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ПРЕДГОВОР

Захваљујући изузетно исцрпном истраживачком и аналитичном научном раду aрхитекте
др Марине Павловић који је недавно публикован у монографији Никола Несторовић (Orion
art 2017) пред публиком се први пут приказује
стваралаштво једног од најзначајнијих српских
архитеката новијег доба.
Историографски портрет угледног архитекте
Николе Несторовића који је ауторка изложила
публици осликава рафинирани карактер уметника, који је током четири деценије плодног рада
подигао преко педесет објеката, својим делима
обележио српску градитељску сцену једне епохе,
и уз значајан педагошки и научни рад дао врхунски допринос развоју српског градитељства прве
половине XX века, те заузима почасно место као
неимар са највећим бројем остварења утврђених за културно добро. Изложба представља
одабир најзначајнијих остварења Николе Несторовића које је наука препознала и утврдила
међу споменике културе, изникле из градитељевог опуса од 1902. до 1927. Реч је о јавним и приватним објектима стамбене и пословне намене,
будући да је Несторовић интензивно сарађивао
са банкама и новчаним заводима: Управа Монопола, Београдска Задруга, Банка Бошковић, и
подизао друге објекте специфичних концепцијахотел Бристол и трговачки центар Гранд Пасаж,
Универзитетска Библиотека и здање Техничког
Факултета.

Живот и дело Николе Несторовића представљени су кроз снимке подигнутих објеката, драгоцене материјале из сачуване ауторске и породичне заоставштине, архивске документације и
непубликоване аутобиографске списе, портрете
Николе Несторовића и чланова његове породице,
као и личне предмете које је користио за живота,
који ову слику заокружују и употпуњују.
Углађени господин заогрнут стилом своје појаве, вишеструко одликовани војник, члан певачког друштва, брижни супруг и отац који у логору
током интернације саставља шест свезака поезије, уз обиман остварени градитељски опус, значајан научни и пегадошки рад на Универзитету,
Несторовић је био и веома друштвено активан
- један од оснивача Удружења Српских уметника, сарадник часописа Нова Искра, члан Српског
пољопривредног друштва, успешан послован
човек и акционар Прве српске фабрике обуће и
Банке Бошковић, те члан Управног одбора београдске Заложне банке и оснивач Грађевинске
потрошачке задруге, а пред крај живота и доживотни почасни председник Друштва архитеката.
Кретао се у високим Београдским друштвеним
круговима у које је био утврђен породичним везама и кумствима, формирајући жив друштвени
живот почев од детињства у родном Пожаревцу,
школовања на Техничком факултету Велике школе у Београду, а потом на Краљевској Високој Техничкој школи у Берлину.

Кроз овај портрет можемо потпуније сагледати грађанску елиту Београда у периоду интелектуалног, културног, уметничког и градитељског
развоја. Сложену слику откривамо кроз значајне
објекте које је подизао Несторовић али и увидом
у унутрашње прилике једне струке, како у погледу стилских недоумица створених утицајем различитих иностраних образовних центара, тако
и актуелном праксом на коју је директно утицао
рад Министарства Грађевина и Београдског Универзитета у којима је Несторовић заслужено заузимао високо место.
Кроз примере појединих конкурсних прилика и новинских дебата, ауторка живо и прецизно
оживљава специфичне односе институција и професионалаца, колегијалне савезе и анимозитете
који осликавају професионално окружење Несторовића, у коме је он успешно радио са својим истомишљеницима попут Андре Стевановића, са којим
је био у родбинским односима, и остварио значајан
коауторски опус, као потом и са архитектима Драгутином Ђорђевићем, Милорадом Рувидићем,
Бранком Таназевићем и Драгишом Брашованом.
Овај истраживачки радознао, методолошки
целовит, аналитички дисперзиван а у закључку
сконцентрисан и јасан историографски портрет
који је створила др Марина Павловић, потврђује
значај и неопходност научно утемељеног монографског приказивања значајних ствараоца и њихових опуса.
др Милан Просен
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зложба о архитекти Николи Несторовићу, једном од најплоднијих аутора с
почетка двадесетог века, чија дела представљају трајне вредности културног
наслеђа Београда, приређена је у оквиру прославе годишњице оснивања Завода за заштиту споменика културе града Београда, која се
традиционално обележава сваке године 27.
маја. Значај изложбе о архитекти Николи Несторовићу је вишеструк, како за саму институцију Завода за заштиту споменика културе града
Београда, тако и за Град Београд, јер је Несторовић стваралац с највећим бројем појединачно утврђених објеката за непокретна културна добра,
од којих поједина, попут Београдске задруге и
Народног музеја, припадају категорији културних добара од великог значаја. У последњих пет
година његова најеминентнија дела су рестаурирана према пројектима или под надзором Завода
за заштиту споменика културе града Београда и
то: Зграда Народног музеја, Зграда Београдске задруге, потом Зграда Универзитетске библиотеке
„Светозар Марковић“, Кућа Милана Павловића у
Грачаничкој улици, Зграда у Поп Лукиној улици,
а у току су обимне припреме за рестаурацију, санацију и адаптацију Хотела „Бристол“.
Аутор изложбе је др Марина Павловић, виши
стручни сарадник Завода, архитекта и доктор

историје уметности, аутор монографије о животу и делу архитекте Николе Несторовића, добитница годишње награде Друштва конзерватора Србије за 2018. годину. Намера изложбе је
упознавање шире јавности с друштвеним, културним и уметничким дометима Београда и Србије крајем деветнаестог и почетком двадесетог
века, јер се кроз живот Николе Несторовића прелама шира слика културних, уметничких, интелектуалних и друштвених стремљења грађанске
елите тог раздобља. Заснована на монографији
с новим материјалом, изложба о Николи Несторовићу тежи да кроз животне и професионалне
секвенце истакне значај његовог стваралачког
рада и деловања у јавном и друштвеном животу Београда, указујући на повезаност различитих грана уметности путем пријатељских веза
са уметницима као што су Урош Предић, Бета
Вукановић, Бранко Поповић, као и родбинских
веза с најутицајнијим породицама тог периода
и личног учешћа у различитим удружењима и
пословним предузетничким подухватима. Уједно, кроз приказ дела архитектонског опуса који
припада корпусу утврђених споменика културе,
циљ изложбе је и едукација стручне и шире јавности о деловању Завода за заштиту споменика
културе града Београда на заштити и очувању
Несторовићевих изузетно вредних остварења.
Aлександар Божовић
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еценије на прелому векова – дугог деветнаестог и кратког двадесетог – представљају раздобље културног, научног и
политичког успона Србије, оствареног
деловањем изузетних појединаца, Милутина Миланковића, Михајла Петровића Аласа, Михаила Гавриловића, Љубомира Стојановића, Јована
Скерлића, Јована Цвијића, Милоја Васића и многих других. Високообразована грађанска и интелектуална елита, потекла из редова трговаца и
занатлија, банкара и индустријалаца, неуморним
деловањем у оквиру сопствених професија и активним суделовањем у јавном животу Београда,
допринела је убрзаном културном и друштвеном
напретку. Управо током тог периода одиграла се
и најупечатљивија трансформација Београда из
оријенталне вароши у европски град. Тада је формиран данашњи лик престонице, првенствено
стваралачким деловањем прве генерације архитеката рођених у Србији, школованих на Великој
школи, а специјализованих у иностранству, пре
свега у Немачкој.
Један од најпродуктивнијих стваралаца те генерације био је архитекта Никола Несторовић
(1868, Пожаревац – 1957, Београд). Већи део
његовог обимног стваралачког рада, оствареног
у Београду, и данас представља окосницу историјског језгра града, што потврђује и број од 12
здања која су утврђена за културна добра и два
која су под претходном заштитом. Несторовићева архитектонска дела постојани су сведоци
духа времена с почетка двадесетог века, откривајући тежње и визије грађанске елите Београда
и Србије. Пројектантски опус, који сеже од репрезентативних здања до помоћних кућица и

