 

објекат завршен је кровном балустрадом. Фасада је 
изведена у белом цементном малтеру који је мешан 
са белим млевеним каменом. Двор има раван кров 
са светларником.

Долазећи у Двор посетилац прво улази у 
вестибил отворен са троја врата лучно завршених 
ка портику. Вестибил је повезан са гардеробом 
и чекаоницом на странама. Потом се улази у хол, 
засведен стакленом таваницом која пружа добро 
осветљење овог свечаног простора. У холу се 
наспрам улаза налази камин, а с десне стране 
постављено је степениште које води на галерију 
хола. Као средишња просторија хол је у вези са 
свим репрезентативним просторијама које су 
распоређене око њега. Лево је трпезарија,104 у којој 
се истиче ниша за излагање декоративног посуђа, 

Сл. 25. Бели Двор, бочна фасада 1936.
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чекаоница, соба за дворску даму, купатило, соба за 
ађутанта и дежурног официра.

На спрату овог здања посетилац прво доспева 
на галерију хола, коју на ужим странама уоквирују 
аркаде ношене са по четири стуба. Са ове галерије 
која опасује средишњи простор, улази се у следеће 
просторије: апартман за кнеза који садржи 

спаваћу собу, купатило и гардеробу и повезан је 
са апартманом за кнегињу који чине спаваћа соба, 
купатило, гардероба и салон; спаваће собе за два 
млада кнеза које имају заједничку гардеробу и 
купатило; соба за рад младих кнежева и соба за 
наставника. На бочним крилима су слева остава, 
степениште и гостинска соба са купатилом, а 
здесна две гостињске собе са купатилом. Галерија 
је ка чеоној страни Двора отворена низом прозора.

На другом спрату су око светларника 
распоређене гостинске собе са купатилима, док су 
у сутерену осим подрума, смештени: трпезарија и 
купатило за послугу, одељење за гориво и котлови 
за грејање, кухиња, посластичар, соба за прање 
судова и оставе за намирнице.

Детаљи у ентеријеру изведени су у енглеским 
стиловима с краја XVIII века. Рационалност, 
једноставност и виткост линија, главни су елементи 
ентеријерског обликовања Белог двора, уочљиви 
чак и на стакленој таваници, која је изведена из 
форми карактеристичних за чипендејл стил, док 
су декорације у лучним пољима изнад врата хола 
блиске портланд стилу. Адам стил је присутан 
у обликовању врата, а у намештају чипендејл и 
хеплвајт стил.105

При обликовању Белог двора Ђорђевић је 
применио стил паладијанске архитектуре, близак 
рецепцији тог стила какву је користио архитекта 
Иниго Џонс на краљичиној резиденцији Queen 
house у Гриничу.106 Узор за формално решење Белог 
двора може се наћи у дворцу Holkam Hall у Norfolku 
у Енглеској, изграђеном 1734. у духу паладијанске 
архитектуре, по пројектима лорда Берлингтона и 
Вилијама Кента. Ова сличност може се уочити ако 
се упореде форма Белог двора и решење средишњег 
објекта архитектонског комплекса дворца Holkam 
Hall. Ови узори још су уочљивији у истоветним 
формама троделних прозора, примењеним на оба 

Сл. 26. Вила Милана Стојадиновића, Булевар војводе 
Мишића 67-69, 1936.

Сл. 27. Вила Милана Стојадиновића, Булевар војводе 
Мишића 67-69 детаљ прочеља, 1936.
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дворца.107 Ђорђевић се држао енглеске рецепције 
Паладијеве архитектуре, која је идеолошки била 
блиска англофилским афинитетима кнеза намесника 
Павла. Питање које засад остаје неразјашњено јесте 
да ли је и први од краља одабран и одобрен пројекат 
одражавао овај стил, или је он модификован после 
његове смрти, тачније, у којој мери су наглашено 
европски, англофилски дух кнеза Павла, као и 
његово познавање уметности, утицали на даљи ток 
обликовања Белог двора.

Избор архитектонског решења у духу 
академизма наспрам понуђених решења у 
националном стилу, којим су се одликовала скоро 
сва понуђена конкурсна решења, био је у складу 
са политичким променама које су настојале да 
измире сукобљене етничке фракције у Краљевини. 
То се одразило на спутавање даљег развоја 
националног стила, барем када су јавни објекти у 
питању.108 Како модерна  архитектура није била у 
практичној употреби за владарске резиденције и 
како се желело у сваком погледу, па и у ликовности 
репрезентације приближити европским значајним 
чиниоцима, пре свега Енглеској, са којом је вођена 
веома жива дипломатска комуникација, изабран је 
стил академизма, и то баш његов паладијански дух 
у својој најрепрезентативнијој форми. Александар 
Ђорђевић, архитекта Југословенског двора, угледао 
се овом приликом на вероватно најпознатије решење 
дворског архитекте Британског царства, Инига 
Џонса, Queen’s House (1618–1629). Резиденција је 
као прва паладијанска Вила саграђена у Енглеској 
дословце инаугурисала енглеску ренесансу. Везе 
српских архитеката са енглеском архитектуром 
могу се такође приметити и код других наших 
градитеља, претежно на резиденцијалним објектима 
подизаним од средине четврте деценије XX века.109

Како по својој важности као владарска 
резиденција, тако и због простудираности стилске 

композиције и изведених детаља, Бели двор је 
најзначајније остварење архитекте Александра 
Ђорђевића. Ипак, зграда Белог двора била је ређе 
предмет историографског разматрања а чешће 
тема новинских текстова, учесталих почетком 
последње деценије прошлог века.110 Бели двор осим 
свог семантичког значаја и уметничке вредности у 
погледу јединства дизајна и целине које је у његовој 
градњи остварено, представља и антологијско дело 
српске  и југословенске архитектуре, као једно 
од последњих монументалних остварења зрелог 
академизма у нашој архитектури.111

Паралелно са завршетком радова на Белом 
двору, с пролећа 1936. године,11� Александар 
Ђорђевић се на позив кнеза намесника Павла 
прихватио задатка да пројектује и врши надзор при 
уређењу дворца “Брдо” код Крања, за резиденцију 
Његовог краљевског височанства.11� Радови 
на уређењу дворца и парка између осталог су 
обухватили: нивелисање земље, израду потпорних 
зидова, балустрада, фонтане и бетонских басамака 
у парку, преправке крова и пројектовање просторија 
испод крова у дворцу као и уређење њиховог 

Сл. 28. Голф клуб, 1937.
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ентеријера, израду гаражне зграде и економије.114 
Рок за завршетак радова био је 30. јун 1936.

Вила др Милана Стојадиновића, председника 
Краљевске владе зидана је од 15. јула 1936. до 1. 
октобра 1936. године у Булевару војводе Мишића 67–
69.115 Уз вилу се налази зграда за гаражу и послугу. 
Између виле и куће за послугу пројектовани су 
тениски терен, базен и сеник, а све стазе поплочане 
су каменим плочама.

Фасаде оба објекта и ограда имања обложени 
су ломљеним каменом у кречном малтеру, у духу 
енглеске архитектуре. Овом утиску доприносе 
стрми кровови живих визура, оживљени високим 
зиданим димњацима и кровним баџама. С обзиром 
на стрм терен, и висину уличног фронта која је 
тиме условљена, главни улаз у вилу налази се на 
левој бочној страни, док је са стражње пројектован 
помоћни улаз окренут ка парку. Над бочним улазом 
налази се мали трем изведен у дрвеним гредама, 
декоративно обликованим у духу северноевропске 
ренесансе. Компонујући рукописом енглеске 
ренесансе Ђорђевић је употребио тешке камене 
шембране, металне гитере у облику љиљана, и 
камене тесанике расуте по фасадном платну. У 

зидању виле коришћена је армирано-бетонска 
међуспратна конструкција, са темељима од 
набијеног бетона. 

