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БЕОГРАДСКИ ОПУС АРХИТЕКТЕ 
ИВЕ КУРТОВИЋА

ВАЛЕНТИНА БРДАР

I

УДК 72.071.1:929 Куртовић И.

 во Куртовић (1910–1972), архитекта, професор на Ар-
хитектонском факултету у Београду и сликар, припада 
најзначајнијим представницима српске послератне ар-
хитектуре, међу којима се издвајaо својом амбивален-
тном личношћу архитекте и сликара, комплексним, ак-
тивним односом према градитељском амбијенту, као и 
широким опсегом уметничких тема.1 За нешто више од 
тридесет и пет година радног стажа, радио је на пројек-
тима за грађевине стамбене, управне, пословне, саоб-
раћајне, туристичке, образовне, културне и мултифунк-
ционалне намене, ентеријере, намештај, као и урбанис-
тичка решења појединих градова. 

Пореклом са Брача, Куртовић је радни и животни 
век провео у Србији, у Београду, где је био запослен у 
Министарству грађевина, потом у „Југопројекту“, Са-
везној дирекцији за грађевинарство из које је настало 
предузеће „Србија-пројект“ у којем је је радио до 1958. 
године. Свој педагошки ангажман на Архитектонском 
одсеку Техничког факултету у Београду Куртовић је 
започео 1954. године као асистент професора Милана 
Злоковића на предмету Пројектовање зграда. У јуну 
1961. године постао је доцент, 1963. године ванред-
ни професор, а пет година након тога шеф Катедре за 
пројектовање.

Куртовић се активно бавио архитектонским про-
јектовањем током тридесетих година, за време студија, 
а свој стваралачки узлет започео је крајем пете деценије. 
Припадао је средњој генерацији београдских послерат-
них архитеката, која је након ослобођења, радећи у нај-
већим пројектантским бироима, преузела најважније 
задатке градитељске обнове. Заједно са својим колега-
ма, као што су Милорад Пантовић и Милорад Мацура, 
међу првима је у нашој средини уносио идеје светских 
великана и у великој мери утицао на развој српске ар-
хитектуре педесетих и шездесетих година двадесетог 
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века. Пуну афирмацију и зенит свога рада остварио је 
шездесетих и почетком седамдесетих година, на врхун-
цу развоја београдске школе модерне архитектуре.

Куртовићеве грађевине налазе се широм Србије, у 
Новом Саду, Кладову, Деспотовцу, Земуну, Трепчи, за-
тим у Хрватској, у Хвару и Сплиту, али их је највећи 
број управо у Београду. Београдски опус архитекте 
Куртовића показује развој његове архитектуре од краја 
четрдесетих година и показујe све њене битне одлике. 
Многе зграде су накнадним адаптацијама промениле 
свој првобитни изглед, чиме је изгубљена њихова ау-
тентичност и у знатној мери могућност историјског 
вредновања.

Након завршене средње школе у Сплиту и године 
проведене у Љубљани на студијама рударства, Курто-
вић је уписао студије архитектуре на Београдском уни-
верзитету. Редовно је студирао до 1933. године, када је 
апсолвирао, али је услед тешких материјалних услова 
живота и интензивног бављења сликарством дипло-
мирао тек 1950. године. Наставни кадар Архитектон-
ског одсека Техничког факултета у Београду тада су 
чинили истакнути српски градитељи: Димитрије Леко, 
Александар Дероко, Милан Злоковић, Богдан Несторо-
вић.2 Знатан утицај на личност Иве Куртовића и ње-
гово схватање архитектонског пројектовања извршио 
је његов професор и ментор Милан Злоковић, за кога 
га је везивало медитеранско порекло, али и склоност 
ка уметности и интересовање за традиционално гра-
дитељство, као и научне принципе архитектонског 
пројектовања. Злоковић је између два светска рата ус-
пешно учествовао на великом броју архитектонских 
конкурса, што је вероватно утицало и на младог Курто-
вића да се и сам често окушава на њима. Према тврдњи 
архитекте Зорана Б. Петровића, учествовао је чак на 
око 108 конкурса.3

Пратећи збивања на светској архитектонској сце-
ни, Куртовић је током читаве каријере усвајао прогре-
сивне архитектонске идеје и прилагођавао их амбијен-
ту и градитељској традицији у којој је живео и стварао. 
Тридесетих година примењивао је интернационални 
функционализам модерне архитектуре, у четрдесетим 
концепт куће која лебди, а брутализам и концепт на-
родне куће у другој половини шездесетих година.

Куртовићева архитектонска делатност током три-
десетих година углавном је везана за Далмацију, а крај 
Другог светског рата провео је у избеглиштву у Египту 
(1944–1945), где је држао предавања из свих предмета 
везаних за архитектуру. Након ослобођења земље, вра-
тио се у Београд, где је учествовао у пословима обнове 
и изградње земље разрушене ратом.

Адаптација куће Алексе Крсмановића за 
Протокол СИП-а СФРЈ
Међу првим Куртовићевим пројектним задацима 

било је уређење куће Алексе Крсмановићa на Тера-
зијама 3 за потребе државног протокола. Кућа позна-
тог београдског трговца, коју је Јован Илкић пројекто-
вао 1885. године4, имала је бурну историју. У њој је 1. 