доградњи, настајао је у прве три бурне деценије
двадесетог века (1899–1927), током којих је српска архитектура прешла пут од конзервативног
академизма и романтизма преко сецесије и националног стила до консолидације модернизма.
Несторовићево стваралаштво осцилира између
академизма и сецесије, уносећи у градитељство
Београда средњоевропски дух, пре свега утицаје берлинске архитектуре. Поред тога што су
дефинисала урбано ткиво града, дела Николе
Несторовића су померала границе стваралаштва
у Србији, почевши од зграде Управе фондова –
данашњег Народног музеја, Београдске задруге и
хотела „Бристол“, Зграде са зеленим плочицама,
Гранд пасажа, а касније и Универзитетске библиотеке и зграде Техничког факултета.
Несторовићев приватни живот био је дубоко испреплетен с професионалним, градећи јединствену слику пожељног културног модела.
Огромна животна енергија и свестраност те генерације, прожета турбулентним друштвеним
дешавањима од династичких смена преко балканских ратова, те Првог и Другог светског рата
– огледа се у животу и делу Николе Несторовића
не само кроз обимни стваралачки опус и предани педагошкии научни рад већ и кроз богати
породични и друштвени живот и неуморни предузетнички дух.
Никола Несторовић1 је рођен 1868. године у
Пожаревцу у добростојећој грађанској породици. Отац Богдан био је трговац, дућанџија,
угледни грађанин Пожаревца, више пута биран
за општинског председника и пожаревачког посланика, те је у Пожаревцу био познат као кмет
Бога, док је мајка Катарина, лепа Ката, била кћи
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свештеника. Позиција најмлађег детета у угледној породици, поред брата и три старије сестре,
обезбедила му је безбрижно детињство и позитиван поглед на живот, што потврђује аутобиографски запис: У великом дворишту, поред
Браничевске улице, била је стара очева кућа из
две собе и кујном, у којој су се родила сва деца сем
мене, јер само сам се ја родио у новој кући, због
тога су ме сестре прозвале очева маза.2
Безбрижно детињство било је испуњено различитим догодовштинама, али и интересантним
познанствима: ... У исто време са Ђоком [Николин брат] је полагао матуру и његов друг Алкибијад [Бранислав] Нушић, те га Ђока доведе у
госте код нас у Пожаревац. Ја сам тада завршио
четврти разред гимназије у Пожаревцу и врло
сам пријатно провео то време у друштву два
нова великошколца те сам се користио њиховим
искуством и трудио сам се да наспрам њих не изгледам као паланчанин и да се не брукам кад одем
у београдски пети разред реалке.3
У Пожаревцу је завршио Полугимназију и са
петнаест година долази у Београд, где уписује
Реалку. Опредељење за реалку уместо гимназије
указује да се одмах одлучио за техничке науке,
јер је, као што и сам наводи, желео да буде инжењер да могу бити и слободан, а не само као
државни чиновник.4 Матуру је положио 1886.
године, и исте године се уписује на Технички
факултет на Великој школи у Београду, где је
добио опште инжењерско знање за које наводи:
предавани [су] предмети који са техником нису
имали никакве везе није ни чудо што је технички факултет давао само погрешна знања из инжињерства.5 Ведра духa и свестране личности,

Несторовић ни током школовања није занемаривао друштвени живот. Био је члан певачког
друштва „Даворје“, где се упознао с архитектом
Милорадом Рувидићем, са којим је касније студирао у Берлину и сарађивао у Министарству
грађевина. Такмичарски дух навео га је да учествује на светосавским тематима на Великој школи, и то на трећој години Техничког факултета са
мотом Путеви пресецају земље и царевине, везују
села и градове, везују народе велике и мале, када је
освојио другу награду, и потом у четвртој години
када је радио пројекат православне цркве и, према сопственим наводима, освојио прво место.
По завршеној Великој школи и одслуженој војној обавези, запослио се у Министарству грађевина, на сопствени захтев у Пoжаревачком округу – где је радио годину две као инжењер на
ограничавању шуме у Неготинској Крајини и на
регулацији реке Мораве. ... Увидео сам да овакав
инжињерски посао није привлачан те се решим,
кад будем свршио овај посао, да покушам да наместо инжињера постанем архитекта, а то је
могуће ако исправим молбу Министру грађевина
да ми да одсуство да бих могао отићи у Берлин
да свршим технички факултет, архитектонски
одсек и положим испит за архитекту.6
Избор и опредељење за одлазак на Краљевску
високу техничку школу у Берлину (Koniglische
Technische Hochschule zu Berlin), требало би тражити у догађају који је заузео битно место у
Несторовићевом првом сећању по доласку у
Београд, а то је сазнање да је његов рођак Андрa
Стевановић на студијама архитектуре у Шарлотенбургу у Берлину...где као први Србин [Андра]
положи немачки државни испит који сам ја, као

берлински студент, положио. Као и на Великој
школи у Београду, и у Шарлотенбургу је 1895.
године учествовао на годишњем конкурсу школе, с темом Евангелистичка парохијска црква
(Evangelischen Landkirche), освојивши трећу награду радом под мотом Романска грађевина централног плана (Romanisher Centralbau). Поред
студирања, Несторовић и у Берлину води богат
друштвени живот и успева да стекне радно искуство кроз праксу радом у бироу на пројекту зграде железничке дирекције у Берлину, на
иницијативу Коха, професора грађевинских
конструкција. По положеном државном пруском испиту, са одличним препорукама враћа се
за Београд, где 1897. године почиње да ради као
инжењер пете класе у Министарству грађевина.
Убрзо је, на предлог свог рођака и колеге Андре
Стевановића, професора Велике школе, био
ангажован као хонорарни професор на Архитектонском одсеку. Када је основан Универзитет
1905. године, прелази у потпуности на факултет,
прво на позицију ванредног професора, потом
и редовног, на којој остаје до одласка у пензију
1938. године. Током целе каријере активно се
бави пројектовањем, што се може посматрати
кроз три фазе:
(1896–1904) рана фаза – тражење архитектонског израза ослањањем на каноне академизма;
(1905–1914) зрела фаза – највише и најдоследније се удаљава од академизма и преко француског декоративизма окреће се сецесији;
(1918–1928) позна фаза – стваралаштво услед
промењених околности и личног замора добија помирљиви, неиновативни карактер постсецесије и конзервативног академизма.

Често је тимским радом остваривао дела, првенствено с архитектом професором Андром Стевановићем, са којим је сарађивао на осам пројеката. Ванфакултетска пословна сарадња са Андром
Стевановићем била је интензивна све до 1908. године, када излази публикација Реклама професора Николе Несторовића, архитекте Димитрија Т.
Лека, у којој је на сатиричан начин сарадња Несторовића и Стевановића изврнута руглу.
Сарадња с архитектом професором Драгутином Ђорђевићем отпочела је још у Министарству грађевина, а потом су и делили канцеларију на Великој школи. Заједно су учествовали
на конкурсу за зграду Управе монопола 1908.
године, а после Првог светског рата пројектовали су Универзитетску библиотекуу Београду.
Обојица су се у пројектантском раду окретали
ка интернационалним узорима, што одсликава сличан поглед на животне вредности, а то је
свакако утицало да пословни однос двојице стваралаца прерасте у доживотно пријатељство. С
архитектом Милорадом Рувидићем, пријатељем
са хора и студија у Берлину, на почетку каријере
учествовао је на два конкурса и пројектовали су
полицијску станицу у Топчидеру, о којој нису сачувани никакви подаци. Несторовић је у позном
периоду свог стваралаштва остварио сарадњу с
архитектима Драгишом Брашованом и Бранком
Таназевићем, док је на крају каријере пројектовао са сином Богданом.
Поред пројектантског и педагошког рада, у
периоду пре Првог светског рата Несторовић је
активно учествовао у различитим удружењима,
тако да је био један од првих сарадника часописа
Нова искра, који је био гласило високе уметнич-
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ке, литерарне и научне вредности. Сарадници
часописа, поред Николе Несторовића, били су
еминентни интелектуалци тога доба: Јован Јовановић Змај, Михајло Валтровић, Радоје Домановић, Војислав Илић, Петар Одавић, Владислав Рибникар, Јован Скерлић, Алекса Шантић,
Павле Љотић. Часопис је предњачио у доношењу
сецесијских илустрација, одсликавајући дух времена којем је Никола Несторовић био наклоњен,
тако да већ у првој години излажења Нове искре
(1899) објављује рад о Лужичкој Србији, који је
илустровала сликарка Бета Вукановић. Био је
један од оснивача Удружења српских уметника
1898. године, окупљених око идеје унапређења
свих грана уметности. Чланови оснивачи били
су: од архитеката – Јован Илкић, Светозар Ивачковић, Душан Живановић, Милорад Рувидић,
Данило Владисављевић, Драгутин Ђорђевић,
Димитрије Т. Леко, Сиљан Пејчиновић и Никола
Несторовић; сликара – Ђорђе Крстић, Ђока Миловановић, Марко Мурат, Бета Вукановић, Риста
Вукановић, Живко Југовић и Петар Раносовић;
вајара – Петар Убавкић, Симеон Роксандић; музичара – Стеван Мокрањац, Јосиф Маринковић
и Тома Андрејевић.7 Пријатељски односи с Урошем Предићем, за чијег брата Јосифа је пројектовао кућу у којој је и Урош имао атеље, огледају се
и у портретима чланова Николине породице које
је насликао наш еминентни сликар. После Првог
светског рата прикључује се најистакнутијим добротворима Ђорђу Вајферту и Михајлу Пупину у
обнови колекције Народног музеја поклонивши
слику Марка Мурата Приморски предео. Широки погледи и препознавање општих вредности
одражавају се и у реферату и залагању Николе