Кућа се састоји од сутерена и приземља. У 
сутерену су гаража, соба за шофера са купатилом 
и подрум. Ове просторије имају засебан улаз и 
спојене су само са собом за послугу. У сутерену је 
још један улаз где се налазе перионица, кухиња и 
степенице за спрат. Приземље је намењено стану 
власника. У приземље се улази преко кратког трема. 
С десне стране предсобља су гардероба и тоалет, а с 
леве две спаваће собе раздвојене купатилом. Скоро 
цео простор партера виле заузима средишњи хол 
спојен са трпезаријом. Из трпезарије се излази на 
терасу оријентисану ка улици и у мали антре који је 
степеништем спојен са просторијама за послугу. 

Помоћна зграда је зидана од 8. августа 1937. 
до 24. новембра 1937. године. Чине је приземље са 
гаражом и собом за шофера и спрат са три собе за 
послугу. На тавану се налазе сушионица, перионица 
и пегларница.

Вила Августе и Милана Стојадиновића 
спада међу најзначајнија остварења архитекте 
Александра Ђорђевића, и по својој морфологији 

Сл. 29. Вила Радмиле Лазаревић у улици Андре Николића бр.25, пројекат прочеља, 1937.

Сл. 30. Вила Радмиле Лазаревић у улици Андре Николића бр.25, основа приземља, 1937.
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и стилу издваја се из његовог опуса, као и из 
целокупног корпуса српске међуратне архитектуре, 
као дело резиденцијалног градитељства које се у 
највећој мери приближило остварењима и узорима 
потеклим из енглеске архитектуре. С обзиром на то 
што  несумњиво одражава жеље својих угледних 
наручилаца, она још једном потврђује идеју о 
наклоности највишег друштвеног слоја Краљевине 
Југославије ка остварењима англосаксонске 
културе.116

Утицаји које помињемо, као и њихово 
прихватање, сматрани су делом еманципације виших 
грађанских слојева, и осим у уметности одражавали 
су се и у другим сферама живота – у индустрији, 
моди па и у спорту, где се као истицање енглеског 
уплива јавља приврженост до тада на Балкану мање 
познатом спорту – голфу. Иницијатива за подизање 
Голф клуба потекла је од Њ.К. височанства кнеза 
намесника Павла и Маршала двора др Славка 
Грујића 20. јануара 1935. Од Министарства шума и 
рудника добијено је земљиште на коме је подигнуто 
игралиште од девет гринова, као и зграда Клуба, 
чије је зидање помогло и Министарство за физичко 
васпитање народа.117 Игралиште је свечано отворено 
31. маја 1936. године, а камен темељац клупском 
дому ударио је кнез Павле Карађорђевић.118 Зграда 
Голф клуба Кошутњак119 зидана је од 6. јула 1936. до 
1. новембра 1937. године на површини од 500 м² и 
коштала је 461.500 динара, 

Објекат су сачињавали подрум, сутерен и 
приземље. Међуспратне конструкције биле су 
дрвене, степенице од вештачког камена, а кров 
покривен ћерамидом. Представници Голф клуба, 
задужени да надзиру пројектовање и градњу објекта 
били су индустријалац Влада Илић и рентијер 
Жика Илић.

То је слободностојећи приземни подужни 
објекат широке фронталне фасаде, разуђен са три 

аркаде улазног трема. Средишња аркада наткриљује 
улазно степениште. Фасада је оживљена ломљеним 
каменом, а четвороводни кров је покривен ћера-
мидом тако да објекат одаје умерени дух фолкло-
ризма. Просторије имају декоративну дрвену тава-
ницу. Објекат је претрпео каснију надоградњу,1�0  која 
је изведена по пројекту архитекте Рајка Татића.1�1

Широки трем опасује зграду са три стране. С 
трема се улази у пространи хол, трпезарију и два 
салона. Уз већи салон је пројектован бар. Трем је 
у зимским месецима био застакљен, а покретна 
стакла су се могла уклонити лети, тако да је тада 
објекат био потпуно отворен што наглашава његову 
транспарентност. Објекат ради лакшег приступа 
има степеништа на све три стране.

Вила Радмиле Лазаревић, супруге Бранка 
Лазаревића краљевског посланика у Бечу подигнута 
је 1937. године на углу улица Андре Николића 17 
и Нове1��. Трошкови зидања износили су 560.000 
динара. Вила је смештена у парк, садржи сутерен, 
приземље са стакленом баштом и терасом и 
мансардни спрат.

Прозори приземља и спрата, који је изведен 
под косим кровом, надвишени су малим стрехама 
покривеним ћерамидом. Њихови шалони су 
дрвени, а потпрозорници су озидани опеком. 
Вила је у висини спрата декорисана бондручним 
гредама утопљеним у малтер. Улаз је увучен и 
истакнут пуним, широким луком, па је пред њим 
формиран мали покривени трем. Улазни лук 
оперважен је ломљеним каменом. Обликовање 
фасаде бондручним гредама, димњацима зиданим 
каменом у малтеру, дрвеним шалонима, каменом 
рустиком и кровом од ћерамиде одаје Ђорђевићеву 
склоност интимизму.

У сутерену су пројектовани перионица, 
остава за гориво и котларница, као и вински 
подрум. У приземље се улази с трема. Основа виле 
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је подељена на три тракта. У првом делу до улаза се 
налазе се тоалет, оставе, биро, гардероба, девојачка 
соба, кухиња и на крају гаража. Иза овог прилазног 
дела налази се резиденцијални део који чине хол са 
камином и степеништем које је заклоњено зидовима, 
лево је библиотека такође опремљена камином, 
а десно је трпезарија. Испред хола и трпезарије је 
широк и дубок покривени трем с малом чесмом 
и гарнитуром за седење, који је ка башти отворен 
са два широка лука и једним лучним прозором 
покривеним украсном решетком. Ова пространа 
наткривена веранда заузима приближно трећину 
површине основе. Уз њу се налазе остава, купатило 
и спаваћа соба.

Над приземљем с баштенске стране налази се 
стреха покривена ћерамидом, а на средини спрата 
изведен је балкон у дрвету, такође наткриљен 
мањом стрехом. На спрату је простор организован 
око степеништа и централног хола. Ка улици је 
кабинет, лево и десно су две спаваће собе. С обе 
стране хола налазе се два купатила, а ка дворишту 
је лођа, фланкирана са још две спаваће собе. На 
левом фронту основе спрата налазе се остава и 

гардероба. Целокупни аранжман основе и распореда 
просторија изведен је студиозно, што скупа са 
успешним уметничким решењем објекта ставља 
ову вилу у врх Ђорђевићевог опуса.

Априла месеца 1938. године Ђорђевић је 
сачинио пројекат дозиђивања зграде за стражу у 
Дворском комплексу на Дедињу,1�� коју је првобитно 
пројектовао архитекта Живојин Николић1�4 у 
српсковизантијском стилу.1�5 Из истог периода 
потичу и пројекат тунела за допремање хране и 
тунела за угаљ.1�6 Потпис архитекте Ђорђевића 
налази се и на пројекту дворског базена обложеног 
мермером, који је саграђен 1936. године.1�7

Судећи по сачуваном тексту из дневних 
новина1�8 архитекта Ђорђевић је 1942. године 
предложио пројекат урбанистичког уређења 
Теразија.1�9 Напомињући како се предложене 
скице арх. Ђорђа Коваљевског1�0 и Милутина 
Борисављевића1�1 дијаметрално разликују, Ђорђевић 
је истакао: “Да ли је потребно и опортуно калемити 
силом један, па ма како он био лепо изведен, нови 
трг на већ постојећи стари трг, када је овај већ 
на жалост немогућег облика и силуете...Зато би 
најрадије оставио старе Теразије онакве какве су и 
трудио бих се само да им доцнијим изграђивањем 
дам што мирнији и хармоничнији изглед. Просекао 
бих у сваком случају једну нову праву улицу 
(противно решењу архитекте Коваљевског) за 
лакше отицање саобраћаја преко Дечанске ка 
Косовској улици, и извео једну улицу преко имања 
Ж. Кузмановића. Затим спојио бих нову улицу са 
започетом улицом из Краља Александра улице, 
и тиме омогућио рационалније искоришћавање 
претерано дубоких плацева између Теразија и 
Дечанске улице. Тиме се и скупоцени блок у центру 
Теразија не би морао откупљивати и цео рушити. 
Међутим, ако постоји нарочита жеља Општине, 
да се по сваку цену створи на Теразијама још један 