Сл. 1. Цртеж капије пројектоване за кућу Алексе 
Крсмановића, Теразије 3, 1945.
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децембра 1918. године проглашено уједињење Срба, 
Хрвата и Словенаца, била је краљевска резиденција, а 
после Другог светског рата зграду је више од три деце-
није користио Протокол СИП-а СФРЈ. 

У тој малој господској вили, чије је раскошне ефек-
те Илкић осмислио инспирисан малим европским двор-
цима, Куртовић је реконструисао изглед велике сале за 
потребе дипломатског кора, одмерено, у дворском, све-
чаном стилу. Китњасту капију с класичним декоратив-
ним репертоаром уклопио је уз барокну фасаду. 

Типски пројекти за стамбене објекте
Од 1945. године Куртовић је поново активно учес-

твовао на архитектонским конкурсима и то највише за 
типске пројекте зграда, који су тада најчешће расписи-
вани. Раздобље обнове српске архитектуре (1944–1955) 
било је пре свега период физичког обнављања гради-
тељског фонда након страховитих ратних разарања, а 
тек потом и период у коме су учињени покушаји да се 
створе основе будућег архитектонског стила.5 Радило 
се пре свега на индустријализацији земље, на типским 
стамбеним објектима, на првим регулационим плано-
вима градова и насеља. За потребе брзе обнове стамбе-
ног фонда грађена су читава насеља типских ниских и 
вишеспратних објеката најнужнијег стандарда и крајње 
поједностављене просторне организације.6 

Пројекти с којима је Куртовић конкурисао на Опш-
тем анонимном конкурсу за типове станова НО града 
Београда 1947. године откупљени су, а исте године на 
Општем југословенском међузаводском конкурсу за ра-
ционалне типове станова освојио је три прве награде 
и три откупа. Највише награда радећи на послератној 
обнови и типским објектима освојио је на Општем ано-
нимном конкурсу за типове рационалних станова у са-
радњи са архитектима Ђорђем Стефановићем и Иваном 
Антићем. 

 Акцију за израду ових типских пројекта покренуо 
је Савет за грађевинарство и комуналне послове НР Ср-
бије, у жељи да се радницима, службеницима и другим 
градитељима малих породичних зграда пружи могућ-
ност да користе рационалне и јефтине пројекте. Циљ 
је био супротставити се дивљој градњи или градњи на 
основу неовлашћено издатих, нерационалних и скупих 
пројеката, а пружена је и помоћ градитељима да брзо и 
уз мало трошка дођу до добрих пројектних решења. Од 
краја 1952. године ову акцију је преузео и даље водио 
Економски институт НР Србије.7 

Институт је приступио изради нове серије тип-
ских пројеката спратних зграда са један, два, три, че-
тири и пет до осам станова. Тај посао je поверен по-
себној стручној комисији, у којој су, поред сарадника 

Института Душана Стефановића, архитеката Радмиле 
Недић и Војислава Вељковића, учествовали и: Бран-
ко Алексић, Мате Бајлон, Богдан Богдановић, Угљеша 
Богуновић, Слободан Јањић, Јован Крунић, Иво Курто-
вић, Милорад Мацура, Бранислав Миленковић, Дејан 
Настић, Зоран Петровић, Миладин Прљевић, Владис-
лав Твртковић и Никола Шерцер.8 

Критеријуми којима се комисија руководила у 
оцењивању радова били су, између осталих: добра орга-
низација живота у кући за рад, боравак и спавање; омо-
гућавање удобности становања, која је подразумевала 
одређену величину и облик просторија, добре комуни-
кације, осунчаност и распоред намештаја; оптимална 
техничка својства зграде, као што су избор материјала, 
рационалност, санитарни објекти; општа економичност 
решења и архитектура зграде, стана и просторија.9 Кон-
курс је предвиђао да скоро све зграде буду изведене у 
две различите фазе – прву, без инсталација, канализа-
ције и водовода, а другу са њима.10 

На конкурс је пристигло 106 радова и оцењено је 
да тек незнатно мали број изражава специфичне усло-
ве, као и да је мало оних који су донели корисне но-
вости, док их је највише стереотипних. Награђени су 
радови за које се сматрало да доприносе развоју домаће 
стамбене архитектуре, који су се могли без прераде 
разрадити у пројекте за извођење, јер су у свему одго-
варали функционалним, конструктивним и техничким 
захтевима. Од пролећа 1953. године, када је почела про-
даја, па до краја 1957. године, продато је укупно 6.507 
разних типских пројеката, односно саграђено је близу 
2.000 кућа.11

Куртовић је у сарадњи са Ђорђем Стефановићем 
и Иваном Антићем пројектовао једанаест решења и до-
био трећу награду за засебну приземну зграду с једним 
станом, прву и другу награду за засебну једноспратну 
зграду с једним станом, прву награду за приземну згра-
ду у низу с једним станом и прву и другу награду за 
једноспратне зграду у низу с једним станом.12 

