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КАПИЈЕ БЕОГРАДСКИХ КУЋА

ОЛГА ЛАТИНЧИЋ, ЈОВАНКА ВЕСЕЛИНОВИЋ

УДК 72.051.8(497.11)"1927/1914"(093.2)

ослови техничких служби у оквиру Београдске  
           општине, као што је познато, били су децентра-
лизовани и аутономни до 1911, односно до доношења 
Статута општине 1922. године. Овим статутом оснива 
се Техничка дирекција која све техничке послове цен-
трализује у својим одељењима. Разлог за ову централи-
зацију, као и потреба за њом, лежи и у наглом порасту 
општинских радова после Првог светског рата, а наро-
чито од 1926. године.1

У оквиру фонда Општине града Београда чува се 
и архивска грађа настала радом Техничке дирекције у 
количини од 630 кутија са око 20.000 досијеа пројектне 
документације, а обухвата период од 1919. до 1944. го-
дине. Сваки досије с пројектном и осталом документа-
цијом односи се на један или више грађевинских објека-
та на одређеној локацији. Пројекти су за новоподигнуте 
јавне и приватне објекте, али исто тако и за разне вр-
сте измена на постојећим објектима. У досијеима нису 
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сачувани увек исти списи. Може се рећи да су ретки они 
који садрже комплетну потребну документацију. Поред 
пројектне документације, у досијеу се чува и пратећа 
неопходна за добијање дозвола за изградњу: молбе, та-
пије, понекад и тестаменти, уверења о нивелацији, ре-
гулацији, канализацији, статички прорачуни, технички 
описи радова, грађевинске и употребне дозволе. 

Ретки су комплетни досијеи за неки објекат. Такав 
је пример досије за објекте у Улици Леди Каудри бр. 
20, власништво и инвестиција Маре Д. Ђорђевић Ма-
лагурске. Овај досије има сачувана следећа документа: 
молба за подизање нове зграде; три комплетна плана, 
сваки по два листа, од којих је један комплет на енгле-
ском платну, и два комплета копија; статички прорачун 
конструкција у два примерка; технички опис радова у 
два примерка; протокол одређене регулације и нивела-
ције Техничке дирекције; препис тапије оверен од др-
жавних власти; планови канализације; опис зграде са 
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израженим вредностима новопројектоване грађевине; 
изјава сагласности суседа имања у вези са изградњом 
зграде и решење о грађевинској дозволи.2

Још од првих година рада Техничке дирекције Оп-
штине града Београда у досијеима можемо наћи и доку-
ментацију везану за изградњу капија и ограда.

У антрополошком смислу капија је један од еле-
мената који раздваја освојени од неосвојеног простора, 
отворени од затвореног, човека од околине. Као еле-
мент архитектуре, она омогућава комуникацију између 
спољашњег света и унутрашњости куће. Како капије 
представљају први контакт са кућом, саграђене су тако 
да указују на имовно стање власника. Понекад су укра-
шаване с циљем постизања што репрезентативнијег 
изгледа. Величина капије, материјал од којег је изгра-
ђена, као и украси на њој постајали су статусни симбол 
домаћина. 

Посебно истакнута улазна врата у кућу или зграду, 
као и ограда с капијом или капијама, у овој грађи су, 
без обзира на рано појављивање, права реткост.3 Мада 
нису сачувани планови за капије у већем броју, примет-
но је традиционално неговање култа капије као огледа-
ла куће. О овоме налазимо податке у рукописној грађи 
Миливоја Костића о београдским привредницима, у 
деловима кад описује куће београдских трговаца, ин-
дустријалаца и занатлија и њихове обичаје. У његовим 
описима често су капије од тешке храстовине. Костић, 
такође, бележи и један уврежен обичај да се свако јутро 
чисти испред своје капије – куће или дућана, напомињу-
ћи да кад газда дође пре шегрта, онда он попрска водом 
да шегрче не диже прашину кад чисти.4 

Према сачуваним пројектима, капије су разновр-
сне – од најједноставнијих до богато украшених, као и 
ограде с капијама, којих има зиданих и од кованог гво-
жђа па све до најједноставнијих тараба од дрвета или 
жице. Самим тим и њихова вредност варира. Капија са 
оградом у Сокобањској 20 износила је 1.000 динара5, 

ограда с капијом у Словенској улици износила је 4.000 
динара6, док је вредност за ограду с капијом у Улици 
Леди Каудри 20 на Дедињу износила чак 10.000 ди-
нара7. Најскупља међу њима је била ограда у Војводе 
Протића бр. 17 – 18.000 динара.8

Инвеститори у чијим су пројектима зграда сачу-
вани и планови ограда и капија углавном су имућнији 
трговци, адвокати, рентијери. Пројектанти су исти они 
који су радили и пројекат зграде или други. Тако наи-
лазимо на пројекте Баумана, Куна, Козинског, Урбана, 
Петра Крстића, Билинског, Самојлова, Папкова, Фрање 
Јенча, Дерока, Новаковића, Бориса Паљибина, Ђорђе-
вића, Јордана Петровића и друге. 