Несторовића да Бранко Поповић постане редовни професор Архитектонског факултета (1930).8
У свом образложењу, Несторовић је навео да је
Поповић не само сликар већ и архитекта и да
је Техничком факултету потребна управо таква
личност у којој су спојене стручне и уметничке
способности. Као успомена на пријатељство, остао је портрет професора Николе Несторовића,
који је у свом препознатљивом сезановском маниру с контрастима боја насликао Бранко Поповић, највероватније око 1938.9
Како је на Архитектонском факултету предавао и предмет Привредне и пољопривредне зграде, Несторовић је био активни члан Српског
пољопривредног друштва, чији је значај имао
шире размере, јер је Србија била пољопривредно
оријентисана земља, те су чланови били угледне личности разних професија. Учешће у раду
друштва вероватно му је отворило врата да у
међуратном периоду буде ангажован као пројектант зграде Министарства пољопривреде и вода.
Заокружен животни пут био је могућ уз стабилан приватни живот, зашта су превасходно
били заслужни блиски односи унутар породице.
Проводаџисање при склапању бракова грађанске елите представљало је готово друштвену
норму почетком двадесетог века у Београду.
Несторовићев зет Петар Чоловић и сестра Милка су, како наводи, одавно говорили да је време
да се ожени, тако да су му они и нашли будућу
жену Ану, ћерку индустријалца Манојла Клидиса.10Ана и Никола Несторовић су се верили
27. фебруара, а убрзо потом и венчали,18. маја
1900. године. У складном браку с Аном добио је
четворо деце: Богдана, Маринку, Мирослава и

Драгослава. Анина одлучност, енергичност и образовање омогућили су породични склад, тако
да су живели испуњен и друштвено богат живот
европске средње класе, крећући се у елитним београдским круговима. Женидба с Аном учврстила
је Николину друштвену и материјалну позицију
и отворила нове пословне могућности, кроз познанства и утицај који је имао његов таст Манојло Клидис, индустријалац и трговац кожом, уз
Ђорђа Вајферта један од оснивача Народне банке
и масон високог реда. Никола је био акционар у
Првој српској фабрици обуће „Манојло Клидис“.
Заједно са банкаром Д. Бошковићем, у име Задруге за зидање зграда, учествовао је на лицитацији
за изградњу зграде Краљевске академије наука
1912. године, када и почиње активно да учествује
у банкарским пословима, прво као акционар
Банке Бошковић, затим као члан Управног одбора Београдске заложне банке, у чијем је Надзорном одбору био архитекта Драгутин Ђорђевић11;
потом и као члан Надзорног одбора Београдског
кредитног завода а.д.12 У међуратном периоду основао је Грађевинску потрошачку задругу, која
се бавила пројектовањем и извођењем радова.
Када су се 1930. године стекле законске основе
да се приватна лица могу бавити израдом дуката, медаља, споменица, те прерадом и трговином
злата, сребра и свих племенитих и осталих метала, био је један од оснивача у ковници новца
у Улици војводе Мишића 43. Као акционари оснивачи Ковнице били су потписани: Г. Гамберт
Фердинанд,индустријалац;Шонда Михајло,индустријалац; Гавриловић Богдан, академик; Томић
Душан, професор Универзитета; Минх Адолф,
индустријалац; Томашевић Никола, генерал у

пензији; Живадиновић Димитрије, трговац,
Костренчић Никола, генерални директор Југословенске банке; Богатичевић Коста, апотекар,
и Бошковић Миливоје, банкар из Београда.
Пројектант зграде ковнице у Булевару војводе
Мишића биоје Николин син Богдан Несторовић.
Сем сестре и зета, Милке и Петра Чоловића,
и Николин брат Ђорђе, правник и касациони
судија, био је високо позиционирана личност
београдских друштвених кругова. Ђорђе је био
ожењен Симком Поповић, ћерком Косте Поповића, чувеног београдског јувелира. Мој брат
Ђока, као добар правник, нарочито у меничком
праву, о коме је и књигу издао и држао предавања
као хонорарни професор београдске трговачке
школе,прошао је кроз многе окружне судове, док
није постао касациони судија и напослетку завршио службовање као бан Округа нишког.13
Укрштање рођачких, приватних и пословних
односа било је уобичајено за интелектуалну елиту
тога доба, тако да је најближи родбински круг повезао најбогатије београдске породице на почетку
двадесетог века – Клидис, Поповић и Месаровић.
Ана Клидис је с мајчине стране била у родбинским
везама с породицом Месаровић, а женидба архитекте Данила Владисављевића с Љубицом Месаровић додатно је учврстила породично-пословне
везе. У то време мој колега Данило Владисављевић, архитекта Министарства војног, већ је био
испросио г-ђицу Љубицу Месаровић, кћер бившег
трговца, и ускоро је требало да буде свадба; само
је недостајао девер. Стога ме једне вечери код Коларца Данило замоли да се примим за девера, јер не
може да нађе погодно лице. Ја као колега архитекта нисам могао да га одбијем, дадох реч, а друго
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што ћу улазећи на тај начин у породицу г. Клидисову, боље упознати г-ђицу Клидис.
Избор кумства је имао друштвено-социјални
карактер тако да је Никола за кума изабрао београдског трговца Перу М. Јовановића, а за девера
Јована Илкића, тада начелника Архитектонског
одељења у Министарству грађевина.
Политички турбулентни период прве половине
двадесетог века како на територији Србије тако и у
целом свету одразио се на живот и професионалну делатност Николе Несторовића. Врло успешну
и зрелу стваралачку фазу прекидају балкански
ратови (1912–1913), у којима учествује у оквиру
инжињерског батаљона. Почетак Првог светског
рата затиче га на породичном одмору у Италији,
у месту Градо (Grado). На повратку за Београд
воз је преусмерен ка Оршави (Румунија), где су
сви мушкарци интернирани, а жене и деца послати за Србију, тако да је Први светски рат провео
у интернацији у Ђенђешу (Gyöngyös) и Цегледу
(Cegled) у Мађарској. Ана је са четворо деце преко
Ниша и Солуна стигла до Француске. Најстаријег
сина Богдана оставила je у Ници у гимназији, потом је у Швајцарској код сестре оставила ћерку
Маринку, а с најмлађа два детета стигла je и до
Ђенђеша и Николе, што је он описао у шаљивој
песми Светском путнику. Други светски рат дочекао је као професор у пензији. Друштво архитеката Србије и Архитектонски факултет приредили су Николи Несторовићу 1953. године Свечану
академију поводом његовог 85. рођендана, која је
одржана у сали Београдског универзитета. Том
приликом Друштво архитеката изабрало га је за
свог доживотног почасног председника.14 Несторовић је умро 18. фебруара 1957. године.
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ecades at the turn of the century – those
standing between the long 19th and the short
20th century – mark a period of cultural, scientific and political rise of Serbia, powered
by endeavor of extraordinary individuals, such as
Milutin Milаnković, Mihаjlo Petrović Alаs, Mihаilo
Gаvrilović, Ljubomir Stojаnović, Jovаn Skerlić, Jovаn Cvijić, Miloje Vаsić and many others. With unflagging efforts in their professional fields and active
participation in the public life of Belgrade, the highly
educated civic and intellectual elite, originating from
merchants and craftsmen, bankers and industrialists, made their contribution to the accelerated cultural and social progress. It was exactly at that period
that Belgrade saw the most striking transformation
from an Oriental town to a European city, which it
has remained to this day, predominantly owing to
creative efforts of the first generation of architects
born in Serbia, educated at the Great School in Belgrade, and specialized abroad, mostly in Germany.
One of the most productive creators of that generation was an architect Nikola Nestorović (1868,
Požarevac – 1957, Belgrade). To this day, the greater
part of his extensive creative work completed in Belgrade has represented the backbone of the city’s historic heart. As many as 12 of his edifices have been
designated by authorities as cultural property and 2
have been placed under national protection. His architectural works stand as the enduring witness of
the zeitgeist of the early 20th century, revealing the
aspirations and visions of the then civic elite of Belgrade and Serbia. His works, spanning from monumental edifices to outhouses and upgrades, were created over the first three tumultuous decades of the
20th century (1899–1927), during which the Serbian

