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АНАЛИЗА ГЕОМЕТРИЈСКИХ ПРАВИЛА НА ПРИМЕРУ КУЋЕ У 
ЊЕГОШЕВОЈ 11
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K

Сажетак: Централна тема овог рада јесте утврђивање постојања геометријских правила у обликовању куће браће Николића у 
Његошевој улици бр. 11 у Београду. Кућа је подигнута 1912. године по пројекту архитекте Бранка Таназевића. Истраживање је оства-
рено кроз компаративну студију геометријских и морфолошких правила и то кроз следеће делове плана: основа, предња фасада и 
карактеристични детаљи. Анализом фасадне структуре која је остварена повлачењем геометријских потеза – аналогијом долазимо до 
пропорцијских дијаграма који су изражени мерним бројевима (3 : 4), (4 : 3) , (3 : 1), као и пропорцијом „златног пресека“ или непре-
кидне поделе (1 : 1,618) = (3 : 5) и њене реципрочне вредности. Даљом анализом пропорција фасаде на темељу усвојене геометријске 
форме квадрата (1 : 1), долазимо до пропорцијских односа: (2 : 1), (3 : 1), (4 : 1), (5 : 2) и (5 : 4). Коришћење истог пропорцијског кључа 
на композицији у целини и на њеним појединим деловима указује на њихову компонибилност (могућност везе грађевинских елемената 
и склопова на бази димензионалних одлика).

Кључне речи: геометријска правила, модул, пропорцијски дијаграм, хармонијска сразмера, „златни пресек“, морфолошка правила

Abstract: The focus of this paper is on identifying geometric rules occurring in the design of the house of the Nikolić brothers at 11 
Njegoševa Street in Belgrade constructed to a design by architect Branko Tanazević in 1912. The study is based on a comparative analysis of 
geometric and morphological rules in the following parts of the design: ground-floor plan, front façade and characteristic details. The analysis 
of the façade composition, which is achieved by drawing geometric moves – by analogy, results in proportion diagrams expressed in numbers 
(3:4), (4:3) and (3:1) as well as in the proportion of the “golden section” or continued fraction (1:1.618)=(3:5) and its reciprocal. Further analysis 
of the proportions of the front elevation based on the adopted geometric shape of a square (1:1) arrives at the proportion relations: (2:1), (3:1), 
(4:1), (5:2) and (5:4). The use of the same proportion key for the whole composition and its individual parts suggests their componibility (the 
possibility of a connection between structural elements and systems based on dimensional properties).

Keywords: geometric rules, module, proportion diagram, harmony ratio, golden section, morphological rules

ућа браће Јована и Максима Николића подигнута 
је у Његошевј ул. бр. 11 у Београду 1912. године, по 
пројекту архитекте Бранка Таназевића (1876–1948). 
Бранко Таназевић био је до Првог светског рата најве-
ћи поборник новог српског стила, покушавајући да у 
декорацији комбинује мотиве из народне уметности са 
елементима традиционалних црквених споменика срп-
ско-византијског доба из времена кнеза Лазара. Поку-
шавао је да оствари архитектонске композиције повезу-
јући наведене елементе са академском или сецесијском 
структуром маса, стварајући на тај начин националну 
варијанту српске сецесије.1 (сл. 1, 2, 3)

Зграда има подрум, приземље и два спрата. Фасада 
је подељена плитким хоризонталним венцем на призе-
мље и спратни део. Плитке лизене деле спратни део фа-
саде на пет идентичних поља. Декорисане су удвојеним 
низом уских керамичких плочица у плавој боји, а завр-
шене су лављим главама испод профилисаног кровног 

венца. Лизене су са стране уоквирене тракама које по-
дражавају средњовековни моравски слог (који имитира-
ју наизменична широко малтерисана поља и по три уска 
поља у боји теракоте). Целински третман фасаде огледа 
се у повезивању спратног дела у јединствену целину. 

Улазни портал је уоквирен лизенама са сецесијски 
стилизованим преплетом. Портал је надвишен архи-
травом изнад којег је сегментни лук, у чијем темену је 
женска маска са дукатима. Двокрилна дрвена врата с 
кружним надсветлом решена су у сецесијској пластици.