Посебно је интересантан пројекат виле Обрада 
Симића, адвоката, у Тузланској 25 из 1931. године, који 
је радио Александар Дероко, тада доцент на Техничком 
факултету. Уједно је вршио и надзор над извођењем ра-
дова. Поред бројних украса на објекту: куле, сунчани 

Сл. 1.
Ограда на имању 
Марка Димитријевића, 
Војводе Протића 17, 
1:50, 1930.

Сл. 2. Капија на имању Бранка Токина,
Сокобањска 20, 1931.
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Ограда има да се изради у свему по поднесеном 
плану: сама ограда од кованог гвожђа ливеним копљама, 
гвожђе минизирано и 2 пута фарбано.

Темељи су од бетона са лаким армирањем, бетон 
изнад површине земље обрађен са вештачким каменом.

Стубови испод капије појачани са једном контра-
гредом исте висине као и темељи и са 8 о 14 мм.

Изнад саме капије Самојлов је замислио медаљон 
у геометријско-флоралној орнаментици од кованог гво-
жђа са иницијалима власника – ЈС.

У истом досијеу сачуван је и једини план врата. 
То је план улазних врата веранде коју је исти власник 
раније градио (1933).9 

Ређи су списи техничких описа разних занатлија 
који су изводили ову врсту радова. О њима ретко кад 
нешто сазнајемо из досијеа. У пројекту за зграду у Ули-
ци Леди Каудри 20 сачуван је детаљнији технички опис 
пројектанта Јордана Петровића, који наводи између 
осталог да је сва столарија у главним просторијама 

сат и ветроказ на громобрану, прозори и споредна врата 
украшени су витражима.

Међу техничким описима сачувана су два – Технич-
ки извештај Владимира Билинског, инжењера, руског из-
беглице, за ограду на имању Симеона и Наталије Пам-
пулове у Струмичкој улици 47 и Технички опис архи-
текте Григорија Самојлова, такође руског избеглице, за 
раскошну капију од кованог гвожђа на имању Јована Са-
вића. Ову гвоздену ограду с капијом Самојлов описује:

Сл. 3. Врата стаклене баште на имању Јована 
Савића, Румунска 16, 1:10, 1933.

Сл. 4. Зграда Задужбине Магдалене и Симе Павловића, 
Јакшићева 7, 1:50, 1933.
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Сл. 5. Ограда на имању Удружења ратних инвалида, Курсулина 17, 1:25, 1933.

бело обојена и лакирана, док је у споредним просто-
ријама у тону по избору или флодрована, да су ролетне 
у прозорима од ситне плетене трске или ’еслингенске’. 
На основу уверења и потврде из истог досијеа, сазнаје 
се да је ове радове изводила Продаваоница уметничког 
намештаја Густава Фистера из Суботице.10

Упркос разликама у цени и изгледу, све ове капије 
и ограде доприносиле су лепоти саме зграде и снажном 
првом утиску пре уласка у њу. 

Као што су пројекти улаза – капија и ограда реткост 
у пројектној документацији, они представљају реткост 
и међу сачуваним фотографијама збирки или фондова. 

Сл. 6. План зграде и ограде Маре Ђорђевић Малагурске у Леди Каудри 20, 1:50, 1933
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Сл. 7.
Нова гвоздена ограда 
на имању Јована 
Савића, Румунска 14а, 
1:10, 1935.

Сл. 8.
Зграда Пампулових у 
Струмичкој 47, 1936.
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Изузетак је фотографија зграде с визуелно јасним ула-
зом и капијом Дома Српске мајке, који се налазио у Југ 
Богдановој 6. Дом је подигнут 1929. на земљишту које 
је Београдска општина поклонила Друштву Српска мај-
ка. Дом је излазио на Бранкову улицу и Југ Богданову. 
Имао је диспанзер, обданиште и канцеларије. Подигнут 
је уз велику новчану помоћ краљице Марије, кнегиње 
Олге, Општине града Београда, Црвеног крста, Борског 
рудника, Ђорђа Вајферта, Милана Вапе, Петра Тесли-
ћа, Фронтингем-Лозанића и др. 