Сл. 31. Пројекат регулације Теразија 1942.
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декоративни трг, у циљу изналажења места за 
Општински дом, Оперу или други објект, то онда 
налазим да би овај требало овако да изгледа као у 
мом нацрту. “

Ђорђевић је предложио да се на месту кафане 
“Топола” подигне нека импозантна грађевина 
(Општински дом са сат кулом, или Управа 
града), која би се центрирала и имала добро 
пропорционисане масе.1�� Тако би се проширењем 
тадашње Пашићеве улице, данас Нушићеве, и 
просецањем једне нове паралелне с њом, постављене 
на месту данашњег Безистана, добио нови део трга. 
Ђорђевић је предлагао да се на овом проширеном 
делу осим зграде Управе Града, подигну још две 
монументалне зграде, и да све три буду отворене ка 
тргу аркадама, чиме би се постигао како наводи “...
још један ефекат више, једно интимније и топлије 
решење.” Новодобијени блок у позадини овог трга, 
који би се протезао до Дечанске улице, могао би 
се употребити за зграду Београдске општине, или 
државне Опере. Ђорђевић је тада предложио и то да 
се неком “избалансираном масом” у висини хотела 
Москва, затвори Теразијска тераса, “...чиме би се 
уједно и Теразије спасле вечите ветрометине”.

Међу неизведеним пројектима архитекте 
Александра Ђорђевића мањи је број оних о којима 
се на основу поузданих извора може донети 
историографски суд. У документацији Заоставштине 
архитекте Григорија Самојлова сачувала су се два 
пројекта које је потписао архитекта Александар 
Ђорђевић, Пројекат породичне гробнице, датован 
у децембар 1923. и пројекат виле “Лида” власнице 
Лидије Шафранске из 1932. године. С обзиром на 
недоступност пројектне документације, која се 
у породици архитекте Ђорђевића није сачувала, 
откриће ова два до сада непозната пројекта има 
велики значај. Наиме, до данас није био познат 
изглед ниједног сакралног објекта његовог опуса, 

те сачувани нацрт породичне капеле донекле пружа 
увид у обликовне концепције које је овај архитекта 
могао да има у погледу сакралног градитељства.

Пројекат ове гробнице изведен је у мирним 
линијама, које би се могле окарактерисати као 
приврженост академизму, и веома је близак капели 
Јована Савића, која је саграђена 1933–1934. по 
пројектима архитекте Григорија Самојлова, који је од 
1930. до 1933. године био сарадник у Ђорђевићевом 
бироу.1�� Замишљени објекат је затворене кубичне 
масе са правоугаоном, приближно квадратном 
основом. Надвишен је куполом, и по својој 
концепцији подсећа на цркву Светог Јоакима и Ане 
у манастиру Студеница.

Све четири фасаде капеле завршене су 
троугаоним калканом изнад кога степенасто 
артикулисане масе носе кубе. Њена фасада је 
пројектована у камену. Као контраст мирној и 
недекорисаној површини капеле улаз је истакнут 
масивним порталом са два стуба и декоративном, 
орнаментисаном архиволтом, која се ослања на 
њихове ажуриране капителе. Сама врата осмишљена 
су у кованом гвожђу, блиско уобичајеним 

Сл. 32. пројекат виле Лидије Шафранске, 1932.
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историцистичким решењима. Опрема ентеријера 
би, осим зидног сликарства, подразумевала 
витраже, полијелеј, као и бисту покојника.

Пројекат фасаде виле “Лида”1�4 из 1932. године, 
јединствен је сведок Ђорђевићевог опробавања 
у модерној архитектури. Алтернације пуних и 
празних форми, равних, у потпуности глатких 
и неорнаментисаних фасада, са хоризонтално 
шрафираним тракама које обједињују прозоре 
сутерена и приземља, као и предвиђена равна кровна 
тераса са перголом на последњој етажи, говоре о 
решењу у духу раног београдског модернизма.

Пројекат за посланство Краљевине Југославије 
у Тирани настао је 1937. године1�5и једини је сачуван 
пројекат архитекте Александра Ђорђевића у 
националном стилу. Изглед Краљевског посланства 
био је условљен жељама наручилаца, али се лични 
афинитети самог архитекте могу уочити у концеп-
цији саме грађевине која је базично академистичка. 
Раслојавање маса са четири истакнута угаона крила 
наспрам увучених фасадних фронтова и постављање 
трема са терасом пред улазом, као и постављање 
кровне лантерне, подсећа на нека од решења која су 
коју годину раније била присутна на конкурсу за 
Бели двор.1�6На овој основи могла би се са опрезом 
поставити хипотеза о сличности овог, за Ђорђевића 
нетипичног остварења, са још увек непознатим 
пројектом који је на поменутом конкурсу определио 
краља Александра да архитекту Ђорђевића одабере 
за неимара Белог двора.

Стваралаштво Александра Ђорђевића забе-
лежило је период просперитета престоничке 
културе, грађанских манира и градоградње, када 
је већа пажња придавана стилским детаљима и 
занатској префињености њихове израде. Бројне 
виле и градске палате подигнуте у трећој и четвртој 
деценији прошлога века данас пружају најбољу 
слику овог напредног  и образованог друштва, које 

се формирало по европским узорима.
Строга начела средњоевропског академизма 

на којима је било базирано његово образовање 
у Немачкој, овај градитељ оплеменио је на 
дошколовавању у Паризу угледајући се на 
остварења француског академизма. У периоду од 
1922. па до почетка Другог светског рата двадесет 
и пет објеката је подигнуто или преуређено по 
замисли архитекте Александра Ђорђевића, док је 
око петнаест његових пројеката остало неизведено. 
Осим успешних реализација у домену архитектуре 
академизма, пољу у коме се Ђорђевић поред 
архитекте Милутина Борисављевића може сматрати 
водећом личношћу крајем треће и почетком 
четврте деценије, овај градитељ пројектовао је 
и у коегзистирајућим правцима националног 
стила и модерне архитектуре, али без искрене 
привржености овим уметничким струјама. Оданост 
академизму представљала је за њега опредељење 
за космополитизам наспрам национализма, као 
и окренутост традицији, насупрот нејасним 
футуристичким иновацијама.

Културни аспект је незаобилазно поље 
тумачења и интерпретације архитектуре, с обзиром 
на то да је она плод идеја које су формирале и друге 
области културног семиотичког поља, у складу са 
временским, просторним и политичким контекстом. 
Средина у којој је стварао архитекта Александар 
Ђорђевић утврдила је свој културни идентитет уз 
помоћ једног препознатљивог система вредности, 
који се у српској средини формирао од средине XIX 
века, и био утемељен у друштвеном, политичком и 
културном пољу. Овај систем вредности, базиран на 
препознатљиво европској култури, настојао је да се 
одржи својом постојаношћу и непроменљивошћу, 
те се у погледу архитектонског стила ослањао на 
академизам, као водећу уметничку референцу 
стилске стабилности.1�7  Променљив и иноваторски 
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дух модерне, који је остварио снажан продор у 
градитељству Краљевине Југославије, никада 
није до краја био прихваћен у оним слојевима 
грађанског друштва који су настојали да искажу 
своју конзервативност у погледу конзистентности 
грађанског, европског идентитета, какав су у 
архитектури формирале европске уметничке 
академије.1�8Његов приступ архитектонском 
обликовању био је стога одраз не само његовог 
школовања и изричитих захтева средине већ и 
културног миљеа1�9 коме је припадао. Радећи за 
елиту предратне престонице, Ђорђевић је утицао 

на обликовање укуса највишег слоја престоничког 
становништва, на слику која је одражавала њихове 
захтеве и обележила епоху успона грађанске културе. 
Иако је идеолошка оцена ове слике после Другог 
светског рата била неповољна, те је она критикована 
и обезвређивана, многи репрезентативни објекти 
које је Александар Ђорђевић пројектовао добили су 
нове станаре којима, иако су неретко и сами били 
творци и заштитници идеологије новог поретка, 
класна слика ових резиденција није сметала. То 
је, мада парадоксално, потврда утемељености  и 
препознавања семантичких вредности које је 

Сл. 33. Посланство Краљевине Југославије у Тирани, перспектива, вероватно 1938.
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носила архитектура међуратног академизма и 
доказ о дубоко укорењеном поштовању њене 
репрезентативности које се није изгубило, 
упркос дугогодишњем занемаривању овог вида 
грађанске архитектуре у градитељској пракси и 
историографији. Софистицираност и уметничка 
еманципованост Александра Ђорђевића и његовог 
градитељског опуса, били су високо вредновани 
међу доајенима српске међуратне архитектуре. Стил 
и префињеност његових остварења и данас плене 
посматраче и истраживаче српске архитектуре, 
враћајући овог архитекту у скуп најистакнутијих 
неимара српске архитектуре двадесетог века.