Са својим колегама, Куртовић је пројектовао при-
земнице и једноспратнице с једним или више станова. 
За све станове је било карактеристично да су све про-
сторије имале директан прилаз из улазног предсобља. 
Флексибилни пројекти омогућавали су извесне промене 
у зависности од датих услова. У кухињи је била пред-
виђена ниша за кување, која се могла одвојити завесом 
тако да се кухиња могла користити и као дневна соба. 
Купатило је у првој фази изградње – без водовода и ка-
нализације – могло служити као перионица или остава, 
и у том случају имало је излаз преко покривеног спо-
редног трема у двориште и подрум. Кухињски простор 
је такође имао споредан излаз у двориште и подрум, 
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уколико је предвиђен. Зграде најчешће имају основну 
оријентацију север–југ у односу на фасаду са улице, 
али постоји могућност и алтернативне оријентације за-
пад–исток, и супротно. Пробијањем прозора на бочним 
странама, проширује се могућност и других алтерна-
тивних оријентација. Куће су пројектоване у духу мул-
тификованог, типског модернизма, карактеристичног за 
послератни период обнове и изградње. Спољашња об-
рада је једноставна, површине су равне, свака просто-
рија има најмање један прозорски отвор, излаз на трем 
и двориште. Кровови су четвороводни. Ови квалитетни, 
савремени станови саграђени у улици Филипа Филипо-
вића, предвиђени за привремено коришћење, срушени 
су 1983–1984. године.

Конкурсни пројекат за Народну банку у 
Београду
Међу првим Куртовићевим послератним конкурс-

ним радовима налази се првонаграђени пројекат за На-
родну банку на Новом Београду из 1948. године, који 
заједно с њим потписује још шест колега из Савезног 
завода за пројектовање.13 Масивну грађевину чине 
два паралелно постављена тракта, повезана у средини 
трећим, али на једној страни и ходником који води у 
свечану, конгресну дворану, одвојену од главног корпу-
са зграде. Пројектован објекат носи одлике послератне 
монументалне архитектуре.

Конкурсни пројекти за музеје 
Током плодотворне каријере, Куртовић је више 

пута радио на пројектовању музејског објекта. Први 
пут у пројекту за Војни музеј, на којем је сарађивао са 
Ђорђем Стефановићем и Миланом Копшом, с којима је 
освојио прву награду на конкурсу 1949. године14, док је 
за пројекат Музеја ловарства и шумарства у Топчидеру 
освојио трећу награду 1954. године. 

Пројекат Војног музеја евоцира Корбизјеову ку-
тију на штулама у облику неправилног квадрата, про-
сеченог укруг тракастим прозором. Овај основни облик 
се потом разлаже у ниске хоризонтале, а отворено при-
земље обликују слободни стубови. У оквиру симетрич-
ног тока, подржаног строгом квадратном основом, пос-
тоји асиметрична контратема изражена кроз динамику 
кружних облика, стакленика, на крову објекта. Пред-
виђено је да експонати буду изложени и посматрани на 
више различитих нивоа, на зидовима, паноима, као и на 
ниским столовима, чиме је такође омогућено сагледа-
вање изложених предмета из различитих углова. Проје-
кат за Музеј ловарства и шумарства показује грађевин-
ски волумен који се раствара у сложене, хоризонтално 
разведене склопове који његову сликовиту композицију 
изводе из унутрашње артикулације простора. 

Пројекат за Аеродром „Београд“
Иво Куртовић се дуго и врло студиозно бавио про-

блематиком аеродрома и објеката у његовом саставу: 
слетно-полетних стаза, стајанки, пристанишних плат-
форми и зграда.15 Пројекат модерног интерконтинен-
талног аеродрома „Београд“, на којем је Куртовић ра-
дио у сарадњи са инжењером Душаном Крсмановићем 
готово десет година, био је његов хабилитациони рад, а 
претходило му је врло обимно проучавање интерконти-
ненталних авио-пристаништа у свету. Анализирани су 
новоизграђени аеродроми у Лондону, Њујорку, Цириху, 
Марсељу и другим светским метрополама. 

Место за нови аеродром одређено је на бежанијском 
платоу код села Сурчин, 16 километара од центра Београ-
да, на терену који је на подесном одстојању од града а 
опет са њим повезан добрим саобраћајним везама. Про-
јекат је предвиђао два тангенцијална тростазна система 
повезаних рулним стазама са централним простором на 
којем је пристанишна зграда с платформом. Централни 
простор има слободне приступе са севера и југа. При-
станишна платформа, са 34 места за авионе, пружа се од 

Сл. 2. Конкурсни пројекат за Народну банку на Новом 
Београду, 1948.

Сл. 3. Макета Војног музеја у Београду рађена за 
конкурсни пројекат, 1949.
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једног до другог система стаза, чиме се дужина рулања 
од слетне до полетне стазе своди на минимум.16 

Пристанишна зграда је предвиђена да служи је-
дино путничком саобраћају, док је служба теретног и 
поштарског саобраћаја, као и других блиских путнич-
ких линија, смештена са друге стране платформе. Јед-
новремено кретање авиона предвиђено је да се врши 
увек у једном смеру захваљујући диспозицији по којој 
се прилази на слетне или полетне стазе секу у једној 
тачки. Стајанке за авионе и комплекс одржавања сме-
штени су у централном простору, непосредно уз при-
станишну платформу. Иако ово решење није реализова-
но, идеје и искуства ових аутора уграђена су у изведени 
пројекат.17

Адаптација поткровља у Балканској 10, 12 и 14
Једна од успешних Куртовићевих реконструкција 