Средишњи ризалит је наглашен и декоративном 
атиком, која носи стилизоване акротерије. Сецесија 
се огледа у коришћењу: женских маски, геометријске 
и флоралне орнаментике, али и у примени боје, кера-
мичких плочица и акротерије. Фасада је обликована у 
духу сецесије и обнове „српског стила“. На фасади је 
присутна примена боје и керамичких плочица. Про-
зори првог и другог спрата повезани су у јединствену 
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целину, уским вертикалним тракама с плитким препле-
том. Кровни венац се прекида изнад средишњег поља 
у којем је дат приказ Св. Ђорђа, који је уоквирен фло-
ралним преплетом. Симетрија је наглашена истицањем 
централног поља средишњег ризалита.

Полазни задатак овог рада је истраживање геоме-
тријских и морфолошких правила примењених на кући 
браће Николића у Београду. Када смо као архитекти 
заокупљени грађевинама прошлих епоха, а посебно њи-
ховим пореклом, дакле питањима пројектовања и из-
вођења ниједна анализа није потпуна без испитивања 
мере, бројева и пропорција.2 Отуда следе графичке и ну-
меричке анализе наведене грађевине, које су спроведе-
не кроз све релевантне делове плана: карактеристична 
основа, улична фасада и изабрани детаљи. Остварене 
анализе омогућиће нам да проверимо и утврдимо мере 
и сразмере грађевине у целини, сразмере свих њених 
делова и њихових међуодноса, као и односа делова пре-
ма целини. Ово истраживање обухвата следеће анализе:

– типолошку анализу композиције основе;
– морфолошке анализе композиције фасадног склопа;

– морфолошке анализе карактеристичних делова 
фасаде.
Типолошка анализа композиције основе оства-

рена је уписивањем квадратне модуларне мреже у ос-
нову, у циљу установљавања механизма примене моду-
ларног система и утврђивања модуларних пропорција.

Морфолошке анализе композиције фасадног 
склопа остварене су:

– уписивањем квадратне модуларне мреже у фасад-
ни склоп; модуларна анализа фасада омогућава из-
налажење мере и сразмере грађевине, свих њених 
делова и њихових међуодноса, као и однос делова 
према целини;

– испитивањем регулационих линија (повлачењем гео-
метријских потеза) – аналогијом, која се заснива 
на односу простих бројева, тзв. хармонијска сраз-
мера, у циљу установљавања архитектонских про-
порција изражених кроз сличност величина путем 
мерног броја или његове реципрочне вредности; 

– применом пропорције „златног пресека“ или непре-
кидне поделе са односом (1 : 1,618) = (√5 – 1)/2 и 

Сл. 1. Предња фасада, 2014.
(фотографија С. Неговановић)

Сл. 2. Улазни портал, 2014.
(фотографија С. Неговановић)
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његове реципрочне вредности (1 : 0,618) = (√5 + 1)/2. 
Провера установљених пропорција на бази „златног 
пресека“ остварена је и нумеричким путем прево-
ђењем референтних величина у систем ø бројчаних 
односа, чиме је потврђена правилност установље-
них геометријских односа.

– применом јединичног квадрата (1 : 1), следи гра-
фичка анализа фасаде која је остварена уписива-
њем унапред усвојене геометријске форме квадра-
та са односом (1 : 1) у фасадну композицију и про-
порцијска провера величине појединих фасадних 
делова, на основу међуодноса различитих мањих 
квадрата;

– поделом стране основног квадрата на два и три 
једнака дела, што указује на повезаност простих 
бројних односа.3 Основни квадрат подељен је на 
овај начин у правилне квадратне мреже са четири 
односно девет поља. 

– анализа естетских принципа на фасади остварена 
је кроз распоред и пропорцију маса, распоред и 
пропорцију отвора са циљем тумачења следећих 

композицијских правила естетског реда: равноте-
же, начина груписања појединих делова фасадног 
склопа (успоставља се применом симетрије или 
асиметрије); ритма, анализа понављања поједи-
них елемената на фасади (метрично или ритмич-
но ређање фасадних елемената – распоред отвора 
по хоризонтали и по вертикали); хармоније – од-
нос делова међу собом и према целини, а оства-
рена је применом одређених пропорција и међу-
собних односа појединих елемената на фасади 
успостављањем јединства – путем акцента, доми-
нације или контраста. Следи компарација академ-
ских правила примењених у обликовању фасаде с 
новим правилима које је донела сецесија.
Морфолошке анализе карактеристичних дело-

ва фасаде:
– анализа графичких и нумеричких правила која су 

установљена на фасадном склопу у целини, поно-
вљена је кроз анализе карактеристичних детаља 
на фасади, а то су улазни портал и део прозорског 
низа на спрату.