architecture had come a long way from conservative
Academicism and Romanticism to Secession and
National style, ultimately arriving at consolidation of
Modernism. Nestorović’s works oscillated between
Academicism and Secession, introducing Middle
European spirit, before all that of the Berlin architecture, in the Belgrade cityscape. Apart from defining the urban tissue of the city, the works of Nikola
Nestorović pushed the limits of creation in Serbia,
from the Treasury Directorate building – the present-day National Museum of Serbia, to the Belgrade
Cooperative building and the Hotel Bristol building,
to the so-called Green Tiled House, the Grand Passage, and later on the University Library building
and the building of Technical Faculties.
Nestorović’s private life was deeply intertwined
with his professional career, forming a unique image
of a desirable cultural model. Enormous life energy
and versatility of his generation, entwined with turbulent social events, from the change of royal dynasty to Balkan wars, along with the First and Second
World War, are reflected in the life and work of Nikola Nestorović, not only through his immense creative opera and dedicated pedagogical and scientific
work, but also in his rich family and social life, as
well as his vigorous entrepreneurial spirit.
Nikolа Nestorović1 was born in 1868 in a wealthy
family living in the town of Požаrevac. The father
Bogdan was a merchant, shop owner, a distinguished
citizen of Požarevac, several times elected president
of municipality and Member of Parliament representing Požarevac, which is why he was also known
as “Master Boga”. The mother Katarina “Beautiful
Kata”, was a priest’s daughter. The position of the
youngest child, with an older brother and three sis-
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ters raised in an eminent family, provided Nikola
Nestorović with a carefree childhood and most of
all, a positive outlook on life, which is also documented in the autobiographical manuscript: “In the
large courtyard, next to Braničevska Street, there was
an old father’s house with two rooms and a kitchen
where all the children except me were born. Only I
was born in the new house, which is why my sisters
called me father’s favourite2.”
Happy childhood was filled with numerous adventures, as well as interesting acquaintances: “At the
same time Đoka [Nikola’s brother] was graduating,
his friend Alkibijad [Branislav] Nušić was also taking
the graduation exam, and Đoka invited him to be our
guest in Požarevac. At that time I finished the fourth
grade of Gymnasium in Požarevac and spent the most
pleasant time in the company of the two new students
of the Great School. I relied on their experience and
tried my best not to look like a small-town boy compared to them and not to be an embarrassment when
I start the fifth grade in Realka High School3.”
He finished first four grades of Gymnasium in
Požarevac and at the age of 15 he enrolled Realka
High School (a high school preparing students for
studies in natural sciences) in Belgrade. The fact that
he chose Realka over Gymnasium shows that he immediately decided to acquire education in the field of
technical science, as he wanted to become an engineer, “so that I can also be free, and not only serve as
a civil servant4”. He graduated in 1886, and that same
year he entered the Faculty of Technology within the
Great School in Belgrade, where he acquired general
engineering knowledge of which he said: “Subjects
taught there had no connection with technology and
it is no wonder that the Faculty of Technology passed

only inadequate knowledge in the field of engineering5.” Being a high-spirited and versatile person,
Nestorović did not neglect social life during his education. Thus, he was a member of a singing company
“Davorje”, where he met architect Milorad Ruvidić,
with whom he later studied in Berlin and cooperated
in the Ministry of Construction. While in the third
year of the Faculty of Technology, his competitive
spirit led him to participate in the annual St. Sava
competitions at the Great School, under the motto Roads cut across countries and empires, connect
villages and towns, join together the great and small
peoples, and he won the second prize. In the fourth
year he also competed with a project of an Orthodox
church and, according to him, won the first prize.
Having graduated from the Great School and
served the army, he found employment with the Ministry of Construction, and, at his request, was given
a position in the Požarevac district, where he worked
for a year or two as an engineer for the bordering of
forests in Negotinska Krajina, and for the Morava River regulation …“I realized that such engineering work
is not attractive and decided to become an architect
instead, after I finish the work that was started. This
would be possible if I submit a request to the Ministry
of Construction to be given leave of absence so that I
can go to Berlin and finish the Faculty of Technology,
Department for Architecture, and pass the final exam
to become an architect6.” The decision and determination to attend the Royal High School of Technology in Berlin (Koniglische Technische Hochschule
zu Berlin) stemmed from an event that had taken a
prominent place in the early memory of Nestorović’s
upon his arrival to Belgrade, and that was when the
news reached him that his cousin Andra Stevanović,

who attended architecture studies in Charlottenburg
in Berlin… “where [Andra] as the first Serb passed
the German state exam that I, as a Berlin student,
later passed, as well”. As was the case with the Great
School of Belgrade, while attending Charlottenburg
in 1895, Nestorović also participated in the annual
school competition themed Evangelist Parish Church
(Evangelischen Landkirche) and won the third prize
with the work “Roman Central-Plan Building” (Romanisher Centralbau). Apart from studying, Nestorović led a rich social life in Berlin and managed to
acquire professional experience by working in the
architecture office that designed the building of the
Railway Directorate in Berlin, upon the recommendation of the civil engineering professor, Mr Koch.
Having passed the Prussian state exam with excellent
references, he returned to Belgrade in 1897, where he
took a position of a fifth-class engineer in the Ministry
of Construction. Before long, at the recommendation
of his cousin and colleague, a Great School professor
Andra Stevanović, he was engaged as a part-time professor in the Department for Architecture. Following
the foundation of the University of Belgrade in 1905,
he fully joined the faculty staff, initially at the position
of an associate professor, and subsequently as the tenured professor, a position he held until his retirement
in 1938. Throughout his entire career he was active in
the field of building design, with three phases discernable in his creative work:
(1896–1904) the early phase of seeking architectural expression, relying on the canons of Academicism;
(1905–1914) the mature phase during which he
distanced himself from the Academicism in the
most visible and consistent manner as he turned