јесте адаптација поткровља стамбене зграде у Балканс-
кој бр. 10, 12 и 14 у простор за становање. Поткровље је 
првобитно предвиђено за сушионице рубља, али пошто 
су те просторије затворене и правилног облика висине 

2,70 m, с равним плафонима и прозорима на фасадама, 
задовољавале су све потребне предуслове да се преуре-
де у већи број станова. Изнад поткровља постојао је и 
тавански простор, тако да нови станови по квалитету 
решења и опреме нису заостајали за постојећим стано-
вима на нижим етажама.18

У тракту из Балканске улице углавном су задржа-
ни сличан распоред и решења стамбених јединица као 
у нижим спратовима. Извесне измене извршене су код 
мокрих чворова у намери да се боље искористи положај 
нових димњака, који служе уједно и за собе са супротне 
стране зида. Затечена величина прозора, недовољна за 
осветљење, повећавала се редуковањем постојеће виси-
не парапета на одговарајућу меру.19 

За адаптацију дела зграде из Пајсијеве улице пред-
виђено је да се прерада изврши на исти начин као и у 
тракту из Балканске, с том разликом што би се диспози-
ција и решење станова извело независно од постојећих 
у нижим спратовима. Тиме су се добиле две комфорне 
гарсоњере и један једнособни стан, а у тракту из Балкан-
ске улице шест двособних станова и једна гарсоњера. 

Сл. 4. Пројекат за „Аеродром Београд“ 194?.
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Смисао таквог решења био је да се с релативно малим 
грађевинским радовима и ограниченим инвестицијама 
реши проблем изградње већег броја станова на просто-
ру који је био превише драгоцен да би се и даље иско-
ришћавао за потребе сушионице веша.20 

Пословно-стамбена зграда Туристичког савеза 
и Савеза трговинских комора
Пословно-стамбена зграда Туристичког савеза и 

Савеза трговинских комора једна је од првих реали-
зованих Куртовићевих зграда у Београду. Изведена је 
1957. године у сарадњи с колегом Слободаном Михај-
ловићем, а показује битне одлике Куртовићеве архитек-
туре – савремен градитељски поступак, брижан однос 
према окружењу, настављање уличног низа.21 

Зграда се налази на углу Светогорске и улице Сте-
вана Сремца. Део зграде из Светогорске намењен је Ту-
ристичком савезу и садржи подрум, приземље и шест 

спратова с повученим седмим у виду кровне терасе, 
која је делимично изграђена. У приземљу и на првом 
спрату смештене су пословне просторије, док је на ос-
талим спратовима распоређено петнаест станова, као и 
две собе за самце, намењене службеницима Туристич-
ког савеза.22

Део зграде из улице Стевана Сремца, који је на-
мењен Савезу трговинских комора, искључиво је стам-
бени, а обухвата склониште, ниско, високо приземље, 
четири спрата и пети, који је повучен. Високо приземље 
и остали спратови садрже 25 станова са службенике Са-
веза трговинских комора. 

Зидови и под ниског приземља из улице Стевана 
Сремца обложени су мермерним плочама, као и зидови 
улаза у стамбени део зграде у Светогорској улици, док 
су подови тремова пред улазима у пословни и стамбени 
део зграде поплочани каменим плочама од беловодског 
пешчара. Простор између појединих соба и канцела-
рија омеђен је дрвеним преградама и застакљен. У пос-
ловним просторијама на првом спрату, распони између 
средњих стубова искоришћени су за смештај плакара, 
који су формирали поделу простора и према ходнику. 
Зидови сале за конференције делом су решени као биб-
лиотека, а делом обложени ламперијом до плафона. 
Собе у стамбеном делу зграде имају балконе и лође. 
Чела балкона и испад изнад улаза изведени су у белом 
вештачком камену. Кровна тераса из Светогорске улице 
има проходни део.23

Балконске ограде на уличним фасадама израђене 
су од металних оквира гвоздених профила, са ограђе-
ним сировим стаклом, а на истуреном делу су уграђе-
не етернит плоче. На дворишним лођама постављене 
су балконске ограде израђене од профилисаног, гитер 
гвожђа. Степенишне ограде у стамбеним деловима 
зграда имају оквире од гвожђа, а исто су обликоване и 
ограде на кровним терасама.24 

Ова стамбено-пословна зграда постављена је у 
улици у којој се већ мешају архитектонски стилови и 
типови објеката. Кућа уз коју је саграђена показује од-
лике зрелог београдског међуратног модернизма. Иако 
ова два објекта показују различите стилске каракте-
ристике, ипак успевају да остваре међусобну везу и 
то пре свега наглашеним волуменима балкона, који 
стварају добру ритмику и одговарајуће пропорцијске 
односе. 