Сл. 3. Детаљ централне атике, 2014.
(фотографија С. Неговановић)
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Приказ куће браће Николића у Београду кроз приз му 
геометријских правила део је обимне студије4 спроведене 
кроз анализу зграда грађанске архитектуре, подигнутих 
у ужој Србији почетком 20. века. Циљ поменутог истра-
живања је био да се утврде сличности у примени пропор-
цијских односа на којима се заснива геометрија склопова 
посматраних грађевина, а самим тим и да се утврди пове-
заност геометрије архитектонских композиција. 

Графичко-нумеричке анализе на кући браће 
Николића у Београду
Двоспратни вишепородични пословно-стамбени 

објекат подигнут је на регулационој линији улице и 
припада типу обострано уграђених објеката. Према 
облику основе и урбанистичкој диспозицији, можемо 
га сврстати у грађевине развијене основе с правоугао-
ним уличним корпусом, два бочна дворишна крила и 
степенишном вертикалом у попречној осовини објекта, 
која је делимично избачена у двориште.5

1. Типолошка анализа композиције основе ос-
тварена је усвајањем јединичне мере модула, уписива-
њем квадратне модуларне мреже у основу, а затим су 
поделом основног модула на 1/2М, 1/4М и 1/8М анали-
зирани облик основе и положај зидова. (сл. 4)

Основа објекта уписана је у правоугаоник с при-
ближним односом страна (5 : 4) – терца, у модуларном 
растеру (4M + 3/4М) x 4М. Главни улични корпус је пра-
воугаоног облика (2М + 3/8М) x 4М. Геометријском по-
делом усвојеног основног квадратног модула на 1/2М, 
1/4М, 1/8М, 1/16М добијен је положај носећих зидова. Сл. 5. Модуларни склоп уличне фасаде

Сл. 6. Пропорције (3 : 4)

2. Морфолошка анализа композиције фасадног 
склопа остварена је уписивањем модуларне мреже у фа-
садни склоп. Модуларни склоп фасаде може се уписати 
у правоугаоник са односом страна (3 : 4), у модуларном 
растеру (3М x 4М). Геометријском поделом квадратне 
модуларне мреже на 1/2М, 1/4М, 1/8М, дефинишу се ве-
личина и положај свих фасадних елемената. (сл. 5)

Сл. 4. Основа приземља у модуларном растеру
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ови наведени бројни односи припадају групи простих 
бројева тзв. хармонијској сразмери). 

Пропорције (3 : 4) и (4 : 3) одређују положај про-
зорских осовина, затим положај вертикалних и хори-
зонталних прозорских нивелета, положај кровног вен-
ца, положај и величину централне атике.

Односи појединих делова фасаде такође су дефи-
нисани истим пропорцијским сразмерама. (сл. 6, 7)

Пропорционални однос (3 : 1) – дуодецима, де-
финише положај прозорских осовина, положај хори-
зонталних и вертикалних нивелета прозора, положај 
кровног венца, положај хоризонталне подеоне траке из-
над отвора у приземљу, положај лучне централне атике. 
Пропорције појединих фасадних поља такође су дефи-
нисане овим односом. (сл. 8)

4. Анализа фасаде применом пропорције „злат-
ног пресека“ и његове реципрочне вредности.

Примена пропорције „златног пресека“ (1 : 1,618) и 
његове реципрочне вредности (1 : 0,618) анализирана је 
графички, повлачењем геометријских потеза, а затим је 
остварена и нумеричка провера превођењем утврђених 
мерних односа на фасади k = h : а  у систем: ø = (√5 + 1) : 2 
= 1,618.

Полазни „златни правоугаоник“ добијен је кон-
струкцијом изнад квадрата у нивоу првог спрата и то са 
следећим односом страна: к1 = (1 + 1/ø) : 1 = ø : 1 = 1,618. 
Овај полазни правоугаоник тангира натпрозорник про-
зора другог спрат. 