Данас је овај објекат измењеног изгледа и намене.11

Досијеи пројектне документације Техничке ди-
рекције Општине града Београда у којима су сачувани 
планови капија, улаза или ограда хронолошки према 
локацијама :

1. Кнегиње Олге 26, б. г.
2. Ђушина 38, 1927.
3. Скадарска 29 (37), 1927. 
4. Ђушина 29 (37), 1927.
5. Ресавска (Зринска) 60, 1927.
6. Угао Шарпланинске 2 и Славујске 136, 1928.
7. Виноградарска 5,1928.
8. Бранкова 14, 1928.
9. Славујска бр. 236, 1928.
10. Студеничка 37, 1928.
11. Престолонаследника Петра 3, 1928. 
12. Угао Шумадијске 33 и Охридске 1- (Булевар Црве-

не армије 33), 1928.
13. Бирчанинова 29, 1928.
14. Васина 14–16, 1928.
15. Крунска 83а, 1928.
16. Београдска 3, 1929.
17. Рачког 8, 1929.
18. Таковска 43, 1929.
19. Краља Милутина 21, 1930.
20. Војводе Протића 17, 1930.
21. Румунска 14а (16), 1931.

22. Малајничка и Катанићева 21, 23, 1931.
23. Тузланска 25, 1931. 
24. Угао Војводе Путника 24 и Параћинске, 1931.
25. Венизелосова 26, 1931.
26. Сокобањска 20, 1931.
27. Ђенерала Ковачевића, 1931.
28. Балтазара Богишића 3, 1931.
29. Франше Д’ Епереа 78, 1931.
30. Дубровачка 23, 1931.
31. Америчка 2, 1932.
32. Драгачевска 35, 1932.
33. Добрачина 47, 1932.
34. Румунска 16, 1933.
35. Словенска 5, 1933.
36. Леди Каудри 20, 1933.
37. Зрманска 15, 1933.
38. Јакшићева 7, 1933.
39. Гледстонова 30, 1933.
40. Курсулина 17, 1933.
41. Цвијићева 98, 1934.
42. Битољска 53, 1936.
43. Митрополита Мраовића 11, 1936.
44. Струмичка 47, 1936.
45. Угао Маглајске и продужетак Јездићеве, 1936.
46. Кнегиње Олге 26, 28, 1936.
47. Румунска 12, 1940.
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Summary: OLGA LATINČIĆ
JOVANKA VESELINOVIĆ

BELGRADE’S FRONT DOORS AND GATES 

The services administered by the City of Belgrade Municipality were decentralised and autonomous until 1911, i.e. 
until the enactment of the Statute of the Municipality in 1922, when the Municipal Technical Services Directorate was es-
tablished and the management of municipal affairs centralised in its departments.

The Municipality of the City of Belgrade fonds includes the archival material originating from the activity of the Di-
rectorate from 1919 to 1944.

Documents relating to the construction of gates and fences can be found from the early years of the operation of the 
Directorate, but specifications for the door of a building or a house, or for the fence with a gate or gates, are quite scarce.

Judging by the preserved blueprints, the gates ranged from plain to ornate, and the same goes for fences, which ranged 
from masonry and wrought iron fences to simple wooden or wire ones, with their costs varying accordingly. The persons 
who commissioned the projects which contain designs for fences and gates were well-to-do citizens such as merchants, 
lawyers or rentiers. The designers were either those who designed the building or others, among them Bauman, Kun, Koz-
inski, Urban, Petar Krstić, Bilinski, Samojllov, Papkov, Franjo Jenč, Deroko, Novaković, Boris Palibin, Djordjević, Jordan 
Petrović etc. 

Just as designs for entrances, gates and fences are rare in construction plans, so they rarely occur in the photographs 
preserved in collections or archival fonds.

ILLUSTRATIONS

Fig. 1 Fence of the estate of Marko Dimitrijević, 
17 Vojvode Protića St., 1930 (1:50)

Fig. 2 Gate to the estate of Branko Tokin, 20 Sokobanjska St., 1931 

Fig. 3 Door of the glasshouse on the estate of Jovan Savić, 
16 Rumunska St., 1933 (1:10)

Fig. 4 Magdalena and Sima Pavlović Foundation, 
7 Jakšićeva St., 1933 (1:50)

Fig. 5 Fence of the estate of the Association of War Invalids, 
17 Kursulina St., 1933 (1:25)

Fig. 6 Building and fence of Mara Djordjević Malagurski, 
20 Ledi Kaudri, 1933 (1:50)

Fig. 7 New iron fence of the estate of Jovan Savić, 
14a Rumunska St., 1935 (1:10)

Fig. 8 Building of the Pampulovs, 47 Strumička St., 1936