Стамбена зграда у Хаџи Милентијевој 48
Ову зграду на Врачару Куртовић је пројектовао у 

сарадњи с колегиницом из „Србија-пројекта“ Горда-
ном Шиљак. Инвеститор пројекта била је Дирекција за 
изградњу станова НО Београда и Урбанистички завод 
НО, док је корисник зграде била Стална конференција 
градова Југославије.25 

Сл. 5. Типски пројекат за једноспратне зграде у низу 
за четири особе, улица Филипа Филиповића, 1957. 
(срушене 1983–1984)
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Зграда има висину од два спрата и садржи два стана 
за по пет особа – један увећани једнособни за три особе 
и три засебне стамбене јединице за самце у виду мањих 
гарсоњера. Конструктивни систем овог објекта урађен 
је на бази пуних носећих зидова од опеке. Међуспратне 
конструкције су углавном монтажне, а чине их армира-
нобетонска ребра са испунама од шупљих тела. Кров је 
раван. Чела лођа и балкона, избачене серклаже и завр-
шни кровни венац обрађени су у вештачком камену. Ог-
раде на лођама и балконима су гвоздене, а ограда терасе 
на другом спрату израђена је од армираног стакла.26

Грађевина је прошле године добила још један 
спрат и омалтерисана је у наранџасто, чиме је знатно 
изменила свој првобитан изглед. Дворишне фасаде, за-
тим западна и источна, завршене су забатно, уличној је 
истакнут средишњи део, који је нешто виши од бочних, 
док северна фасада сада има три мала забата. 

Стамбена зграда на углу Шолине и улице 
Владимира Гаћиновића
Ова стамбена зграда на Дедињу, коју је Иво Кур-

товић пројектовао 1959. године опет у сарадњи с коле-
гиницом Горданом Шиљак, садржи четири стамбена 
блока – А, Б, Ц, и Д. Грађевина је двоспратна, а у при-
земном анексу, на крајњој десној страни, уз Шолину 
улицу, има једну продавницу. Стамбени блокови су по-
везани степеништима, пројектовани у слободном низу, 

смакнути по дубини парцеле и по висини, прилагођа-
вајући се паду терена.27 Блок А има два, а остали по 
три спрата. Кровна тераса над блоком Б обрађена је као 
простор за одмор и освежење. Продавница је решена с 
малим млечним рестораном на галерији.28

Као конструктивни систем предвиђени су носећи 
масивни зидови од опеке, попречни или подужни, док 
су међуспратне конструкције монтажне, од армираног 
бетона. Кров је раван. Степеништа, спољашње и унут-
рашње, обложена су терацом. Сокл је од ломљеног ка-
мена до висине серклажа изнад подрума, осим код Д 
блока, где се на фасади појављује ломљени камен до 
висине парапета. Од ломљеног камена су изведени и 
обимни зидови локала. Ограда на лођама и балконима 
израђена је од бетона и гвоздених профила једноставне 
израде.29 

Узбуркан ритам стамбеног блока стварају наизме-
нично увучени, тј. истурени блокови, али и вертикалне 
траке застакљених степеништа са белим металним ок-
вирима која су додатно увучена у зидну масу. Зграда је 
у знатној мери изменила првобитан изглед непримере-
ним доградњама у новијем периоду.

Стамбена зграда у Доситејевој 13
Подигнута за потребе Стамбене задруге „Вук Ка-

раџић“, ова грађевина узидана је у већ постојећи 
улични низ, на месту где је раније постојала зграда. 

Сл. 6. Пословно-        
-стамбена зграда 
Туристичког савеза и 
Савеза трговинских 
комора, цртеж фасаде, 
угао Светогорске и 
Стевана Сремца, 1957.
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Петоспратница коју је пројектовао Иво Куртовић ви-
сински се повезала са суседном зградом у броју 15.30 

Објекат садржи подрум, приземље намењено про-
сторијама потребним занатској делатности, пословне 
просторије у мезанину и станове на осталим спратови-
ма. Знатан пад Доситејеве улице искоришћен је за поди-
зање већег капацитета корисне површине зграде тако да 
су спратне етаже денивелисане, а једна редукована ме-
занинална етажа интерполирана је изнад улаза у зграду. 
С обзиром на знатан број станова различитог капаци-
тета и на релативно малу ширину слободних фронтова 
зграде, а у намери да се ти фронтови што више искорис-
те за стамбене просторије, сва помоћна одељења и тех-
нички сервиси смештени су у језгро објекта, у средњи 
конструктивни травеј.31

Конструктивни систем објекта решен је као комби-
нација пуних носећих зидова од опеке и скелетног ар-
миранобетонског система. Сви испади у виду балкона, 
надстрешница, еркера и венаца реализовани су арми-
ранобетонским конструктивним елементима. Улични 
део фасаде у целој висини приземља, трем пред улазом 
у зграду и бочни зидови пролаза за дворишта урађени 
су од вештачког камена. Локал у приземљу обложен 
је мермером. Средишњи део уличне фасаде знатно је 
избачен упоље. Вертикалност објекта истичу парапе-
ти, беле хоризонталне траке између прозорских отвора 
које се пружају дуж левог средишњег дела. Балкони су 
концентрисани дуж леве стране, увучени у односу на 
средишњи део зграде.

Идејни пројекат за Грађевинску комору на 
Славији
На конкурсу за зграду Грађевинске коморе на 

Славији пројекат који је Куртовић радио у сарадњи са 
Ђорђем Пиварским 1958. године освојио је другу на-
граду.32 Једноставну двочлану композицију чине нижи 
волумен, који је највероватније тиме требало да се ук-
лопи у висинску регулацију историјских објеката из 
суседства, и петнаестоспратна кула обликована као ске-
летни конструктивни систем. Кула и знатно нижи хори-
зонтални тракт спојени су валерима. 