Додавањем на овај полазни правоугаоник мањег 
реципрочног правоугаоника са односом страна: к2 = 
1 : (1 + 1/ø) = 1 : ø = 0,618, добијамо положај завршног 
кровног венца. Бочна ивична фасадна трака заједно са 
средишњим ризалитом (на спратном делу објекта) об-
разују правоугаоник са односом страна к3 = 1 : (1 + 1/ø) 
= 1 : ø = 0,618, чиме смо дефинисали величину спратног 
дела фасаде у систему ø. Положај прозорских осовина, 
положај хоризонталних и вертикалних нивелета на фа-
сади, пропорција појединих фасадних делова одређена 
је овим пропорцијама. (сл. 9)

Мерни односи на фасади k = h : a  преведени у си-
стем ø износе:

1) полазни „златни правоугаоник“ конструисан је на 
спратном делу фасаде и обухвата по ширини ивич-
ну фасадну траку са завршном лизеном, а по виси-
ни први спрат и прозор другог спрата до надсветла:
к1 = h : a = 5,8 : 3,5 = 1,65 ≈ (1 + 1/ø) : 1 = ø : 1 = 
1,618;

2) део фасаде ширине (к2), а по висини од надсветла 
изнад прозора другог спрата до завршног венца: 
к2 = h : a = 2,2 : 3,5 = 0,62 ≈ 1 : (1 + 1/ø) = 1 : ø = 
0,618;

3. Анализа фасаде испитивањем регулационих 
линија (повлачењем геометријских потеза) – анало-
гијом. Анализом фасадне структуре повлачењем гео-
метријских потеза долазимо до различитих пропор-
цијских дијаграма, тј. до геометријског тумачења раз-
личитих пропорцијских система. Сличност величина је 
изражена мерним бројевима (3 : 4), (4 : 3), (3 : 1) (сви 

Сл. 7. Пропорције (4 : 3)

Сл. 8. Пропорције (3 : 1)
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3) део фасаде на спрату који обухвата по ширини 
ивичну фасадну траку са средишњим ризалитом, 
а по висини обухвата први и други спрат са завр-
шним венцем:
к3 = h : a = 8,1 : 13,2 = 0,61 ≈ 1 : (1 + 1/ø) = 1 : ø = 
0,618. 
5. Анализа фасаде применом унапред усвојене 

геометријске форме – квадрата (1 : 1).
Применом јединичног квадрата који је уписан у фа-

садну структуру и његовом даљом поделом долазимо до 
низа мањих квадрата који су међусобно у односу малих 
целих бројева. Декомпозицијом (геометријском поде-
лом) фасаде долазим до закључка да је квадрат геоме-
тријска фигура која доминира на овом објекту. (сл. 10)

На спратном делу фасаде, у средишњи ризалит 
може се уписати примарни квадрат чија је висина (А) 
(од архитрава изнад надсветлa улазних врата до деко-
ративне архиволте у централној оси); док ширина ква-
драта одговара укупној ширини средишњег ризалита са 
ивичним лизенама (А). 

На спратном делу фасаде до нивоа кровног венца, 
на ивичним тракама средишњег ризалита, на делу фасаде 
који обухвата прозорске траке са лизенама, могуће је упи-
сати квадрате величине (С) у односу (2С + С/2) : С = (5 : 2). 

На спратном делу фасаде у централној осовини 
средишњег ризалита, прозорски низ уоквирен са лизе-
нама формира траку ширине (D) са следећим односом:  
(2D + D/2) х D = (5 : 2). 

На ивичном пољу фасаде заједно са лизенама 
укупне ширине (В) могуће је уписати по целој висини 
фасаде три квадрата 3(В), у односу (3В : В) = (3 : 1).

На ивичном пољу фасаде без лизена укупне шири-
не (F) могуће је уписати на спратном делу фасаде три 
квадрата 3(F), у односу (3F : F) = (3 : 1).

На спратном делу фасаде до нивоа кровног венца, 
на ивичним тракама средишњег ризалита, на делу фаса-
де који обухвата прозорске траке између лизена, могуће 
је уписати квадрате величине (Е) у односу (3Е : Е) = 
(3 : 1).

Констатујемо да су у пројектовању фасаде кори-
шћени квадрати разних величина и односа. Секундарни 
квадрати формирају поља у међуодносима (2 : 1), (3 : 1) 
и (4 : 1), (5 : 2) и (5 : 4).