to Secession through French Decorativism;
(1918–1928) the late creative phase, in which, due
to change in circumstances and personal weariness, his work is characterized by conciliatory, innovative features of Post-Secession and conservative Academicism.
He often created works through collaboration, primarily with architect Prof. Andra Stevanović, with
whom he cooperated on eight designs. Out-of-faculty business cooperation with Prof. Stevanović blossomed until 1908, when architect Dimitrije T. Leka
issued a publication “Advertising of Prof. Nikola
Nestorović”, satirically portraying this cooperation.
Collaboration with architect Prof. Dragutin
Đorđević was initiated in the Ministry of Construction, and later on they shared an office at the Great
School. Together they applied for the Monopoly
Management Building competition in 1908, and
after World War I, they designed the University Library in Belgrade. In their architectural work, they
both turned to international role models, mostly as
a result of their similar outlook on universal values,
which was certainly one of the reasons why their
business cooperation grew into a lifelong friendship.
At the beginning of his career, Nestorović joined
forces with architect Milorad Ruvidić, with whom he
sang together in a choir and also studied in Berlin.
Together they participated in two competitions and
designed the police station building in Topčider, but
no information on this construction has been preserved. During the late phase of his work, Nestorović
cooperated with architect DragišaBrašovan, as well
as BrankoTanazević, while near the end of his career,
he worked alongside his son, Bogdan.
Apart from producing building designs and con-
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ducting pedagogical work during the years preceding
the World War I, Nestorović was an active member of
various associations. He was one of the first contributors to the magazine “Nova iskra”, 1899, a periodical of enormous artistic, literary and scientific value.
Aside from Nikola Nestorović, contributors to this
magazine were some of the most eminent intellectuals of that time: Jovаn Jovаnović Zmаj, Mihаjlo Vаltrović, Rаdoje Domаnović, VojislаvIlić, Petаr Odаvić,
Vlаdislаv Ribnikаr, Jovаn Skerlić, Aleksа Šаntić, Pаvle Ljotić. The magazine took the lead in presenting
Secessionist illustrations, depicting the spirit of the
time that Nikola Nestorović favored. It was already in
the first year of “Nova iskra” circulation that he published his work about Lusatia, illustrated by a painter
Beta Vukanović. He was one of the founders of the
Association of Serbian Artists, which was established
in 1898 by artists gathered around the idea of promoting all forms of art. The founding members were:
architects – Jovаn Ilkić, Svetozаr Ivаčković, Dušаn
Živаnović, Milorаd Ruvidić, Dаnilo Vlаdisаvljević,
Drаgutin Đorđević, Dimitrije T. Leko, Siljаn Pejčinović and Nikolа Nestorović; painters – Đorđe Krstić,
Đokа Milovаnović, Mаrko Murаt, Betа Vukаnović,
Ristа Vukаnović, Živko Jugović and Petаr Rаnosović; sculptors – Petаr Ubаvkić, Simeon Roksаndić;
musicians – Stevаn Mokrаnjаc, Josif Mаrinković and
Tomа Andrejević.7 Friendship with Uroš Predić, for
whose brother, Josif, Nestorović designed a house, including Uroš’s atelier, is reflected in family portraits
of our eminent painter. Broad horizons and respect
for universal values are also evidenced by the efforts
that Nikola Nestorović made when advocating for
Branko Popović to become a tenured professor at the
Faculty of Architecture (1930)8. In his justification,

Nestorović states that Popović was not only a painter, but an architect as well, and that he was exactly
the person a faculty of technology needs owing to
his fusion of technical and artistic abilities. A memory of this friendship is preserved in the portrait of
Prof. Nikola Nestorović that Branko Popović painted
around 19389 in his distinctive Cézanne-like manner featuring contrasting colours. Since one of the
subjects he taught at the Faculty of Architecture was
Commercial and Agricultural Buildings, Nestorović
was an active member of the Serbian Agricultural Association, whose significance at that time was
far-reaching due to the fact that Serbia was agriculturally oriented country, and the membership of the
Association involved distinguished persons from
various professions. Participation in the Association’s
activities probably enabled him to be the designer of
the building for the Ministry of Agriculture and Water between the two world wars.
An accomplished professional life was supported
by a stable private life, primarily owing to close family ties. Marriage matchmaking, especially within the
civic elite, was nearly a social norm at the beginning
of the 20th century in Belgrade. Nestorović’s brother
in law, Petar Čolović, and his sister Milka, as he asserts: “Kept telling me that it is high time I got married, so they found me a wife, Ana, daughter of an
industrialist Manojlo Klidis10”.Ana and Nikola got
engaged on 27th February, and soon afterwards, on
18th May 1900, they got married. In a harmonious
marriage with Ana, he had four children: Bogdan,
Marinka, Miroslav and Dragoslav. Ana’s determination, energy and education enabled an enjoyable
family life, as they lived a fulfilled and socially rich
life of the European middle class, socializing with

Belgrade elite as a result of the fact that Ana’s father was Manojlo Klidis, an industrialist and leather
merchant, one of the founders of the National Bank
alongside ĐorđeVajfert, and a high-ranking free mason. Nikola’s marriage to Ana reinforced his social
and financial position and opened new business opportunities through acquaintances and the influence
of his father-in-law, Manojlo Klidis. Nikola was a
shareholder in the first Serbian shoe factory “Manojlo Klidis”. Together with a banker D. Bošković, and
on behalf of the Cooperative for Construction, he
participated in the bidding for the construction of
the Royal Academy of Sciences edifice in 1912, when
he also began to take active part in banking business, initially as a shareholder of “Bošković Bank”,
then as a member of the Managing Board of the
Belgrade Depository Bank, where the architect Dragutin Đorđević11 was a member of the Supervisory
Board; Nikola was also a member of the Supervisory Board of joint-stock company Belgrade Credit
Institute12. Between the two world wars, Nestorović
founded the Civil Consumption Cooperative, which
dealt with both building design and construction
works. In 1930, when it was legally possible for individuals to conduct minting of coins, medals and
commemorative plaques, and to process and trade
in gold, silver and all precious and other metals,
Nestorović was one of the founders of the mint in 43
Mišića Street. Shareholders and founders of the mint
included: G. Ferdinаnd Gаmbert, industrialist, Mihаjlo Schondа, industrialist, Bogdаn Gаvrilović, academic, Dušаn Tomić, university professor, Adolph
Munch, industrialist, Nikolа Tomаšević, retired general, Dimitrije Živаdinović, merchant, Nikolа Kostrenčić, General Manager of the Bank of Yugoslavia,

Kostа Bogаtičević, pharmacist and Milivoje Bošković, banker from Belgrade. The mint building was designed by Nikola’s son, Bogdan Nestorović.
Apart from his sister and brother-in-law, Milka
and Petar Čolović, Nikola’s brother, Đorđe, a lawyer
and a judge in the Court of Cessation, was also an
eminent and highly ranked member of the Belgrade
social circles. Đorđe was married to Simka Popović,
daughter of Kosta Popović – a distinguished Belgrade
jeweler. “My brother Đoka, a good lawyer, especially
in the field of law on negotiable instruments, on the
topic of which he issued a book and held lectures as
a part-time professor at the Belgrade Trading School,
went through many county courts before he became
a cessation judge and ultimately finished his career
as the mayor of the Niš county“.13
Merging of family, private and business relations
was common for the narrow circle of the intellectual
elite of that time, and therefore the close family ties
connected the richest Belgrade families of the early
20th century – Klidis, Popović and Mesarović. From
her mother’s side, Ana Klidis was related to the Mesarović family, while the marriage between architect
Danilo Vladisavljević and Ljubica Mesarović additionally strengthened the family-business relations.
“At that time, my colleague Danilo Vladisavljević,
an architect in the Ministry of Military Affairs, had
already asked for the hand in marriage of Miss Ljubica Mesarović, a daughter of a former merchant,
and the wedding was to be held soon, but there was
no groomsman. So, one evening at Kolarac, Danilo
asked me to accept the role of the groomsman as he
could not find a suitable person. As a fellow architect, I could not refuse his request so I gave my word,
but I also knew that by joining the Klidis family in
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this manner, I will be able to get to know Miss Klidis
a bit better.”
The choice of best man was a matter of social importance, so Nikola chose a Belgrade merchant Pera
M. Jovanović to be his best man, and Jovan Ilkić, the
then Head of the Architecture Department in the
Ministry of Construction, for his groomsman.
A politically turbulent first half of the 20th century,
both in the territory of Serbia and around the globe,
reflected on the life and work of Nikola Nestorović. His
very successful mature creative phase was interrupted
by Balkan wars (1912–1913) in which he participated
as a member of the engineering battalion. When the
World War I broke out, he was on a family holiday in
Italy, in a place called Grado. On their return to Belgrade, the train was redirected towards Orsova (Romania) where all male passengers were interned, and
women and children sent to Serbia. Hence, Nestorović spent the WWI in internment in Gyöngyös and
Cegled in Hungary. From Orsova, Ana and her four
children arrived to France, via Niš and Thessaloniki.
She left her oldest son in Gymnasium in Nice. Then
she left her daughter Marinka in Switzerland at the
care of her sister, and together with her two youngest
children, Ana even reached Gyöngyös and Nikola, the
event he described in a witty poem “To a Globetrotter”. Nestorović witnessed the outbreak of the World
War II as a retired professor, teaching as a part-time
lecturer until the battles began. Serbian Association of
Architects and the Faculty of Architecture organised
a CeremonialAcademy in 1953 on the occasion of his
85th birthday, which was held in the hall of the BelgradeUniversity. At the event, Serbian Association of
Architects elected him their honorary life-time president.14 Nestorović died on 18th February 1957.
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ДЕЛА –
СПОМЕНИЦИ
К УЛ Т У Р Е