О архитекти Александру Ђорђевићу видети: Александар 
Ђорђевић, Картони житеља ИАБ (Историјски Архив 
Београда); Александар М. Ђорђевић, Кредит Информ ИАБ 
5050; O. Minić, Đorđević Aleksandar, Enciklopedija Likovnih 
Umetnosti 2, D-Ini, Zagreb 1962, 162; G. Gordić, Đorđević 
Aleksandar, Biografije, Srpska arhitektura 1900–1970, Beograd 
1972, 132; Б. Несторовић, Постакадемизам у архитектури 
Београда (1919–1941), ГГБ XX, Београд 1973, 364–365; С. 
Максић, Ђорђевић Александар, додатак “Време Архитектуре”, 
Време 19.09.1994, 7; Б. Вујовић, Београд у прошлости и 
садашњости, Београд 1994, 157; З. Маневић, Ђорђевић 
Александар, Лексикон српских архитеката 19. и 20. века, 
Београд 1999, 56; A. Kadijević, Đorđević Aleksandar, in; Saur 
Allgemeines Kunstler-lexikon, Band 29, München–Leipzig 2001, 
42; З. Маневић, Лексикон српских неимара, Београд 2002, 55; 
Љ. Милетић-Абрамовић, Ђорђевић Александар, Биографије 
архитеката, у Архитектура резиденција и вила Београда 
1830–2000, Београд 2002, 381; S. G. Bogunović, Đorđević 
Aleksandar,  у Arhitektonska enciklopedija Beograda XIX i XX 
veka, Beograd 2005, 784–788.

О значају овог вида документације видети: А. Кадијевић, 
Значај заоставштина архитеката за историографију српског 
градитељства и службу заштите, Наслеђе III, Београд 2001, 
211–215.

Пројекти архитекте Александра Ђорђевића сачувани 
су у Историјском архиву Београда, Архиву Србије и Црне 
Горе, а у далеко мањој мери и у документацији заоставштине 
архитекте Григорија Самојлова која се чува у збирци Одељења 
Архитектуре, Музеја науке и технике.

Међу инвеститорима за које је Ђорђевић радио били су: 
београдски адвокати и банкари; Београдска берза; београдски 
Голф клуб; индустријалац Влада Илић; индустријалац 
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Влада Теокаровић; Павле Хаџи Павловић, директор Српско–
американске банке; Радмила Лазаревић, супруга Бранка 
Лазаревића, краљевског посланика у Бечу; Радомир Луковић, 
краљевски посланик у Будимпешти; Радмило Стојиљковић 
народни посланик; др Милан Стојадиновић, председник 
Kраљевске владе; краљ Александар Карађорђевић као и 
потоњи намесник кнез Павле Карађорђевић.

В. Б. Шолаја, А. С. Магдић, Инжењери у Књажевству 
/ Краљевини Србији: од 1834. године до завршетка Првог 
светског рата, Београд 1994, стр. 32, напомиње да је Ђорђевић 
био међу питомцима који су 1913. године примали државну 
помоћ за студије технике у Карлсруеу.

О строгим и непомирљивим начелима академизма која 
су пропагирали Ђорђевићеви професори, пре свих Јозеф 
Дурм и Фридрих Остендорф, види: А. Кадијевић, Естетика 
архитектуре академизма (XIX–XX век), Београд 2005, стр: 
125, 139, 180, 203, 331.

Видети: З. Маневић, Симеоновић Војин, Лексикон 
српских архитеката 19. и 20. века,  Београд 1999, 163; S. 
G. Bogunović, Simeonović Vojin, у Arhitektonska enciklopedija 
Beograda XIX i XX veka, Beograd 2005, 1081.

Видети: М. Миловановић, Архитекта Григорије И. 
Самојлов, Руска емиграција у српској култури XX века, књ. I, 
Београд 1994, 308–314; Исти, Григорије Иванович Самојлов, 
Руси без Русије, српски Руси, Београд 1994, 255–264; М. 
Ђурђевић, Григорије Самојлов (архитектонски опус), ГГБ 
XLIV, Београд 1997, 257–272; М. Просен, Прилог познавању 
београдског опуса Григорија И. Самојлова, Наслеђе III, 
Београд, 2001, 90; S. G. Bogunović, Samojlov Grigorije, у 
Arhitektonska enciklopedija Beograda XIX i XX veka, Beograd 
2005, 1071–1076;  М. Просен, каталог изложбе ,,Архитекта 
Григорије Самојлов 1904–1989’’, галерија Науке и технике 
САНУ, Београд, мај 2006, с наведеном литературом.

Наведени биографски подаци потичу из Curriculum vitae, 
писаног јула 1942. године, који се сачувао у породици архитекте 
Александра Ђорђевића, којој се аутор овом приликом срдачно 
захваљује.
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Подигнута је 1935–36. године по пројекту архитекте 
Григорија Самојлова. Видети: М. Просен, Сарадња архитекте 
Григорија Самојлова са породицом Теокаровић, Лесковачки 
зборник XLV, Лесковац 2005, 99–113.

Б. Несторовић, Преглед споменика архитектуре у Србији 
XIX века, Саопштења РЗЗЗСКБ X, Београд 1974, 155.

О Драгиши Брашовану видети: А. Кадијевић, Дело 
архитекте Драгише Брашована (1887–1965), ГГБ XXXVII, 
Београд 1990, 141–172, са старијом литературом; А. Игњатовић, 
Средњоевропски контекст у раном делу Драгише Брашована, 
ГГБ XLIX–L, 2002–2003, 143–167, са наведеном литературом; 
S. G. Bogunović, Brašovan Dragiša, нав. дело, 730–736.

О Милану Минићу видети: С. Михајлов, Прилог 
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проучавању архитектонског дела Милана Минића у Београду, 
ГГБ XLVII–XLVIII, Београд 2000–2001, 225–238; А. Кадијевић, 
С. Марковић, Милан Минић архитект и сликар, Пријепоље 
2003; S. G. Bogunović, Minić Milan, нав. дело, 971–974.

По сведочењу наследника његову заоставштину, која 
је садржала пројекте и фотографије изведених објеката, 
удовица Александра Ђорђевића предала је у руке неколицине 
београдских архитеката који су посећивали ову породицу 
после његове смрти. У том контексту помињу се архитекти 
Петар Крстић, Александар Дероко, Григорије Самојлов, Војин 
Симеоновић и Богдан Несторовић. Ђорђевићево прогањање 
и осуда створили су зид ћутања у вези с њим, па је и данас 
немогуће добити више података који би расветлили његов 
живот и рад.

О томе, као и о утицају француске архитектуре на 
градитељство у Србији види: А. Кадијевић, Поглед на 
француско-српске везе у архитектури од 1904. до 1941. године, 
у Српско-француски односи 1904. до 1941. године, Београд 
2005, стр.164.

О томе види: А. Кадијевић, Поглед на француско-српске 
везе,... стр. 166.