6. Анализа естетских правила. Анализом фасаде 
овог објекта констатујемо примену следећих естетских 
принципа: прочеље је компоновано симетрично (I, II, 
I), са бочним пољима (I) и доминантним средишњим 
ризалитом (II). Средишњи ризалит је рашчлањен по 
вертикали на три ужа поља. На тај начин добили смо 
пет уских вертикалних прозорских трака, које су међу-
собно одељене плитким лизенама. Вертикалност лизе-
на истакнута је на тај начин што су оне подељене по 
висини на три дела, са две уске вертикалне траке које 
су образоване од низа квадратних керамичких плочица. 
Лизене се завршавају лављим главама испод профили-
саног кровног венца. На ризалиту су лизене оивичене 

Сл. 9. Анализа фасаде применом пропорције „златног 
пресека“ (1 : 1,618) и (1 : 0,618)

Сл. 10. Анализа фасаде путем усвојене геометријске 
форме квадрата (1 : 1)
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имитацијом византијског слога. У свакој од пет верти-
калних осовина на фасади постављени су прозори (на 
првом и другом спрату) који су међусобно повезани у 
јединствену целину вертикалним тракама са декоратив-
ним преплетом. На ризалиту се лизене продужавају из-
над профилисаног кровног венца у нивоу зидане атике 
и завршавају се флоралном корпом са сецесијским мо-
тивом. Профилисан кровни венац састоји се од два не-
зависна равна дела које на месту централног средишњег 
ризалита систем лукова у нивоу кровне атике повезује у 
јединствену целину. У осовини централног ризалита на 
месту где се прекида кровни венац постављен је рељеф 
у коме је дат Св. Ђорђе, који је оивичен сегментном 
траком с преплетом. Изнад овог рељефа су два лука, је-
дан са плитким преплетом који повезује делове кровног 
венца и други са имитацијом византијског слога који 
повезује делове атике и на завршетку је раван лучни ве-
нац. (сл. 11 )

По вертикали прозорски отвори висине (А) се по-
нављају такође ритмичним ређањем:

(А, А, Ц, А, Ц, А).
Хармонија је остварена применом пропорција: 

(1 : 1), (1 : 3), (4 : 3), (3 : 4), али и златног пресека.
Контраст у обради фасаде остварен је применом 

боје и керамичких плочица, прекидањем континуалног 
тока кровног венца његовом поделом на две целине, 
које повезује лучна атика изнад централног средишњег 
поља на ризалиту.

Акценат на фасади је средишња вертикала коју 
чини низ од следећих фасадних елемената. Најпре је 
у нивоу приземља улазни портал с надсветлом (који је 
фланкиран лизенама), изнад је декорисана архитравна 
греда и сегментни лук са женском маском у темену; 
изнад оивичене прозорске вертикале другог спрата је 
рељеф Св. Ђорђа и у нивоу крова је завршна сегментна 
атика.

Равнотежа композиције ове фасаде остварена је 
применом симетрије на целини, али и појединачне си-
метрије сваког од пет вертикалних поља на фасади.

Остатак класичног обликовања огледа се у до-
следној примени симетрије која је додатно наглашена 
истицањем средишњег поља ризалита, у примени про-
филисаног кровног венца и атике, као и у класичним 
пропорцијама у обликовању фасаде.

Фасада је обликована у духу сецесије и обнове 
српског стила. Сецесијска декорација огледа се у ко-
ришћењу: женских маски, геометријске и флоралне 
орнаментике – али и у примени боје и керамичких пло-
чица. У приземљу је истакнут централни положај ула-
зног портала с надсветлом које је у облику архиволте. 
Столарска преграда састоји се од двокрилних врата и 
надсветла. Столарија на улазном порталу обликована је  
сецесијским декоративним стилом. Портал је оивичен 
лизенама са богатим украсом у геометријском преплету 
и са стилизованом флоралном пластиком. Изнад ула-
зног портала је архитрав с плитким преплетом и деко-
ративни сегментни лук с флоралном пластиком, у чијем 
темену је женска маска са дукатима и круном. 

Спратни део објекта који обухвата први и други 
спрат третиран је као јединствена површина али раш-
члањена на пет идентичних делова. Прозори првог и 
другог спрата са стране су оивичени уским вертикал-
ним тракама, на којима се развија плитки преплет. Про-
зори су на тај начин повезани по вертикали у јединстве-
ну целину. Новине које доноси сецесија огледају се и 
у јединственом третману спратног фасадног платна. У 
нивоу парапета прозора другог спрата постављене су 
женске маске, док су у залученим пољима изнад прозо-
ра другог спрата венци са декоративним тракама. 