Здање Управе фондова подигнуто је према
конкурсном пројекту Николе Несторовића и
Андре Стевановића у периоду од 1902. до 1904.
године. Кроз слободнији ауторски приступ разбијена је крутост академског израза централно
позиционираног здања на Позоришном тргу,
данас Тргу Републике, у залеђу Споменика кнезу
Михаилу.Због своје репрезентативности, зграда
је одмах постала један од незаобилазних репера
града. Године 1930. објекат је дозидан по пројекту
Војина Петровића,тако да је обухватио цео блок
уз понављање обликовног и стилског решења
Несторовићеве фасаде. Здање које је данас дом
Народном музеју Србије споменик је културе од
1964, а као споменик од великог значаја категорисан је 1979. године.
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Породична кућа Николе Несторовића, у
Кнеза Милоша бр. 40, подигнута је 1903–1904.
године на плацу који је Ана Несторовић добила
од свог оца Манојла Клидиса. Објекат има сутерен, високо приземље, спрат и таван, у оквиру
којих је простор издељен хијерархијски, тако
да су у сутерену помоћне просторије и кухиња,
у приземљу су јавни репрезентативни и приватни простор, док су се у поткровљу налазили
Несторовићева радна соба, тераса са дивним
погледом и таван. Ово је једна од првих кућа у
Београду где се тавански простор користи за
стамбену намену. Улично фасадно платно обрађено је у духу француског декоративизма, док
је у ентеријеру куће превагнула сецесија – у обради столарије са ар нуво осликаним стакленим
испунама, сецесијским намештајем и сликама на
зидовима. Стремљење Несторовића ка савременим решењима приказује сачувани пројекат централног грејања куће, који је израдила фабрика
Франца Вагнера (Franz Wagner) из Кримишауа
(Crimmitschau) у Немачкој, и која је вероватно
уградила и целокупну инсталацију, радијаторе и
котао за грејање. Пројектом је осмишљен развод
грејања, с котлом у подруму до радијатора усвим просторијама сем кухиње, оставе и тоалета,
мада је инсталација спроведена и до њих. У свим
просторијама је пројектована температура од
двадесет степени Целзијуса, осим у улазном холу,
где је предвиђено петнаест. Споменик је културе
од 1963. године.

Утицај бечке сецесије у делу Николе Несторовића појављује се 1905. године на пројекту куће
за трговца Стаменковића у улици краља Петра
бр. 41, кроз раскид са основним академским елементима: рустичним приземљем, профилисаним
хоризонталним венцима, употребом класично
обрађених стубова или пиластера уз примену
глазираних плочица као фасадне облоге. Према
казивању потомака трговца Стаменковића, кућа
је пројектована по узору на виле око језера Балатон у Мађарској, по жељи супруге Светозара
Стаменковића, иначе кума Николе Несторовића.
Наглашена геометрија објекта, са чистим зидним платнима у контрасту с елаборираном флоралном декорацијом, приземљем ослобођеним
рустике и карактеристичном атиком кровног
венца, представља велики искорак у односу на
класично академски конципиране фасаде. Споменик је културе од 1966. године.

27

дела – споменици културе

Под утицајем Луке Ћеловића, чувеног београдског предузетника с почетка двадесетог века,
председника Управног одбора Београдске задруге (1897–1929), Несторовићу и Стевановићу је
поверен задатак да пројектују репрезентативну
зграду Београдске задруге. Изградња је отпочела на пролеће 1905, а завршена је 1907. године.
Волуметријом, слободнијим компоновањем, као
и применом различитих материјала, идејно решење овог велелепног здања отворило је пут новим пројектантским истраживањима. То ће бити
круна њихове заједничке делатности и уједно
представља врхунац француског декоративизма
с елементима ар нувоа у београдској архитектури, сврставајући и овај објекат у споменик културе од 1966. године, а од 1979. године у споменик културе од великог значаја.

Дубље истраживање сецесијског израза ослобођеног академских норми, уочава се у Несторовићевом пројекту из 1908. године, за породичну кућу професора Јосифа Предића, брата
сликара Уроша Предића, у којој се налазио и Урошев атеље. Пријатељски односи с Предићима су
били дубоки и трајни, прво Николини с Јосифом,
а потом и с Урошем Предићем. Кућа Предића
одсликава модерни дух сецесије у обради ентеријера, који пуно значење добија у закривљеним
просторима основе, да би кроз рафинирани декоративни репертоар био присутан и на фасади.
С овим пројектом почиње да истражује просторну волуметријску заталасаност основе, која
ће убрзо пренети покренутост фасадног платна.
Споменик је културе од 1987. године.
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Већ 1910. године, Београдска задруга одлучује
да у непосредној близини сопствене зграде, на
месту Параносовог хана, сазида Гранд хотел
„Бристол“ са становима за издавање. Пројекат је
поверен Николи Несторовићу, који је на парцели
неправилног трапезастог облика – која обухвата
блок између Карађорђеве, Хаџи Николе Живковића, Херцеговачке и Зворничке улице – дао
затворено решење с унутрашњим двориштем,
формирајући први урбанистички блок с јединственом архитектуром у Београду. Слободном
сецесијском композицијом и декорацијом, уклопио је грађевину с постојећом зградом Београдске задруге, а у београдској архитектури учврстио нови дух заталасаних фасадних површина
ослобођених тешке академске форме. Споменик
је културе од 1987. године

У периоду између 1910. и 1912. године, Несторовић је био ангажован на пројекту Гранд Пасажа у Кнез Михаиловој улици. Чувени београдски трговац и добротвор Никола Спасић је 1910.
године купио кућу трговца Марка Лазаревића,
у Кнез Михаиловој бр. 19, подигнуту седамдесетих година деветнаестог века по пројекту арх.
Александра Бугарског. Под утицајем француског
декоративизма и париских пасажа, Несторовић
формира у том тренутку јединствено решење за
Београд, повезујући Кнез Михаилову улицу и
Обилићев венац формирањем двоетажног пролаза са обиљем локала наткривених стакленим
кровом. Први пут у свом пројекту повезује отворе приземља с отворима првог спрата, формирајући визуелно јединствен отвор, прекинут
међуспратном конструкцијом, на исти начин
као што то готово једновремено изводе Стевановић и Ђорђевић на здању Српске краљевске
академије. Оваква сецесијска форма се убрзо
одомаћила у београдској архитектури. Пасаж је
фрагментарно очуван у виду декорације у приземљу и мезанину, као и објекат ка Обилићевом
венцу и налази се у оквиру споменика културе
– Просторне културно-историјске целине Подручје Кнез Михаилове улице (утврђена 1964.
године), категорисане као споменик културе од
изузетног значаја 1979. године.
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Иницијативом Михајла Пупина и Славка Грујића, амбасадора Краљевине СХС у САД, потпомогнута је идеја Карнегијеве фондације да се у
Београду подигне нова зграда Универзитетске
библиотеке. Одлука је донета фебруара 1920.
године, да би крајем исте године Несторовић
и Ђорђевић поднели фондацији прве планове
библиотеке. Камен темељац је свечано положио
престолонаследник краљ Александар, 23. јуна
1921. године, уз присуство српских и америчких
званичника, а све су пропратиле домаћа и америчка штампа. Уклапајући се у предвиђену урбанистичку матрицу, аутори компонују објекат
у духу академизма, ослоњен на пречишћене ренесансне узоре. Одабир академских начела про-

истекао је из поставке да је то државни и пожељни стил, доминантан у пројектима јавних здања
прве деценије после Првог светског рата,што потврђује и извештај Карнегијевог фонда, у којем је
наведено да је здање имало елементе ренесансе
да би се уклопило с планираним универзитетским објектима. Оваквом обликовном решењу
додатно је допринео утицај модела Карнегијеве
библиотеке. Заједничке карактеристике свих
библиотека Карнегијеве фондације, грађених
у различитим стиловима, оличене су у једноставној и формалној архитектури са истакнутим
улазом, монументалним степеништем и лантерном као симболом просвећености. Споменик је
културе од 1977. године.