Историјски архив Београда – Техничка документација (у 
даљем тексту ИАБ-ТД) Ф-22-6-1922

Сачувале су се две варијанте пројекта, на првој из октобра 
1921, преко избледелог потписа Александра Ђорђевића 
накнадно је потписан архитекта Иван Добросављевић (о 
архитекти Ивану Добросављевићу види: В. Б. Шолаја, А. С. 
Магдић, нав. дело, 31.), а на акварелисаном цртежу фасаде 
који припада изведеној варијанти, августа 1922, потписао се 
само Александар Ђорђевић, што потврђује атрибуцију објекта 
овом архитекти. 

О Ивану Белићу видети: З. Маневић, Белић Иван, 
Лексикон српских архитеката 19. и 20. века,  Београд 1999, 
17.

О архитекти Ђорђу Ђорђевићу видети: З. Маневић, 
Ђорђевић Ђорђе, додатак ‘’Време архитектуре’’, Време 
19.09.1994, 7; З. Маневић, Ђорђевић Ђорђе, Лексикон српских 
архитеката 19. и 20. века, Београд, 1999, 57; Љ. Милетић-
Абрамовић, Архитектура резиденција и вила Београда 
1830–2000, Београд 2002, 164–165, 380; М. Миловановић, 
Арх. Ђорђе Ђорђевић – Један другачији Београд, Неимари 
Врачара, у: Врачарски Гласник 45, Београд новембар 2003, 11; 
М. Миловановић, Архитекта Ђорђе Ђорђевић – Заљубљеник 
у прошлост, Неимари Врачара, у: Врачарски Гласник 46, 
Београд, децембар 2003, 13.

Видети: Đ. Sikimić, Fasadna skulptura u Beogradu, 
Beograd 1965, 117.

О архитектури академизма видети: А. Кадијевић, 
Естетика архитектуре академизма (XIX–XX век), Београд 
2005.

 ИАБ-ТД Ф-1-47-1922
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Јанковићев пројекат предвиђао је улични фронт са три 
осовине: приземље, спрат и мансарду. Јанковић се придржавао 
пројектних канона академизма те је приземље обрађено у 
рустици, и представља базу за четири коринтска полустуба 
који рашчлањују фасадно платно. Портал је обликован у 
стилу неоренесансе, средишње позициониран и надвишен 
тимпаноном и прозором кроз који природно светло продире 
у хол. Високи, полукружно завршени прозори приземља, 
надвишени су декоративним, једноставно профилисаним 
орнаментима, док су њихове базе употпуњене ниским 
балустрама. Испод прозора спрата, по овом првобитном 
решењу, стављене су украсне гирланде, а средишњи прозор 
је истакнут балконом на декоративно обрађеним конзолама. 
Атика са балустрадом на врху фасаде заклања мансардне 
прозоре. Јанковић је фасаду ка башти замислио са пет 
осовина, и свечаним необарокним степеништем. Акценат 
ентеријера био је на централном холу који је имао галерије 
ношене стубовима, које би обухватиле и спрат и мансарду, и 
био завршен стакленом куполом.     
О архитекти Ђорђу Јанковићу видети: В. Б. Шолаја, А. С. 
Магдић, нав. дело, 41; З. Маневић, Јанковић Ђорђе, Лексикон 
српских архитеката 19. и 20. века, Београд, 1999, 78–79; 
М. Просен, Кућа Регине Адање у улици Риге од Фере бр. 6 – 
Изгубљено остварење архитекте Ђорђа Јанковића, Гласник 
ДКС 28, Београд 2004, 152–154.

У овој вили је данас смештена амбасада Румуније.

ИАБ-ТД Ф-4-11-1926

О архитекти Ђорђу Смиљанићу видети: Именик ди-
пломираних инжењера и архитеката на Техничком факултету 
Универзитета у Београду 1919–1938, Београд 1939, 85.

О архитекти Андреју Папкову видети: М. Миловановић, 
Андреј Васиљевич Папков, Руси без Русије, српски Руси, 
Београд 1994, 265–272; З. Маневић, Папков Андреја, Лексикон 
српских неимара, Београд, 2002, 152; М. Церанић, Београдски 
опус архитекте Андреја Васиљевића Папкова, дипломски рад 
одбрањен на одељењу за Историју уметности Филозофског 
факултета у Београду, јул 2004. године.

ИАБ-ТД Ф-2-25-1928

Употреба симетрије у пројектовању честа у српској 
међуратној архитектури, имала је изражену улогу у 
архитектури академизма. О симетрији у новијој српској 
архитектури видети: А. Кадијевић, М. Ђурђевић, Симетрија у 
новијој српској архитектури, ЗЛУМС 27–28, Нови Сад 1991–
1992, 1–14.

ИАБ-ТД Ф-15-11-1928

Видети: Београдске општинске новине, списак одобрених 
планова зидања (у даљем тексту БОН) од 10. до 24. јула 1929. 
године; Б. Несторовић, Постакадемизам у архитектури 
Београда, ГГБ XX, Београд 1973, 365; З. Маневић, Лексикон 
српских архитеката 19. и 20. века, Београд, 1999, 56; А. 
Кадијевић, Đorđević Aleksandar, in; Saur Allgemeines Kunstler-
lexikon, Band 29, München-Leipzig 2001, 42; S. G. Bogunović, 
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нав. дело, knj. II, Београд 2005, 788.

Б. Несторовић, нав. дело, 365; А. Кадијевић, нав. дело, 
42; S. G. Bogunović, нав. дело, 788.

Објекат је првобитно имао три спрата, и подигнут је 
по пројекту инжењера Д. Т. Митровића из 1922. године. 
Првобитни власник зграде био је Влада Марковић. О томе 
видети: ИАБ-ТД Ф-19–16–1922.

Б. Несторовић, нав. дело, 365; А. Кадијевић, нав. дело, 
42. Ова кућа подигнута је по пројекту архитекте Бранислава 
Којића 1937. године. О томе видети: ИАБ-ТД Ф-4–2–1937

S. G. Bogunović, нав. дело, 788.

Ове две виле приписују се архитекти Александру 
Ђорђевићу и на основу сећања госпође Невене Теокаровић, 
којој се аутор овом приликом захваљује на пруженим 
информацијама.

 Упркос сведочењу породице, и могуће стилске атрибуције, 
потребно је задржати дозу опреза у вези с одређивањем аутора 
ове виле, с обзиром на то да архитекта Григорије Самојлов, који 
је блиско сарађивао како са Ђорђевићем тако и са породицом 
Теокаровић, наводи да је ову вилу он пројектовао пред почетак 
рата, а да ју је по његовим пројектима довршио архитекта 
Андреј Папков 1941. Видети документацију у заоставштини 
архитекте Григорија Самојлова, Музеј науке и технике.

Види: З. Маневић, Лексикон српских архитеката 19. и 
20. века, Београд, 1999, 56

БОН од 12. августа до 26. новембра 1930. године, под 
адресом Гледстонова 15, а у БОН-у од 22 априла до 24 маја 1931, 
под адресом Гледстонова 17. Као пројектант се у оба случаја 
наводи Ђорђевић; ИАБ-ТД Ф-4–18–1931. Драгутиновић је у 
пројектној документацији навео да вилу зида у својој режији, 
а да је надзорни архитекта Александар Ђорђевић.

ИАБ-ТД Ф-27–59–1930

У извештају Кредит Информ-а 5050, наводи се да је 
кућа у Гледстоновој 15 власништво архитекте Александра 
Ђорђевића. У истом извештају сазнајемо и то да је био ожењен 
Драгом Ђокић, рођеном 1898, сестром архитекте Војислава 
Ђокића, с којом је имао кћерку Милицу.

БОН од 25. јуна до 28. септембра 1931. године, наведена 
адреса Гледстонова 9; ИАБ-ТД Ф-42–25–1931.

Подигнута је на површини од 160 м², док цео плац заузима 
2016 м². Зидање је изведено циглом у кречном малтеру, са 
бетонским међуспратним конструкцијама и дрвеним кровом 
који је покривен црепом.

Непотпуност архивске документације и недоступност 
ентеријера, учинили су да нам распоред просторија ове виле 
остане непознат.