Сл. 11. Анализа естетских правила на фасади

Прозори ширине (Б) су по хоризонтали рас по ре - 
ђени: 

1) на бочним ивичним пољима (I) ритмичним ре ђа-  
њем: 
(Б + Б/2), Б, (Б + Б/4)

2) на средишњем ризалиту (II), ритмичним ређањем: 
(Б/4 + Б), Б, 2Б, Б, 2Б, Б, (Б/4 + Б). 
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7. Морфолошке анализе карактеристичних де-
лова фасаде. 

На детаљима: улазног портала са лизенама и на 
спратном делу средишњег ризалита – појединачно су 
анализирани употреба квадрата, модуларна шема, гео-
метријска повезаност простих бројних односа и про-
порција „златног пресека“.

– Анализа детаља улазног портала са лизенама.
Уписивањем модуларног растера, на детаљу ула-

зног портала, добијамо основну пропорцију отвора 
(врата с надсветлом), која износи (2 : 1), или у моду-
ларном растеру (2М х 1М). На детаљу, улазног портала 
са лизенама могуће је уписати између осовина лизена 
основни квадрат ширине (А) и висине (А + А/2); у од-
носу (А + А/2) : А = (3 : 2). (сл. 12)

На детаљу улазног портала са лизенама могуће је 
проверити и геометријску повезаност простих бројних 
односа који су засновани на подели стране основног ква-
драта на два и три једнака дела. Однос висине надсветла 
са архитравном гредом и висине врата одређује прва по-
деона трећинска линија по хоризонтали (2 : 1). (сл. 13)

Сл. 12. Детаљ фасаде (улазни портал)
– анализа модуларног растера (врата + надсветло) 
(2М : 1М) = 1 : 2

Сл. 13. Детаљ фасаде (улазни портал)
– геометријска повезаност простих бројних односа

Сл. 14. Детаљ фасаде (улазни портал)
– анализа дела фасаде применом пропорције „златног 
пресека“ (1 : 1,618) и (1 : 0,618)
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Пропорција „златног пресека“ (1 : 1,618) и њена 
реципрочна вредност (1 : 0,618), примењена је на дета-
љу улазног портала. Полазни „златни правоугаоник“ је 
добијен конструкцијом над квадратом уписаним у ши-
рину портала. (сл. 14) 

Мерни односи појединих фасадних делова на де-
таљу улазног портала преведени у систем ø износе:

1) део фасаде који се по ширини (к1) простире изме-
ђу осовине лизене и централне осовине врата, а по 
висини од каменог постамента у приземљу до ар-
хитрава изнад надсветла портала:
к1 = 7,9 : 4,9 = 1,61 ≈ (1 + 1/ø) : 1 = ø : 1 = 1,618;

2) део фасаде који обухвата по ширини (к2) укупан 
портал са лизенама са стране, а по висини се про-
стире од почетне профилације лизене све до завр-
шетка архитравне греде: 
к2 = 7,3 : 12,1 = 0,60 ≈ 1 : (1 + 1/ø) = 1 : ø  = 0,618;

3) део фасаде који по ширини (к3) обухвата лизену и 
простире се све до осовине врата, а по висини се 
простире од горње ивице архитравне греде изнад 
врата па до круне женске маске у темену лука: 
к3 = 3,8 : 6,2 = 0,612 ≈ 1 : (1 + 1/ø) = 1 : ø  = 0,618.

– Анализа детаља прозорског низа. 
На детаљу спратног дела средишњег ризалита с 

лучном атиком могуће је уписати између осовина на 
лизенама примарни квадрат (1 : 1), чијом се даљом по-
делом на секундарне квадрате добија пропорција (3 : 2). 
Уписивањем модуларног растера, на детаљу спратног 
дела добијамо пропорционални однос (3 : 2), или у мо-
дуларном растеру (6М х 4М). Величина (4 : 6) = (2 : 3) 
указује на приближавање односу „златног пресека“ јер 
бројеви 2 и 3 представљају чланове познатог FIBONA-
CCI-јевог низа 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13...). 