Одмах до Универзитетске библиотеке, у Булевару краља Александра, Несторовић с архитектом Бранком Таназевићем пројектује
зграду Техничког факултета. Изградња је
започета у јесен 1925, а завршени објекат свечано је освећен 31. октобра 1931. године. Уклапајући се у задати урбанистички оквир компактног двоспратног објекта сагледивог са све
четири стране, аутори остварују композитно,
двоструко симетрично решење, које је Несторовић применио на почетку каријере, на Начелству у Крушевцу, у облику затвореног кубуса са
унутрашњим двориштима. Аутори се доследно

придржавају крутих академских правила, симетрије, пропорције распореда и просторне хијерархије. У пројектовању комплексног садржаја,
за београдску средину огромног здања универзитетске зграде, аутори нису имали претходних
узора у српској архитектонској пракси, тако да
Несторовић сигурност тражи у немачким примерима, пре свега здању Политехнике на којој је
студирао у Берлину. Иако неинвентивно, здање
плени својом монументалношћу, а посебно репрезентативношћу ентеријера свечане сале, коју
је пројектовао Богдан Несторовић. Споменик је
културе од 2007. године.
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Сачувана документација везана за изградњу
објеката Министарства пољопривреде и вода
и Министарства шума и руда открива парадигму односа између државе / државних институција и независних архитеката и дискредитовања
професионалаца и стручњака ради постизања
интересних циљева. Наиме, Министарски савет је 1921. године по предлогу Министарства
пољопривреде и вода одредило Несторовића за
пројектанта и вођење надзора над изградњом
нове зграде Министарства, на државном
земљишту Стара Шивара, које је обухватало
блок између Немањине, Кнеза Милоша, Бирчанинове и Хајдук Вељковог венца. Истовремено,
архитектонско одељење Министарства грађевина током лета 1921. године израђује пројекат за
нову зграду Министарства шума и руда на локацији поред планиране зграде Министарства
пољопривреде и вода, са идејом да би они требало да пројектују обе здања. Под притиском Архитектонског одсека Министарства грађевина,
донета је одлука да зграде које се граде у оквиру
великог блока дуж Улице Кнеза Милоша морају
да имају исту фасаду. У односу на ту одлуку, Архитектонски одсек инсистира да се не одобри
изградња зграде по Несторовићевом пројекту,
а уједно то исто министарство издаје одобрење
за изградњу зграде Министарства пољопривреде
и вода и расписује лицитацију. Седам дана пре
заказане лицитације објављен је конкурс за израду пројекта зграде Министарства шума и руда,
која би требало да се надовеже на Несторовићев
пројекат, чиме је одложена лицитација. На конкурс је приспело петнаест пројеката и оцењивачки суд је донео одлуку да прву награду додели

раду под шифром Мисао, коју је израдио биро
„Архитект“, Драгише Брашована. Првонаграђеним пројектом, основа Несторовићевог здања
је поновљена као у огледалу, задржана је позиција објекта као и распоред маса, али је фасада
оба објекта постала јединствена – у духу постакадемизма прожетог елементима националног
стила. По окончању конкурса, отпочела је борба
за израду пројекта између Министарства грађевина, Брашована и Несторовића. Министарство
грађевина је користило прилику да посао узме
за себе, наводећи искуство с постојећим пројектима за ове објекте, на којима би требало да се
исправе неке грешке, уз захтев да се раскину
уговори с претходним пројектантима. Пројектанти Несторовић и Брашован наступају заједно
и крајем фебруара 1923. биро „Архитект“ и Несторовић добијају да раде допуну последњег предатог пројекта. Пројекат завршен августа 1923.
године у обликовном смислу је представљао
раскошнију разраду награђеног Брашовановог
пројекта, тако да је приликом пројектовања Несторовић највероватније учествовао у решавању
организационог склопа. Уз сва супротстављања,
изградња објеката Министарстава пољопривреде и вода и Министарства шуме и руда отпочела
је по Несторовићевом и Брашовановом пројекту
и статичком прорачуну М. Петровића Обућине.
Међутим, министар грађевине Милан Вујачић је
усвојио извештај архитекте Маслаћа и у писму
Министарском савету молио је да се одобри израда фасада и детаља по новим плановима, који
ће се радити у Министарству грађевина, будући
да је цело Архитектонско Оделење повереног ми
Министарства [... ] против ове фасаде и дало је

нове нацрте на њену обраду. Решење о раскиду
уговора донето је 1. јула 1926. године, зграда је
била изидана до првог спрата, а Архитектонски
одсек је већ имао готове нове фасаде које је израдио архитекта Николај Краснов. Од почетка
изградње па све до раскида уговора, сва одељења
Министарства грађевина су упућивала различите дописе пројектантима указујући на неправилности и недостатке у пројекту. Сви недостаци су
по раскиду уговора нестали, иако је објекат изграђен према постојећим плановима (у размери
1:100), сем фасаде и детаља ентеријера. Споменик је културе од 2001. године.
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Током изузетно продуктивне 1911. године,
Несторовић пројектује репрезентативну вилу
за трговца текстилом Милана Павловића. У
Несторовићевим пројектима из овог периода
наглашавање угла односи превагу, тако да је и у
Грачаничкој улици доминантни мотив заобљени
угао, надвишен куполом и наглашен балконом
на првом спрату. На кући Милана Павловића аутор је остварио основне организационе и естетске идеје идеалног стамбеног простора започете
пројектом сопствене куће, овде у знатно репрезентативнијем облику, који је омогућио потпуно раздвајање приватног од јавног простора по
етажама. На академској основи, уз примену сецесијских орнамената, слободно компонује фасаде,
на којима у већој мери напушта класичне поделе
фасадног платна. Вила Милана Павловића је споменик културе од 1997. године.

Никола Несторовић је лета 1922. године пројектовао за др Милоша Петронијевића, шефа
Народне банке за страну кореспонденцију, стамбено-пословну зграду у Кнеза Милоша бр. 19.
Како је зграда зидана првенствено за становање
породице, уз неколико станова и дућана за рентирање, градња је била скупља, репрезентативнија, а декоративни програм сложенији и индивидуалнији. Као код већине зграда грађених у
Београду почетком двадесетог века, у приземљу
су смештени дућани, на спрату/мезанину два бироа и два мала стана, а на преостале три етаже
по два велика стана. На мансарди су били један
стан и тавански простор. Фасада одступа од типичног ауторовог израза, иако је конципирана
у духу академизма с препознатљивим декоративним елементима. Основна троделна подела на средишњи наглашени део и два повучена
ризалита, може се даљим рашчлањивањем централног поља извести у петоделну, као што је то
већ био случај у неким од претходних пројеката.
Међутим, дубоким испустима еркера завршеним
куполама, који готово за спратну висину надвисују кровни венац, и француским балконима
дуж бочних ризалита – фасада поприма другачији карактер од устаљених Несторовићевих
решења. Хијерархизација обликовног и декоративног програма, уз контрасте пуног и празног,
повученог и испуштеног, додатно је акцентована
хроматском обрадом фасаде која је до данас сачувана у изворном облику. Објекат је под појединачном претходном заштитом у процедури
утврђивања за културно добро.
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Као један од акционара Банке Николе Бошковића, Несторовић је активно учествовао у грађевинским делатностима Банке. Пред сам почетак
Првог светског рата, пројектовао је седиште
Банке на углу Теразија (Краља Милана) и Улице
Драгослава Јовановића бр.1. Објекат je завршен
тек после рата, a одликују га богата сецесијска
декорација и еркер на углу. Године 1920. за потребе Банке пројектовао је магацин на Дунаву.
Почевши од краја деветнаестог века, па до почетка Првог светског рата, на десној обали Дунава,
од Дорћола ка Карабурми, формирала се индустријска зона Београда. Компактне трапезасте

основе, решен као армиранобетонска скелетна
конструкција, магацин је одсликавао рационалност и савремен приступ пројектовању утилитарног објекта, како у организационој шеми тако
и у обради фасадних платана. Током изградње
магацина на дунавском приобаљу, управа Банке Бошковић је донела одлуку да на плацу преко пута, у Јеврејској улици, подигне нову зграду
са бироима и становима за чиновнике банке,
такође по пројекту Николе Несторовића,1921.
године. Магацин Банке Бошковић је под претходном заштитом и важна је карика у развоју
индустријске архитектуре у Србији.

