вертикални пресек
vertical section

Чесни дом породице Михаиловић
Милоша Обреновића 182, Обреновац

дворишни изглед, изглед пре реконструкције
courtyard facade, appearance before the works

Обреновац, некадашњи Палеж, насеље у данашњој општини
Обреновац, једној од седамнаест београдских општина,
први пут се помиње у историјским изворима 1718. године,
у аустријском државном попису Ваљевског дистрикта, као
насеље са 11 домова.1
Археолошки налази показују да је насеље много старије и
да вуче корене још из периода римске владавине.
Природни услови, богата околина, повољан положај на
раскршћу путева и прелаза преко река утицали су на брзи

развој насеља и његове чаршије током XIX века. Палеж је
постао значајан привредни и трговачко-занатски центар и
важно извозничко место преко којег се одвијала трговина
овог дела Србије са Аустријом. Због свог привредног, управног
и просветно-културног значаја, 1859. године, у част повратка
Милоша Обреновића у Србију, место је добило статус вароши
и ново име Обреновац.
Кроз урбано-архитектонску структуру обреновачке
чаршије могуће је пратити не само економски просперитет

3

дворишна фасада, изглед у току реконструкције, 1970.
courtyard facade, appearance in the course of works, 1970.

већ и социјалну и културну еволуцију српског друштва,
које се у кратком временском периоду трансформише од
патријархално-руралног у грађанско друштво.
Чесни дом породице Михајловић, најзначајнија и несумњиво
најлепша варошка кућа у Обреновцу, настао је већ почетком
деветнаестог века. Немамо тачних података о години градње
објекта, али посредним путем, на основу записа које нам
је оставио српски књижевник Јоаким Вујић, који је на свом
путовању кроз Србију 1826. године прошао кроз Обреновац
и записао следеће:
„По пришетвију мојему овамо на преношчије дођем код
г. Димитрија Михајловића, купца здешнаго, који ме учтиво
и радосно прими у свој чесни дом, потом донесе ми добру
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вечеру и кафу“2 , можемо закључити да је кућа те 1826.
године већ била изграђена.
Кућа је основе издуженог правоугаоника са двосливним
кровом. Састоји се од приземља, спрата и подрума испод дела
зграде. Зидана је дрвеним бондруком са испуном од опеке.
Кров је двосливан, са конструкцијом од дрвених рогова и
греда и покривачем од бибер црепа.
Организација простора развија се по линеарној шеми са
продуженом поделом у просторијама у низу. Од централног
колског пролаза у источном делу зграде налазе се три
међусобно повезане просторије у којима су биле смештене
радње. Западно од централног пролаза налази се једна већа
просторија којa има улаз и са улице. Ова просторија, повезана

дворишна фасада, изглед по завршетку радова, 1970.
courtyard facade, appearance upon completion of the works, 1970.

с мањом оставом, била је такође намењена трговини. У
задњем дворишном делу зграде, источно од централног
пролаза, смештене су две веће просторије, међусобно
повезане, а западно мање предсобље и соба. Све просторије
у дворишном делу приземља биле су намењене становању.
На спрату се са фронталне стране налазе три велике собе,
опет међусобно повезане, а у дворишном делу велики
трем диванхана, из којег се налево и надесно улази у по две
просторије намењене становању.
Главна улична фасада је равна, с пиластрима плитко
изведеним у малтеру. Источни део имао је у приземљу
архитравни трем, данас затворен. На фасади је
карактеристичан хоризонтални венац са плитко извученим
профилима. Венац је омалтерисан читавом ширином.