Даљом геометријском поделом усвојеног растера 
на 1/2М, 1/4М, 1/8М, 1/16М добијамо величину и поло-
жај фасадних елемената. (сл. 15)

На детаљу, спратног дела средишњег ризалита с 
лучном атиком могуће је проверити и геометријску по-
везаност простих бројних односа који су засновани на 
подели стране основног квадрата на два и три једнака 
дела. Из поделе стране квадрата на два и три једнака 
дела следују, наиме, три композицијска елемента, чији 
мерни бројеви, као геометријске размере њихових стра-
на, гласе: k1 = 1/1 за квадрат; k2 = 2/1 односно 1/k2 = 1/2 
за правоугаоник у облику полуквадрата; k3 = 3/1 однос-
но 1/k3 = 1/3 за правоугаоник у облику трећине квадра-
та. Одлика ових композицијских елемената не састоји 
се само у томе што су њихови мерни бројеви израже-
ни с прва три члана природног бројног низа већ и због 
тога што из њиховог специфичног положаја произилази 
њихова хармонична повезаност: пресеком дијагонале 
квадрата са дијагоналом одговарајућег полуквадрата 

 Сл. 15. Детаљ фасаде (спратни део средишњег 
ризалита) – анализа модуларног растера

Сл. 16. Детаљ фасаде (спратни део средишњег 
ризалита) – анализа фасаде декомпозицијом квадрата 
на два и три једнака дела
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одређен је положај тачке за хармоничну поделу стране 
квадрата, пошто је за а = 1/2 и б = 1, хармонична среди-
на mh = 2аб/а + б = 2/3.

Јединични квадрат смо уписали између осовина 
лизена. Његовом сукцесивном поделом на два и три 
дела уследила је графичка анализа која указује на по-
везаност простих бројних односа. Основни квадрат по-
дељен је на овај начин у правилне квадратне мреже са 
четири односно девет поља. Запажамо поред основног 
односа 2 : 3 и односе (2 : 1), (1 : 1) и (3 : 1). (сл. 16)

1) полазни златни правоугаоник: 
к1 = 12,8 : 8,0 = 1,60 ≈ (1 + 1/ø) : 1 = ø : 1 = 1,618;

2) део фасаде који се простире између прозорске осо-
вине и осовине лизене по ширини (к2), а по висини 
од хоризонталног подеоног венца у приземљу до 
хоризонталне подеоне прозорске пречке:
к2 = 4,4 : 2,7 = 1,62 ≈ (1 + 1/ø) : 1 = 1 : ø = 1,618; 

3) део фасаде који се простире између осовине лизе-
не и прозорске осовине по ширини (к3), а по виси-
ни од постамента с лављим главама до завршетка 
профилисаног кровног венца:
к3 = 1,7 : 2,7 = 0,62 ≈ 1 : (1 + 1/ø) = 1 : ø  = 0,618.

4) део фасаде који по ширини (к4) обухвата лизену и 
прозорско поље до осовине следеће лизене, а по 
висини атику све до завршетка лизена:
к4 = 3,6 : 5,9 = 0,61 ≈ 1 : (1 + 1/ø) = 1 : ø  = 0,618.

Положај прозорских осовина, хоризонталних и вер-
тикалних прозорских нивелета, као и пропорција свих 
делова фасаде на овој издвојеној целини фасаде, може се 
извести коришћењем наведене пропорције. (сл. 17)

Закључак
На основу остварених графичко-нумеричких ана-

лиза на примеру куће браће Николића у Београду мо-
жемо констатовати примену и понављање одређених 
пропорцијских правила. Анализом модуларног склопа 
композиције основе и модуларног склопа фасаде уста-
новили смо примену пропорцијских односа (5 : 4)-тер-
ца и (3 : 4)-кварта. Даљом анализом фасадне структуре 
повлачењем геометријских потеза аналогијом, сличност 
величина је изражена мерним бројевима: (3 : 4), (4 : 3) 
и (3 : 1). Констатујемо сличност примењених пропорциј-
ских правила (3 : 4)-кварта, која се понављају у анализи 
модуларног склопа фасаде и у анализи пропорцијских 
дијаграма повлачењем геометријских потеза – аналоги-
јом. Троугао са односом катета (3 : 4) познат је као „еги-
патски“ или „златни“ троугао (према Питагорином 
правилу 42 + 32 = 52). Ако резимирамо модуларне анали-
зе и анализе геометријске повезаности, које су остваре-
не на детаљу улазног портала и на спратном делу среди-
шњег ризалита, можемо констатовати понављање про-
порције (3 : 2). Величина (2 : 3) указује на приближава-
ње односу „златног пресека“ јер бројеви два и три пред-
стављају чланове познатог FIBONACCI-јевог низа 1, 1, 
2, 3, 5, 8, 13...). Запажамо поред основног односа (2 : 3) 
и односе (2 : 1), (1 : 1) и (3 : 1). Фасада у целини и по-
једини њени делови могу се дефинисати и пропорци-
јом „златног пресека“, што је потврђено применом 
геометријских потеза у односу (1 : 1,618) = (√5 – 1)/2. 
Присуство ове пропорције проверено је и нумеричким 
путем превођењем референтних величина у систем 