Током 1925–1927. године, на самом крају каријере, Никола је потписао три пројекта у којима се као сарадник појављује његов син Богдан.
Први у низу је стамбено-пословна зграда за др
Витомира Константиновића, у Краља Милана
бр. 3, чији је пројекат урађен током 1925, потом
измењен, тако да је изградња отпочела 1926, а
завршена 1927. године. Прву варијанту решења
је потписао Никола Несторовић, да би накнадне измене, током 1927. године, потписао Богдан.
Већ на први поглед на плановима је евидентно
да графички израз ни рукопис на цртежу нису
Николини.Основа објекта који садржи подрум,
приземље, мезанин, три спрата и таван,решена
је као компактна са дворишним крилом. Станови задржавају основни концепт комбинованог
плана типичног за Николу, с репрезентативним
двотрактним блоком на предњој фасади и помоћним блоком у дворишном краку. Међутим,
уочљиве су мале измене у односу на типичне
Несторовићеве пројекте, као позиција купатила
и главног степеништа, што иде у прилог тврдњи
да је Никола највероватније поставио основну
шему коју је Богдан разрадио до краја. Фасада
је компонована у националном стилу, иако је
трипартитне поделе, и концепцијски је потпуно
различита од Николиних пројеката, како у генералном аранжману тако и у детаљима. Споменик
је културе од 1981. године.
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1. Ручка штапа од слонове кости
Милоје Васић, Београд
Време настанка: око 1894.
2. Фотографија Николе Несторовића из Берлина
Милоје Васић, Београд
Димензије: 17 х 12 цм
Време настанка: 1894-96.
3. Свеска са рукописом Николе Несторовића
Успомене из живота Николе Б. Несторовића
архитекте
Милоје Васић, Београд
Димензије: 14,8 x 21 цм
Време настанка: 1957
4. Топографски план старог Брајзла, цртеж
Аутор: Никола Несторовић
МГБ Инв. бр: Ур_13778
Димензије: 37 х 24 цм
Време настанка: 1885.
5. Пројекат железничког постројења Мосбак-Вирцбугр
Аутор: Никола Несторовић
МГБ Инв. бр: Ур_13777
Време настанка: 1884.
Димензије: 50,5 х 35 цм
6. Сведочанство о испиту зрелости Николе
Несторовића
МГБ Инв. бр: Ур_13803
Време настанка: 1884.
Димензије: 34 х 21 цм

7. Студентски рад (нацрт за тапет)
Аутор: Никола Несторовић
МГБ Инв. бр: Ур_13198
Време настанка: 1894.
Димензије: 58 х 48 цм
8. Студентски рад (из сенчења)
Аутор: Никола Несторовић
МГБ Инв. бр: Ур_13776
Време настанка: 1893.
Димензије: 65 х 48 цм
9. Фотографија Певачког друштва Даворје
У средини доњег реда седи Милорад Рувидић,
док Несторовић стоји у задњем реду
МГБ Инв. бр: Ур_13781
Време настанка: 1888.
Димензије: 26 х 19,5 цм
10. Указ о одликовању Николе Несторовића
Медаљом за војничке врлине
МГБ Инв. бр: Ур_13827
Време настанка: 1901.
Димензије: 28 х 42 цм
11. Орден медаља за војничке врлине
Милоје Васић, Београд
Време настанка: 1901.
12. Указ о одликовању Николе Несторовића
орденом Белог орла V реда
МГБ Инв. бр: Ур_13830
Време настанка: 1930.
Димензије: 37 х 50 цм
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13. Орден Белог орла
Милоје Васић, Београд
Време настанка: 1929

МГБ Инв. бр: Ур_13799
Време настанка: /
Димензије: 29 х 23 цм

14. Указ о одликовању Николе Несторовића
орденом Светог Саве III реда
МГБ Инв. бр: Ур_13829
Време настанка: 1923.
Димензије: 37 х 50 цм

22. Фотографија са освећења камена темељца
Техничког факултета
МГБ Инв. бр: Ур_13797
Време настанка: 1925.
Димензије: 24 х 18 цм

15. Орден Светог Саве III реда
Милоје Васић, Београд
Време настанка: 1923
16. Шест свезака са поезијом из интернације
(1914-1918)
Ивана Јеличић, Београд
Време настанка: 1914-1918
Димензије:12 х 19цм
17. Бележница са 24 цртежа графитном оловком
Аутор: Никола Несторовић
МГБ Инв. бр: Ур_13787
Време настанка: око 1916.
Димензије: 20 х 12,5 цм
18. Ликорезачки радови за зграду Београдске
задруге
Аутор: Никола Несторовић
МГБ Инв. бр: Ур_13801
Време настанка: око 1907.
Димензије: 90 х 19,5 цм
19. Скица за Парламент (Народну скупштину)
Аутор: Никола Несторовић

23. Фотографија фундирања терена и побијање
шипова за хотел Бристол
Аутор: Никола Несторовић
МГБ Инв. бр: Ур_13791
Време настанка: око 1910.
Димензије: 17 х 12 цм
24. Фотографија фундирања терена и побијања
шипова за хотел Бристол
МГБ Инв. бр: Ур_13792
Време настанка: око 1910.
Димензије: 17 х 12 цм
25. Фотографија фундирања терена и побијање
шипова за хотел Бристол
МГБ Инв. бр: Ур_13795
Време настанка: око 1910.
Димензије: 17 х 12 цм
26. Књига Влажни станови.
Њихов значај и узрок
МГБ Инв. бр: Ур_13834
Време настанка: 1910.
Димензије: 16 х 23,5 цм

16

17

18

19

22

23

24

27

28

45

к ата л о г п р е д м е та

27. Књига Архитекте и градитељи Београда
Аутор: Никола Несторовић
Ивана Јеличић
Време настанка: 1937.
Димензије: 14 х 20 цм
28. Фотографија код Коларца у башти.
У средини првог реда седи гост мађарски архитекта, поред њега са десне стране седи архитекта
Јован Илкић, у реду изнад у средини стоје Никола
Несторовић, Ђорђе Јовановић, и Петар Бајаловић
МГБ Инв. бр: Ур_13782
Време настанка: око 1905.
Димензије: 30 х 21,5 цм
29. Указ о пензионисању Николе Несторовића
МГБ Инв. бр: Ур_13824
Време настанка: 1938.
Димензије: 21 х 34 цм
30. Указ о доживотном почасном
члану друштва архитеката (1953)
Милоје Васић
Време настанка: 1953.
Димензије: 21 х 34 цм
31. Слика Приморски предео, уље на платну
Аутор: Марко Мурат
НМ Инв. Бр. 32_405 (поклон професора Универзитета Николе Несторовића, пре рата)
Време настанка: 1908.
Димензије: 81 х 118 цм
32. Слика Портрет архитекте Николе Несторовића, уље на платну
Аутор: Урош Предић

НМ Инв. Бр. 31_4345
Време настанка: 1914.
Димензије: 67 х 52 цм
33. Слика Портрет Ане Несторовић, супруге
Николе Несторовића, уље на платну
Аутор: Урош Предић
НМ Инв. Бр. 31_4346
Време настанка: 1914.
Димензије: 67 х 52 цм
34. Слика Портрет Богдана Несторовића,
сина Николе Несторовића, уље на платну
Аутор: Урош Предић
Ивана Јеличић
Време настанка: 1914.
35. Фотографија Уроша Предића, Јосифа и Марије Предић и предузимача Љубише Барића
Олга Трајић
Време настанка: 10. новембар 1910. године
Димензије: 39 x 45 цм
36. Шалтер из Београдске задруге - стаклена
преграда
Завод за заштиту споменика културе града
Београда
Време настанка: 1905-1907.
Димензије: ~200 x 130 цм
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