Зграда Спољнотрговинске коморе 
Једна од најосетљивијих и најсложенијих архитек-

тонских тема којима се Куртовић бавио у својој каријери 
био је рад на пројекту зграде Спољнотрговинске комо-
ре у Београду, која је требало да уобличи трг и затвори 
врло осетљив угао према Кнез Михаиловој улици, као и 
да се уклопи у историјско језгро града и архитектонски 
амбијент.33 За локацију је одабран угао Кнез Михаилове 
и Обилићевог венца. Инвеститор је била Савезна спољ-
нотрговинска комора, а извођач Градитељско предузеће 

Сл. 7. Стамбена зграда у Доситејевој 13, 1963. 

Сл. 8. Конкурсни пројекат за Грађевинску комору у 
Београду, 1958. 
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„Дом“ из Београда. Куртовићев сарадник на разради 
главног пројекта била је архитекта Гордана Шиљак.34

Зграда Спољнотрговинске коморе има два сутере-
на, приземље, мезанин, седам спратова до коте венца 
суседне палате „Риунионе“ и осми, посебно архитек-
тонски обрађен, изнад задатог венца, а у склопу с кров-
ним покривачем суседне зграде. Урбанистичка постав-
ка грађевине условила је, с једне стране, њено повези-
вање са зградом „Просвете“ у Кнез Михаиловој улици, 
до коте 133.30, а са друге, са вишом палатом „Риунио-
не“. Тако да је зграда у конструктивистичком погледу 
подељена на два дела, виши и нижи. Етажна површина 
у нижим деловима увучена у односу на горње спратове 
у знатној мери је предодредила положај главног саоб-
раћајног чвора и диспозицију санитарних просторија. 
Тако су лифтови, степениште и мокри чворови пос-
тављени у извесном смислу у тежиште функционал-
не диспозиције доњих етажа, а у горњим спратовима 
налазе се с краја, остављајући максималан слободан 
простор за смештај потребних радних просторија. За 
позиционирање тог чвора искоришћен је најнеповољ-
нији део објекта, онај према интерном дворишту у су-
седном калкану, па је заузимање повољнијих фасадних 

површина споредним просторима у потпуности избег-
нуто. Увлачењем унутрашњег тракта и проширивањем 
постојећег дворишног волумена омогућено је за све 
просторије боље осветљење из дворишта, а уједно је у 
приземљу осигуран довољан економски прилаз за снаб-
девање. Омогућено је да се у све делове зграде може 
прићи из колског прилаза.35

У приземљу велик део заузима улазни вестибил с 
помоћним просторијама. Остали расположив простор 
предвиђен је за репрезентативне продавнице и степе-
ниште. Испод трема, нижег дела грађевине из Кнез Ми-
хаилове улице, смештен је главни улаз. У мезанину су 
једна већа сала за састанке Управног одбора, две мање 
сале за конференције појединих сектора и библиотека. 
У холу мезанина предвиђен је простор за освежење и 
бифе. Први и други спрат су резервисани за админист-
рацију, док је руководство установе смештено на трећем 
спрату, између општег сектора у доњим етажама и сек-
тора трговачких споразума, секција, пропаганде и сај-
мова у вишим етажама.36

Конструкција објекта је армиранобетонског ске-
лета. Распони и одстојања носећих стубова леже у 
модуларној мрежи осмишљеној као основни модул за 

Сл. 9. 
Спољнотрговинска 
комора, Кнез Михаилова 
10, 1957–1961.
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пословну зграду. Зидови су изведени од опеке, а сви 
калкани, еркери, надстрешнице и венци су од армира-
нобетонских конструктивних елемената. Већина рад-
них јединица има ширину од два модула, тј. 3,64 m и 
осну дубину од три модула, 5,46 m. Величине просто-
рија намењених руководећем особљу повећавају се за 
један, тј. више модула. Веће сале за састанке и проши-
рене пленуме груписане су у посебну етажу.37 

Архитекта је у изради главног пројекта редуковао 
дубину канцеларијског тракта од ранијег распона 6,20 
m, између осе стубова, на 5,46 m, што одговара трос-
труком основном модулу од 1,82 m. Тиме се постигло 
сужавање зграде у приземљу, што је омогућило да се 
формирају интерно двориште за снабдевање котларни-
це, непосредна веза с подрумима, а утицало је и да се у 
горњим основама боље и рационалније искористи рас-
положив простор. На сваком спрату, на страни према 
тргу, предвиђена је по једна просторија, у ствари салон 
– чекаоница, између канцеларија за шефове. То је знат-
но побољшало искоришћавање расположивог простора 
и допринело је већој повезаности у том делу етаже.38 

Главни улаз, бочни зидови, степениште и под хола 
обложени су мермерним плочама. Излог са улазима 
израђен је у облику континуиране стаклене преграде 
у металној конструкцији с пресвлаком од елоксираног 
алуминијума. Свако поље између стубова подељено је 
на три дела, а висина излога је 3,30 m. Делови улич-
не фасаде у приземљу Кнез Михаилове улице и Оби-
лићевог венца који нису застакљени или прекривени 
алуминијумом обложени су мермерним плочама. Цела 
фасада је израђена у модулираном растеру који форми-
рају хоризонтални појасеви потпрозорника и вертикале 
прозорских шамбрана. Прозорске шамбране изведене 
су од глачаног мермера у једној боји, а хоризонтални 
појасеви су од мермера у другој боји. Исечак плоче 
над приземљем, као и главни венац, обложени су мер-
мерним плочама, а парапет изнад прозора таласастим 
елоксираним алуминијумом па се са прозором повезује 
у ред, целину. Профилација зидног платна осмог, по-
вученог спрата израђена је од белог вештачког камена. 
Испуна изнад прозора је од ондулираног акарног лима, 
тако да се са бакарном облогом дела мансарде и над-
вишеног деветог спрата врши потпуни прелаз на кров 
зграде „Риунионе“.39