Дворишна фасада је компонована с низом аркада у
приземљу и на спрату, чиме је постигнут изванредан ефекат
разуђености.
Главни венац је, исто као и на уличној фасади, у плиткој
пластици.
Прозори, типа пенџера, постављени су у низу.
Врата су са филунгама и прекривајућим бравама. Изузетак
чине врата на спрату рађена у филунгама „инкрустирано“.
Подови су у свим просторијама, зависно од намене, рађени
у опеци или су дашчани. Оџаци и оџаклије преправљени су
и зазидани.3
Чесни дом породице Михајловић, монументална кућа
пословно-стамбене намене, потврђује да је јака трговачка
традиција у ондашњем Палежу успела да очува српски
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трговачки слој и у време привредне стагнације Београдског
пашалука крајем XVIII и почетком XIX века. Да се заиста ради
о српској кући, односно кући саграђеној за власника Србина,
а не купљеној или наслеђеној од Турака, поред организације
унутрашњег простора говори и податак у помињаној књизи
Јоакима Вујића, да насеље Палеж 1826. године има „60 самих
српских кућа и ниједну турску“.4
Посебан квалитет ове куће чини то што у погледу
опште архитектонске концепције представља симбиозу
оријенталних турских и европских схватања у стамбеној
архитектури. Линеарна шема унутрашње организације
простора, карактеристична за европску кућу, није сметала да
се истовремено постигне максимално коришћење простора
удобности турских варошких кућа. Упркос новој шеми, у
Чесном дому је остала присутна и једна од највећих вредности
турске оријенталне архитектуре – јединство спољашњег
и унутрашњег света, постигнуто великим отвореним
тремовима на спрату и у приземљу.
Многоструке, неоспорне вредности Чеснога дома породице
Михаиловић у Обреновцу, као функционалног, конструктивног
и естетског достигнућа нашег народног неимарства, чине
овај објекат једним од највреднијих споменика на подручју
града Београда.
Због свега претходног, Чесни дом је проглашен за споменик
културе 1970, а за културно добро од великог значаја утврђен
је 1979. године.
Након реконструкције почетком седамдесетих година
прошлог века, у кућу је смештена библиотека која се и данас
тамо налази.
Решење Завода бр. 268/3 од 25.02.1970.
Културно добро од великог значаја, Одлука о утврђивању,
“сл. гласник СРС” бр. 14/79

6

унутрашње срепениште
indoor staircase
Напомене:
] Д. Поповић, Србија и Београд од Пожаревачког до Београдског мира 1718–
1739, Београд, 1951, стр. 22, 71–79.
] Ј. Вујић, Путешествије по Србији, Београд, 1901, стр. 62. Овај податак
је, такође, определио стручну службу Завода за заштиту споменика
културе града Београда да званичан назив споменика културе буде Чесни
дом породице Михајловић.
] Н. Живковић, Народно градитељство – споменик културе данас,
Београд, 2008, стр. 98–100.
] Ј. Вујић, наведено дело, стр. 61–62.

MIHAILOVIC’S FAMILY HOUSE, 182
Milosa Obrenovica Street, Obrenovac

данашњи изглед
today’s appearance

Obrenovac, former Palez, a settlement in present-day municipality of Obrenovac, one of seventeen municipalities of Belgrade, was
mentioned for the first time in historical sources of 1718, in the Austrian state list of Valjevo district, as a settlement with 11 homes.1
Archaeological findings indicate that the settlement is much
older and has its origins in the period of Roman rule.
During the 19th century, natural conditions, rich environment,

convenient location at the crossroads and crossings over the rivers,
led to rapid development of the settlement and its downtown.
Palez became a significant economic and commercial-craft center
and an important exporting place through which took place the
trade between this part of Serbia and Austria. In 1859, due to its
economic, administrative and educational-cultural significance,
in honor of the returning of Milos Obrenovic to Serbia, the place
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главна фасада, изглед из 1963.
main facade, appearance from 1963

attained the status of the town and the new name Obrenovac.
Through urban-architectural structure of Obrenovac downtown
can be traced not only economic prosperity, but also social and
cultural evolution of Serbian society, which in a short period
transformed from patriarchal rural into civil society.
Mihajlovic’s Family House, the most important and certainly the
most beautiful house in Obrenovac was built at the beginning of
the nineteenth century. We have no accurate data on the year of
its construction, but indirectly, based on records that left us a Serbian writer Joakim Vujić, who on his trip through Serbia in 1826
passed through Obrenovac and wrote the following:
“When I came here I went to overnight at Mr. Dimitrije Mihajlovic,
purchaser from Obrenovac, which received me politely and cheerfully in his honest home, then brought me a good dinner and coffee,2
we can conclude that in 1826 the house had been already built.”
The house has an elongated rectangle floor plan and a two-gabled
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главна фасада, изглед из 1968.
main facade, appearance from 1968