ИАБ-ТД Ф-13–19–1931

ИАБ-ТД Ф-12–10–1931

Ђ. Сикимић, Фасадна скулптура у Београду, Београд 
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1965, износи претпоставку да је архитекта Григорије Самојлов 
аутор скице за фасадну скулптуру, види стр.119.

БОН од 28. септембра до 27. октобра 1931. године; ИАБ-
ТД Ф-25–4–1931

БОН за прву половину месеца септембра 1932. године, 
наведена адреса Краља Звонимира 47; ИАБ-ТД Ф-13–19–
19�6

Даница Љујић је касније била супруга архитекте 
Григорија Самојлова, док је Александар Ђорђевић био њихов 
сведок на венчању.

Статички прорачун за дозиђивање урадио је Борис 
Никитин, који се јавља као потписник једног од пројеката које 
је израдио архитекта Самојлов 1933, што наводи на помисао 
да је Никитин био сарадник у Ђорђевићевом бироу.

БОН за другу половину месеца јула 1932. године, 
наведена адреса Милоша Великог 60; ИАБ-ТД Ф-18–8–1932

Први део виле био је завршен 1932. за своту од 360.000 
а други део 1934. за своту од 1.000.000 динара. Извођач 
радова био је архитекта Александар Јанковић. Кућа је данас 
власништво амбасаде републике Мирамар.

БОН за март 1933. године; ИАБ-ТД Ф-35–10–1932. О 
згради Београдске бБерзе видети: У. Мартиновић, Модерна 
београда, архитектура Србије између два светска рата, 
Београд 1972, 48; С. Ђокић, Зграда некадашње берзе, Политика 
11. IX 1995.

Дом Аероклуба подигнут је по пројекту архитекте Војина 
Симеоновића између 1932–1934, Дом трговачке омладине, 
познат и као Трговачка комора сазидан је по пројекту архитекте 
Драгише Брашована 1933–1934. године

Већ од краја 1931. планирано је зидање поменута три 
објекта на постојећој локацији, о чему је извештавала и 
београдска штампа: Аноним, Подизање Београда, С пролећа 
ће почети грађење трију нових палата: Београдске берзе, 
Трговачке омладине и Аероклуба, Политика 25.12.1931.

Видети: Извршено је освећење нове палате Дома 
Београдске берзе на Краљевом тргу, БОН бр.5, 1935, стр. 343.

Предузимач је било техничко предузеће “Лабор” из 
Београда, инжењер Александар Ацовић. На месту предвиђеном 
за палату Берзе раније се налазила једна зграда за становање 
и једна шупа од слабог материјала. Имање је откупљено за 
своту од 3.205.200 динара. Заузима површину од 1166,25 м².

Статички прорачун радио је инжењер Душан Глишић.

ИАБ-ТД Ф-35–10–1932

Мали гвоздени кров над салом рачунат је према типу 
књиге Eisen Im Hochbau.

Ове просторије су накнадно преуређене за потребе 
изложбеног простора Етнографског музеја.

У. Мартиновић, нав. дело, 48, сматра да је овај објекат 
без снаге и без слабости, тј. да га одликују све мане ликовне 
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неопредељености које проистичу из наведене стилске 
недоумице.

O ар декоу у српској архитектури видети: З. Маневић, 
Ar Deco and National Art Tendenices in Serbian Architecture, 
Spatium I, Београд септембар 1997, 34–37; М. Јовановић, 
Француски архитект Експер и “Ar Deko” у Београду, Наслеђе 
III, Београд 2001,  67–82.

БОН од 1. до 31. марта 1935. године наведена адреса је 
Радничка 24; ИАБ-ТД Ф-3–29–1927

Улица је више пута мењала свој назив, првобитно је 
била Раденичка, потом Кнегиње Олге, па Ђуре Ђаковића, а у 
скорије време добила је назив Венизелосова.

О инжењеру Кости П. Јовановићу видети: В. Б. Шолаја, 
А. С. Магдић, Инжењери у Књажевству / Краљевини Србији: 
од 1834. године до завршетка Првог светског рата, Београд 
1994, стр. 43

ИАБ-ТД Ф-14–6–1924.

О индустријалцу Кости Илићу и његовом наследнику 
Влади Илићу видети: М. Костић, Успон Београда 2, Београд 
2000, 127–131. Влада Илић (1882–1952) познати текстилни 
индустријалац, био је у управним одборима многих предузећа 
и банака, дугогодишњи председник Београдске индустријске 
коморе, председник Централе индустријских корпорација 
Југославије и председник Београдске општине од 1935–1939. 
године.

Ђ. Сикимић, Фасадна скулптура у Београду, Београд 
1965 стр. 37, наводи да је вајар Живојин Лукић могући аутор 
скулпторалних група: Деца са лабудом, Деца са индустријским 
точком, Деца са овном и Деца са ћураном.

Види, С. Г. Богуновић, нав. дело, 1176.

О згради Белог двора в: Б. Трпковић, Стари Двор на 
Дедињу, Свеске историчара уметности 16, Београд 1985, 103; 
М. В. Ивановић, Дворови на Дедињу, Српски забрањени град, 
Београд 1993, стр. 3, 46–54; С. Тошева, Конкурс за Бели двор 
на Дедињу, ГГБ XLV–XLVI, 1998–1999, 133–148; Љ. Милетић-
Абрамовић, нав. дело, 124–127; S. G. Bogunović, нав. дело, knj. 
I, Београд 2005, 124.

М. В. Ивановић, нав. дело, 46. Целокупно имање се 
простире на приближно 100 хектара.

А. Кадијевић, Поглед на француско-српске везе у 
архитектури од 1904. до 1941. године, у Српско-француски 
односи 1904. до 1941. године, Београд 2005, стр. 167.

О архитекти Виктору Лукомском видети: А. Арсењев, 
Лукомски Виктор Викторович, Биографски именик руских 
емиграната, у: Руска емиграција у српској култури XX века 
II, Београд 1994, 275; А. Кадијевић, Београдски период рада 
архитекте Виктора Викторовича Лукомског (1920–1943), 
ГГБ XLV–XLVI, Београд 1998–1999, 115–132.

С. Тошева, нав. дело, 134.

Архив Србије и Црне Горе, Фонд Двора КЈ (Краљевине 
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Југославије) 74, Ф 365–10. Програм конкурса за израду идејне 
скице зграде за Њ. К. В. Краљевиће на Дедињу:  
1. Зграда се има подићи на месту означеном на приложеној 
ситуацији.         
2. Зграда треба да има сутерен, приземље и спрат и 
евентуално са мансардом. Не сме ићи сувише у висину.     
3. Зграда треба да садржи следеће просторије: а) три апартмана 
по 1 за сваког краљевића. Ови апартмани треба да имају собу 
за рад, спаваћу собу, купатило са тоалетом и гардеробу; б) 4 
собе са или без предсобља, са купатилом и тоалетом; в) једна 
заједничка трепезарија за краљевиће са офисом; г) један до 
два заједничка салона за краљевиће; д) један апартман за 
госте, који би садржао салон, спаваћу собу са купатилом и 
тоалетом и једним малим предсобљем и гардеробом; ђ) две 
собе за дежурног официра са чекаоницом и гардеробом; е) у 
сутерену и евентуално на мансарди неколико соба за личну 
послугу, једна трпезарија за млађе, једна кухиња са доњим 
офисом, неколико соба за оставу, вински подрум; ж) у целој 
згради предвидети потребан број споредних просторија, 
као и потребан број тоалета.    
4. Спољна обрада зграде има бити саображена осталим 
зградама на Дедињу, тако да чини једну целину.       
5. Пројектант има дати уз скицу технички опис са прорачуном 
кубатуре и прорачуном коштања зграде.     
6. Рок за подношење скица је 1. март 1934.   
7. Скице поднети у размери 1:100 у затвореном коверту под 
мотом, и са приложеним ковертом са именом пројектанта. 
Управа Двора исплатиће три награде: I – 8.000 динара; II – 
6.000; III – 4.000 динара. Управа Двора задржава право откупа 
извесног броја скица уз награду од 2.000 динара. Награђене 
и откупљене скице постају својина Управе Двора и она их 
може искористити по свом нахођењу. Ненаграђене скице 
пројектанти могу подићи 15 дана по подношењу.