Куртовић је за зграду Спољнотрговинске комо-
ре пројектовао и ентеријер, као и делове намештаја. 
Свечани али уједно и хумани простори оплемењени су 
умереним пластичним и сликарским декором. Скице за 
лампе потврђују да се овај аутор врло брижљиво пос-
већивао сваком детаљу на задатом пројекту.

Осетљиво питање хармоничног односа новог и 
старог, са циљем да се постигне јединство у дејству про-
сторних целина, овде је решено врло успешно. Објекат 

Спољнотрговинске коморе осмишљен је као савреме-
на монументална градска палата складних пропорција, 
прочишћених детаља, заокруженог, затвореног облика, 
добре игре маса и силуете, чиме се физички уклопила 
у габарите околних грандиозних палата, а доприноси 
утиску свечаности, важности архитектонског амбијен-
та. Ипак, и поред монументалних димензија и затворе-
ног облика, овај објекат не одаје утисак масивности и 
тежине. 

Блиска веза са суседном палатом „Риунионе“ ос-
тварена је понављањем динамике отвора, коришћењем 
дуплог растера на фасади и формом завршног венца и 
кровне капе. Упркос потпуно различитим конструкција-
ма, постигнута је успешна повезаност новог и старог и 
то увођењем промене у карактер зида. Уместо традици-
оналних троделних прозора пробушених у носећим зи-
довима, код нове грађевине армиранобетонска скелетна 
конструкција стуба и греде омогућила је знатно гушћи 
распоред прозорских отвора. Иако се фасаде стилски 

Сл. 10. Спољнотрговинска комора, изглед свечане 
сале, 1957–1961.
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разликују, заједничко им је да деле рафинираност де-
таља, пропорције, а сличне су им и визуелне текстуре 
које стварају односи и ритам маса. Зграда Спољнотр-
говинске коморе показује да приступ који уважава ок-
ружење не ограничава пројектантску креативност и 
оригиналност. 

Заједница осигурања имовине и лица „Дунав“
 Јасну, целовиту, визионарску мисао о целини Иво 

Куртовић је показао и на пројекту Осигуравајућег за-
вода „Београд“ (сада Заједница осигурања имовине и 
лица „Дунав“), који је изграђен на истакнутом север-
ном оквиру Трга Републике, који тада још није био ур-
банистички решен.40 

 Да би се блок у коме остају постојеће зграде у Ма-
кедонској, од броја 12 до 16, као и у Дечанској бр. 6 
повезале у целину, вршено је надзиђивање постојећих 
објеката. Све зграде, како постојеће тако и новопројекто-
ване, повезане су са две јаке хоризонтале: плочом изнад 

приземља која излази изван регулације 1,5 m и оградом 
кровне терасе која излази ван регулације за 0,70 m и 
чини заједнички завршетак свих зграда. Све грађевине 
у овом блоку имају колски пролаз из Дечанске улице, 
кроз пасаж зграде број 4, и са те стране предвиђено је 
њихово снабдевање. Пешачки пролаз је из Македонске 
улице кроз пасаж зграде Осигурања, а предвиђено је и 
унутрашње уређење блока за пролаз пешака.41 

Пословна зграда Осигурања има два тракта. Први, 
паралелан са улицом, садржи два подрума, приземље, 
мезанин и пет спратова. Други крак, управан на правац 
улице, садржи један подрум, приземље, мезанин и шест 
спратова. Разлика у висини проистекла је из повези-
вања нове грађевине с постојећом зградом „Југобанке“. 
Из истог разлога је читав низ стубова на петом спрату 
закошен паралелно с косином мансардног крова зграде 
„Југобанке“, а прво поље зграде Осигурања пројекто-
вано је с косим кровом прекривеним етернитом, као и 
суседни објекат.42 

У приземљу зграде су колски и пешачки пролази, 
помоћне просторије, улазни хол са свечаним степени-
штем који води до мезанина. У мезанину су хол, шалтер 
сала и канцеларијски простори. Први, други и трећи 
спрат су канцеларијски простори. На четвртом спрату, 
поред канцеларија, налазе се и свечана сала за конфе-
ренције с просторијама за заседање. На петом спрату 
смештени су канцеларијске просторије, ресторан и ку-
хиња, на шестом су такође канцеларије, затим стручна 
библиотека и читаоница, а изнад је кровна тераса. Вер-
тикална комуникација у згради решена је са два степе-
ништа и три лифта. Два су смештена код главног сте-
пеништа, од којих је један већи за осам особа, мањи за 
четири, док се трећи лифт налази код помоћног степе-
ништа. Пројектом је предвиђен још један особени лифт 
за акта који иде кроз целу зграду.43 