roof. It has a ground floor, one floor and a cellar underneath one part
of the building. It was built in timber frame with filling in brick. The
roof has wooden rafters and beams and is covered in blacktop.
The structure of the space is being developed by a linear scheme
with an extended partition in the rooms in a row. From the central
cart passage in the eastern part of the building there are three
interconnected rooms where shops were placed. West of the central passageway is a large room that has the entrance even from
the street. This room, connected with a smaller storage space,
was also intended for trade. In the back yard of the building, east
of the central passageway, there are two larger rooms, interconnected, and west of it a smaller hall and rooms. All rooms in the
courtyard part of the ground floor were intended for living.
On the floor from the frontal side, there are three large rooms,
again interconnected, and in the courtyard area was very large
porch, “divanhana”, from which on the left and on the right one

can enter into the two rooms intended for living.
The main street facade is flat, with shallow pilasters executed in
plaster. The eastern part had in the ground floor an architraval porch,
now closed. A horizontal cornice with shallowly drawn profiles is typical on the facade. The cornice is plastered over the full width.
The courtyard façade is composed with a series of arcades on
the ground floor and the floor, thus achieving remarkable effect
of indentation.
The main cornice is in a shallow plastic, like the one on the
street facade.
Windows, type pendžer, were placed in a row.
All doors have fillers and covering locks. Exceptions are made on

the floor doors made in fillers “encrusted.” The floors are in all rooms,
depending on the purpose, made in brick or the floorboards. Chimneys and chimney rooms are refurbished and walled up. “3
Mihajlovic’s Family House, a monumental house for commercial
and residential purposes, confirms that a strong trading tradition in
Palez of that time managed to preserve the Serbian commercial stratum even at the time of economic stagnation of Pashaluk of Belgrade
in the late 18th and early 19th century. That this is indeed a Serbian
house, i.e. house built for the owner Serb, not bought or inherited
from the Turks, in addition to the organization of interior space, testifies even the fact in the mentioned book of Joakim Vujic, that in 1826
the settlement Palez has “60 purely Serbian houses and no Turkish “.4

детаљ ентеријера, данашњи изглед
detail of the interior, today’s appearance
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дворишна фасада, детаљ
courtyard facade, detail

The special quality of this house is that in terms of general architectural concept represents a symbiosis of Turkish Oriental and
European ideas in residential architecture. Linear pattern of internal space organization, characteristic of a European house, did not
bother to achieve simultaneously maximum use of comfort space
of Turkish town houses. Despite the new pattern, in the Mihajlovic’s
Family House still remains one of the greatest values of Turkish oriental architecture - the unity of outer and inner world, achieved
with big open porches on the floor and the ground floor.
Multiple, irrefutable values of the Mihajlovic’s Family House in
Obrenovac as a functional, structural and aesthetic achievement
of our national architecture make this facility one of the most
valuable monuments in the area of the city of Belgrade.
Due to everything above-mentioned, this object has status of
established cultural monument - cultural monument of great value for the Republic of Serbia (The Decision of the Institute No. 268
/ 3 of 25 February 1970, the cultural monument of great value,
(Decision, “Of. Gazette SRS No. 14/79)
After reconstruction in the early seventies of the last century,
the library, which is still there, was placed in the house.
In 1970 the Mihajlovic’s family house was proclaimed a cultural
monument, and in 1979 it was established a cultural monument
of great value.

детаљ ентеријера
interior detail

Notes:
1. D. Popovic, Serbia and Belgrade from Pozarevac to Belgrade Peace Treaty 17181739, Belgrade1951, p. 22, 71-79
2. J. Vujic, Traveling in Serbia, Belgrade 1901, p. 62
This information has also influenced the Professional Service Office of the Cultural
Heritage Preservation Institute of Belgrade to give to the cultural monument the
official name the Mihajlovic’s Family House
3.N.Zivkovic, National Architecture – Cultural Monument Today, Belgrade 2008,
p. 98-100
4.J.Vujic, op.cit., p. 61-62

дворишна фасада, детаљ
courtyard facade, detail
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основа приземља
ground floor basis
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