Љ. Милетић-Абрамовић, нав. дело, 124.

Архив Србије, Збирка планова, скица и уметничких 
слика ПС-1

О архитекти Душану Бабићу видети: З. Маневић, Бабић 
Душан, Лексикон српских архитеката 19. и 20. века,  Београд 
1999, 13–14; S. G. Bogunović, нав. дело, 684–687

О архитекти Гојку Тодићу видети: В. Банковић, Нова 
зграда Министарства грађевина Краљевине Југославије, 
Наслеђе VI, Београд 2005, 163–173.

О архитекти Николају Краснову видети: А. Кадијевић, 
Прилог проучавању дела архитекте Николе Краснова у 
Југославији (1922–1937), Саопштења РЗЗЗСК XXVI, Београд 
1994, 181–192; Исти, Рад Николаја Краснова у Министарству 
грађевина Краљевине СХС/Југославије у Београду од 1922. 
до 1939. године, ГГБ XLIV, Београд 1997, 221–255; Исти, 
Архитектор височаишего двора, Н. П. Краснов, Симферопољ 
2003 (коаутори Н. Калинин, М. Земљнинченко); S. G. 
Bogunović, нав. дело, 879–883.

О архитекти Драгомиру Тадићу видети: З. Маневић, 
Тадић Драгомир, Лексикон српских архитеката 19. и 20. века,  
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Београд 1999, 172–173; S.G.Bogunović, нав. дело, 1106–1108.

О архитекти Јовану Ранковићу видети: З. Маневић, 
Ранковић Јован, Лексикон српских архитеката 19. и 20. века,  
Београд 1999, 157.

О архитекти Светомиру Лазићу видети: З. Маневић, 
Лазић Светомир, Лексикон српских архитеката 19. и 20. века,  
Београд 1999, 111–112; S.G.Bogunović, нав. дело, 901–904.

О архитекти Ивану Белићу видети: З. Маневић, Белић 
Иван, Лексикон српских архитеката 19. и 20. века,  Београд 
1999, 17

Архив Србије и Црне Горе, Фонд Двора КЈ 74, Ф 362–546.

Архив Србије и Црне Горе, Фонд Двора КЈ 74, Ф 365–1

Архив Србије и Црне Горе, Фонд Двора КЈ 74, Ф 362–167

Први предлог конкурсне комисије, којом је председавао 
архитекта Пера Поповић, био је да се од понуђених скица 
направе две варијанте, једна по скици “Дедиње” а друга по 
скици “Терасе”, с тим да се све лоше стране ових пројеката 
поправе и израде одговарајуће фасаде.

Продужена је средишња тераса до 15.30 м, чиме се 
добио правилни облик собе за рад Њ.К.В. престолонаследника 
и директна комуникација из галерије у собе за рад Њ.К.В. 
краљевића Томислава и краљевића Андреја. Средишњи калкан 
на јужној фасади је проширен и фланкиран са два мања.

Архив Србије и Црне Горе, Фонд Двора КЈ 74, Ф 362–86

Решење Управе Двора бр.1022 од 15. августа 1934. да 
му се у вези с уговором закљученом између Управе Двора и 
архитекте Александра Ђорђевића из Београда о подизању нове 
виле на имању Њ. В. Краља на Дедињу, месечно исплаћује 8000 
динара на име надокнаде за израду свих планова и детаља, као 
и вођења надзора над израдом ове виле – почев од 1. августа 
1934. Архив Србије и Црне Горе, Фонд Двора КЈ 74, Ф 362–86.

М. В. Ивановић, нав. дело, 46, Љ. Милетић-Абрамовић, 
нав. дело, 124. Судећи по новинском тексту  – Аноним, Новости 
8, бр. 555, 15.XI 1990, стр 13–14, који доноси текст повеље о 
полагању камена темељца, овај догађај одиграо се 14. августа. 
Текст документа о полагању камена темељца Белог двора гласи: 
“Ми, Александар Први, Краљ Југославије, полажемо данас 
темељ своме дому на нашем имању Дедиње, који намењујемо 
нашој драгој деци, молећи Бога да их у њему прати добро 
здравље и да у њему одрасту на нашу радост и себи на срећу, 
отаџбини на корист. Амин. Александар с.р. У Нашем престоном 
граду Београду, 14. августа 1934. године”.

М. Лакетић, Бели двор на Дедињу, у Београд поред кога 
пролазимо, Београд 2003, 135

Архив Србије и Црне Горе, Фонд Двора КЈ 74, Ф 362–546

Зграде за гаражу и стражу садрже сутерен, приземље и 
спрат, и изведене су у истом стилу као и зграда Белог двора. 
Види БОН од 1. до 28. фебруара 1937. године.

Архив Србије и Црне Горе, Фонд Двора КЈ 74, Ф. 362–545.
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О томе види документацију Заоставштине архитекте 
Григорија Самојлова која се чува у Одељењу архитектуре у 
Музеју науке и технике.

М. В. Ивановић, нав. дело, 46.

Првобитни пројекат главне фасаде предвиђао је нише 
са скулптуром у нивоу првог спрата, са страна средишње 
постављеног портика.

По првобитном пројекту углове трпезарије фланкирају 
стубови.

О стиловима у ентеријерском обликовању види: Р. 
Милосављевић, М. Милосављевић, Стилови у ентеријеру, 
Београд 2005.

Утицај енглеске архитектуре XVII–XVIII посебно 
сличност са дворцем у Гриничу, приметила је Љ. Милетић-
Абрамовић, в: нав. дело, 124.

V. Gibberd, Architecture source book, London 2000, 87.

Упркос томе што су владарске резиденције и јавни објекти 
у престоници били обликовани у духу европоцентричног 
академизма, национално обојена архитектура, инспирисана 
византијским наслеђем српске средњовековне државе, 
коришћена је за изражавање српског и југословенског 
идентитета, посебно видљивог на згради посланства Краљевине 
Југославије у Софији, и на Ђорђевићевом пројекту посланства 
у Тирани.

Пример пружају виле које су подизали Григорије Самојлов, 
Војислав Ђокић, Александар Дероко, Војин Симеоновић. 

О Белом двору види и: Аноним, Новости 8, бр. 555, 15. 
XI 1990, стр 13–14, наводи да је за две године свог ангажовања 
на изградњи Белог двора архитекта Ђорђевић зарадио 696.000 
динара, као и то да су сви трошкови за зидање били плаћани из 
“Краљевог фонда” основаног на дан краљевог венчања 1922; Ђ. 
Берар, Градио сам Бели Двор, Политика 27. јун 1991, 15, сведочи 
о изразитој прецизности коју је Ђорђевић, будући надзорни 
архитекта, захтевао од зидара; В. Вуковић, С. Јелић, Версај на 
Дедињу, Борба 4. септембар 1991, 16, наводе да је имање на 
Дедињу до 18. марта 1923 било својина Патријаршије СПЦ, 
те да је тада актом власништво пренето на краља Александра; 
О. Милановић, Српски дворови некад и сад, Лобисти траже 
краљевске куће, Илустрована политика 03. II 1992, 2–5; Б. 
Бојовић, Везе од давнина, Изложба Париз–Београд у Француском 
културном центру, Београдске Новине, Политика експрес 28. 
април 1995, 11; Г. Гордић, М. Гордић, Палате у мору зеленила, 
Дворски комплекс на Дедињу, Београдске новине, Политика 
експрес 30. VI 1995, 8; Предраг Алексејевић, Блистави Дворац, 
Глас, 17. октобар 2000, 13, наводи да је Ђорђевић био лични 
пријатељ краља Александра.

А. Кадијевић, Естетика архитектуре академизма (XIX–
XX век), Београд 2005, 366.