 Сл. 17. Детаљ фасаде (спратни део средишњег 
ризалита) – анализа дела фасаде применом пропорције 
„златног пресека“ (1 : 1,618) и (1 : 0,618)

У пропорционисању овог дела фасаде може се 
применити и пропорција „златног пресека“ (1 : 1,618) и 
њена реципрочна вредност (1 : 0,618). Полазни „златни 
правоугаоник“ је добијен конструкцијом изнад квадра-
та који је уписан између осовине лизене и прозорске 
осовине, а горња ивица полазног „златног правоугао-
ника“ повезује подножја лављих глава на лизенама. Ну-
меричка провера пропорције „златног пресека“ оства-
рена је превођењем односа појединих фасадних делова 
у систем ø:
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ø бројчаних односа, чиме је установљена правилност 
установљених геометријских односа.

Аналогија различитих пропорцијских система ко- 
ји су установљени на кући браће Николића у Београду 
потврдила нам је да иза формалне слике фасаде стоји 
сложени однос бројева. Бројеви у анализи карактери-
стичне основе, бројеви у анализама фасаде и изабраних 
детаља – указују на исте сразмерне односе повезане је-
динством малих простих бројева. 

Бројни односи као суштина архитектонског ствара-
ња отварају једно ново/старо поље истраживања у којем 
је могуће истраживане грађевине поставити једне напра-
ма другима са суштинским мерљивим вредностима, које 
нису везане за место и време настанка. Овакве анализе 
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и резултати који из њих следе омогућиће нам један дру-
гачији поглед на архитектуру, који искључује релативне 
вредности естетских категорија вреднованих различито 
од епохе до епохе, а према процени и зависно од укуса 
естетичара уметности или из угла самих стваралаца, који 
често ни сами нису били свесни пропорцијских правила 
на својим објектима до којих је дошло њиховим интуи-
тивним уклапањем у пропорцијске системе. 
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Summary: DUŠICA ŽIVANOVIĆ

ANALYSIS OF GEOMETRIC RULES USING THE EXAMPLE OF THE BUILDING 
AT 11 NJEGOŠEVA STREET

The focus of this paper is on identifying geometric rules occurring in the design of the house of the Nikolić brothers at 
11 Njegoševa Street in Belgrade, constructed to a design by architect Branko Tanazević in 1912. Until the First World War 
Branko Tanazević was a keen promoter of a new Serbian style, seeking to combine decorative folk art motifs and elements 
of the medieval church architecture from the reign of Prince Lazar (1373–1389). He sought to realize architectural compo-
sitions by combining these motifs and elements with academic or Sezession-style massing to produce a national version of 
the Sezession style.

The study is based on a comparative analysis of geometric and morphological rules in the following parts of the de-
sign: ground-floor plan, front façade and characteristic details. The analysis of the façade composition, which is achieved 
by drawing geometric moves – by analogy, results in proportion diagrams expressed in numbers (3:4), (4:3) and (3:1) as 
well as in the proportion of the “golden” section or continued fraction (1:1.618)=(3:5) and its reciprocal. Further analysis 
of the proportions of the front elevation based on the adopted geometric shape of a square (1:1) arrives at the proportion 
relations: (2:1), (3:1), (4:1), (5:2) and (5:4). The application of the same proportion key to the whole composition and its 
individual parts suggests their componibility (the possibility of a connection between structural elements and systems based 
on dimensional properties). The established analogy between different systems of proportion demonstrates that behind the 
formal image of the front façade stand complex relations of numbers. The numbers in the analysis of the characteristic plan, 
the numbers in the analysis of the front façade and of the selected details point to the same proportional relations connected 
by the unity of small prime numbers.  

Numerical relations as the essence of architectural design open a new/old field of study where buildings can be studied 
against each other in terms of essential measurable values irrespective of the time and place of their creation. Such analyses 
and their results will enable a different perspective on architecture, excluding the relativity of aesthetic categories which 
have varied from one epoch to another depending on the aesthetic judgement and taste of theoreticians or on the perspective 
of architects themselves, who are often unaware of the systems of proportion they use in their designs, but rather arrive at 
them intuitively.
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