Види Архив Србије и Црне Горе, Фонд Двора КЈ 74, Ф 
387–408
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ГРАДИТЕЉСКИ ОПУС АРХИТЕКТЕ АЛЕКСАНДРА ЂОРЂЕВИЋА (1890-1952)

НАСЛЕ Е�01

Види: Архив Србије и Црне Горе, Фонд Двора КЈ 74, Ф 
387–577

Види писмо које је 30. маја 1936. године управа Двора 
упутила предузимачу Виктору Бидовцу, Архив Србије и Црне 
Горе, Фонд Двора КЈ 74, Ф 387–411

БОН од 1. до 15. јуна 1936. године; ИАБ-ТД Ф-13–15–
19�6

Захваљујем се мр Снежани Тошевој на томе што ми је 
указала на везе српске и енглеске архитектуре у међуратном 
периоду.

Види: Скупштина Голф клуба, БОН бр. 4/6 за 1937. 
годину, 387–388. Основни капитал чинили су оснивачки 
улози. У оснивачком одбору налазили су се:  др Милан 
Стојадиновић, председник Министарског савета и министар 
спољних послова, др Славко Грујић, опуномоћени министар 
у Лондону, Влада Илић, председник Општине града Београда, 
Војислав Антонијевић, министар у пензији, др Божидар 
Пурић, опуномоћени министар у Паризу, Тихомир Панић, 
рентијер, Божа Банац, председник “Југословенског Лојда”, 
Васа Кнежевић, индустријалац, Никодије Богдановић, 
инжењер и Жика Илић, рентијер.

Исто, стр. 388.

БОН од 1. до 31. октобра 1936. године; ИАБ-ТД Ф-23–
15–1936

Види ИАБ-ТД Ф-23–15–1936

О архитекти Рајку Татићу видети: З. Маневић, Татић 
Рајко, Лексикон српских архитеката 19. и 20. века,  Београд 
1999, 174; С. Михајлов, Неовизантијски елементи у 
архитектури Рајка М. Татића (1900–1979), Ниш и Византија, 
Зборник радова II, Ниш 2004, 425–436; S. G. Bogunović, нав. 
дело, 1114–1115.

ИАБ–ТД Ф–23–29–1937

Види: Архив Србије и Црне Горе, Фонд Двора КЈ 74, Ф 
387–572

О архитекти Живојину Николићу видети: А. Кадијевић, 
Један век тражења националног стила у српској архитектури 
(средина XIX – средина XX века), Београд 1997, 147–149; З. 
Маневић, Николић Живојин, Лексикон српских архитеката 
19. и 20. века,  Београд 1999, 140–141.

Види: Архив Србије и Црне Горе, Фонд Двора КЈ 74, Ф 
367–899

Види: Архив Србије и Црне Горе, Фонд Двора КЈ 74, Ф 
366–72

Види: Архив Србије и Црне Горе, Фонд Двора КЈ 74, Ф 
�70

Д. В, Теразије као декоративан трг, предлог архитекте А. 
Ђорђевића, Ново Време, уторак 12. мај 1942, стр.5.

М. Јевтић, Теразијски чвор, НИН 4.06.1993, помиње 
овај Ђорђевићев предлог. Видети и: Т. Борић, Теразије, 
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урбанистички и архитектонски развој, Београд 2004, 33.

О архитекти Ђорђу Коваљевском видети: З. Маневић, 
Коваљевски Ђорђе, Лексикон српских архитеката 19. и 20. 
века,  Београд 1999, 94.

О архитекти Милутину Борисављевићу видети: Љ. 
Милетић-Абрамовић, Милутин Борисављевић, ГГБ XXXIII, 
Београд 1986, 63–87 (са старијом литературом); З. Маневић, 
Борисављевић Милутин, Лексикон српских архитеката 19. и 
20. века, Београд 1999, 26–27; И. Ковачић, Прилог познавању 
архитектонског опуса М. Борисављевића – породична кућа и 
вила, Наслеђе IV, Београд 2002, 89–109; S. G. Bogunović, нав. 
дело, 720–728.

При томе Ђорђевић изјављује како то није случај са 
палатом “Албанија”.

О капели Јована Савића видети: М. Просен, Гробница 
трговца Јована Савића на Новом гробљу  у Београду, дело 
архитекте Григорија Ивановича Самојлова, Београдски 
портали бр.11, август 2005, 14.

Пројекат је сачуван у заоставштини архитекте Григорија 
Самојлова

На овом и многим другим подацима као и на уступљеним 
фотографијама пројекта Краљевског посланства у Тирани, 
зграде Белог двора, Голф клуба, пројекта Београдске берзе и 
пројектима виле Владе Илића и Тихомира Панића, најсрдачније 
се захваљујем познаваоцу предратне архитектуре Београда и 
колекционару старих разгледница и фотографија, господину 
Милошу Јуришићу.

С. Тошева нав. дело. Упоредити са публикованим 
пројектима, “Вила” Драгомира Тадића и “Гнездо Соколића” 
Светомира Лазића, где су на сличан начин истакнута угаона 
крила.

Куће Павла хаџи Павловића у улици Светозара 
Марковића 58 и Тихомира Панића у улици Кнеза Милоша 
70, у историографији се наводе као примери француског 
академизма, док се зграда Берзе и Белог двора истичу као 
примери зрелог међуратног српског академизма. Види: А. 
Кадијевић, Естетика архитектуре академизма (XIX–XX век), 
Београд 2005, 361, 366; А. Кадијевић, Поглед на француске-
српско везе у архитектури од 1904. до 1941. године, у Српско-
француски односи 1904. до 1941. године, Београд 2005, 
стр.166. 

О оваквом ставу једног дела престоничке јавности 
сведочи и текст Драгомира Поповића, Данашња београдска 
архитектура, Уметнички преглед 9, Београд, новембар 
1940, где се тврди да је модеран стил углавном резервисан за 
јефтине зграде за ренту, док је господствени “високи стил” 
препоручљив за виле.

О објашњењу појма миљеа и његовом схватању у 
архитектури видети: S.G.Bogunović, нав. дело, 1320–1326.
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МИЛАН ПРОСЕН

СПОМЕНИЧКO НАСЛЕЂЕ �0�

THE ARCHITECTURAL OPUS OF THE ARCHITECT 
ALEKSANDAR DJORDJEVIC (1890-1952)

Aleksandar Djordjevic (1890-1952) is placed among the most famous Serbian architects of the period between the 
two Wars. While working for the elite of the pre-war Belgrade, for King Aleksandar I, Prince Pavle Karadjordjevic, 
merchants, industrialists and members of Parliament, he created, in his architectural opus, many remarkable 
works, such as building of Belgrade Stock Exchange, White Palace and Golf Club in Kosutnjak, and numerous 
private residencies in capital and out of it, as well. He was educated in the most prestigeous schools in Germany 
and France, during his creative period he reflected the influences of the style of academism inspired by French 
architecture of 17th and 18th century. His approach to the architectural design, was not exclusively the reflection 
of his education and explicit demands of the environment, but it was also the reflection of the cultural milieu which 
he belonged to. While working for the pre-war capital elite, Djordjevic made influence on the taste formation of 
the highest society class in the capital, on the picture which reflected their demands and marked the period of civic 
culture increase. In the period from 1922 up to the beginning of the Second World War, twenty five buildings were 
constructed or reconstructed according to the ideas of the architect Aleksandar Djordjevic, while around fifteen of 
his designs remained non-constructed. Besides successful realizations in the domain of the style of academism, 
field where Djordjevic, apart from the architect Milutin Borisavljevic, may be considered a leading figure from the 
end of the third and beginning of the fourth decade, this architect designed even in coexisting national style and 
modern architecture movements, but without sincere devotion to these art movements. Sophistication and artistic 
emancipation of Aleksandar Djordjevic and his architectural opus, were highly valued among the doyens of the 
Serbian architecture between the two wars. Even nowadays, observers and researchers of the Serbian architecture 
are enchanted with style and delicacy of his work, placing this architect among the most eminent architects of 20th 
century Serbian architecture. 

Summary: MILAN PROSEN
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