Конструктивни систем зграде је армиранобетонски 
скелет. Међуспратне конструкције су ливене армирано-
бетонске ситноребрасте таванице, а степенишни крак 
је решен као колонаста армиранобетонска плоча. Фун-
дирање дворишног тракта, који има само један подрум, 
на тракастим је темељима испод зидова и солитерима 
испод стубова. Улични тракт који има два подрума, 
где су смештене архиве, а због велике подземне воде, 
фундиран је на плочи како би се извеле све потребне 
изолације.44 

Подови у приземљу су мермерни, а подести од 
тераца. Свечано полукружно степениште које пове-
зује приземље и мезанин такође је прекривено мерме-
ром. Пројектовани су флексибилни преградни зидови. 
Како су и фасада и подужни ред плакара пројектовани 
у модулу од 1,80 m, у том ритму је предвиђено да се 
преградни зидови померају. Сви прозори и излази су 
од алуминијумских профила. Прозори према јужној и 

Сл. 11. Спољнотрговинска комора, цртежи лампи, 
1957–1961.
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западној страни, тј. према унутрашњој страни блока, 
имају споља металну кутију с металним ролетнама. 
Прозорске капице су споља и изнутра од алуминијум-
ског лима.45 

Слободни стубови, ограде кровне терасе и зидна 
платна према згради „Југобанке“ предвиђени су да ос-
тану канелирани у сировом бетону. Према Македонској 
улици, парапети прозора су обрађени мозаик керами-
ком са остављеним узаним хоризонталним појасевима 
од сировог бетона са урезаном касетом. Према унутра-
шњој страни блока парапети су обрађени у вештачком 
камену. Плоча изнад приземља обрађена је са доње 
стране мозаик керамиком, као и плафон пешачког пре-
лаза и делови плафона који се појављују споља услед 
повлачења етаже (изнад мезанина).46 Одлично решен 
пролаз кроз пасаж зграде Осигурања омогућио је кому-
никацију, а касније и сређивање унутрашњих запуште-
них простора.

Једноставно обликована зграда дугачким, хоризон-
талним трактом следи уличну трасу. Фасада је решена 
као мисовско чисто архитектонско платно, али је, да би 
се избегао досадан и беживотан ефекат коришћења стак-
ла на великим површинама, осмишљена као геометри-
зовани пано, у чијем се растеру смењују стакло и бојене 
алуминијумске површине. Униформисани облик компак-
тне зграде с низом идентичних спратова наметнуће се у 
наредном периоду као прототип пословне зграде. 

Конкурсни пројекат за Дом омладине 
Један од многобројних Куртовићевих пројеката 

који нису реализовани јесте пројекат за Дом омладине 
у Београду, али његове основне идеје, пре свега визура 
са Трга Републике, препознају се у изведеном пројекту. 
Од четрдесет и два пројекта која су приспела на овај 
конкурс, Комисија је одабрала седам који су у већој 
мери задовољавали програм и дали добра функционал-
на решења. Комисија је донела 21. фебруара 1960. го-
дине одлуку да се прва награда додели ауторском тиму, 
архитектима Зорану Тасићу и Драгољубу Филиповићу, 
друга награда није додељена, док је трећу добио Иво 
Куртовић.47 

Конкурс је захтевао урбанистичко разрешење од-
носа земљишта у виду троугла на углу улица Дечанске и 
Македонске у односу на Трг Републике, као и стварање 
јединственог јавног простора, који би омогућио много-
бројне садржаје. Између осталог, зграда је требало да 
садржи галеријски простор, дворану за одржавање кон-
церата, конгреса, различитих фестивала. 

Куртовић је у свом пројекту предвидео да се из 
заједничког приземља уздижу кула и два хоризонтална 
тракта, од којих нижи, до улице, комуницира са околи-
ном својом прозрачношћу, као и садржајима: рестора-
ном у приземљу и галеријским простором на спрату. 
Потпуно обликован у стаклу, овај холски простор садр-
жи и велики кружни стакленик на крову.48 

Сл. 12. Заједница 
осигурања имовине 
и лица „Дунав“, 
Македонска 12, 
1957–1961.
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Ентеријер Библиотеке „Ђорђе Јовановић“
Зграда на Студентском тргу 17–19, која је пројекто-

вана као искључиво стамбени објекат49, накнадно је до-
била и пословну функцију, јер је приземље осмишљено 
као библиотека. Пројектовање библиотеке додељено је 
Куртовићу, који је већ тада радио на Народној библио-
теци и био посвећен проблематици библиотеке као јав-
ног, хуманог и културног простора.

Библиотека у броју 17 намењена је самопослужи-
вању, а састоји се из две мање просторије смештене у 
крилу зграде, за запослена лица, и две велике просто-
рије предвиђене за депо, односно читаоницу. Простор 
је рашчлањен помоћу три велика стуба на западној 
страни, који одељују простор са књигама, али и столове 
у том делу. У дну просторије налази се галерија до које 
води мало степениште са дрвеном оградом. Дуж читаве 
западне стране постављени су велики прозорски отво-
ри изведени у виду траке. Испод њих су полице за књи-
ге и столови, чиме је посетиоцима омогућено да седе и 
окренути лицем ка прозорима. Вешто пројектован, при-
јатан, амбијенталан простор ни данас није изгубиo на 
својој функционалности. Слично је осмишљено и Дечје 
одељење Библиотеке. Зид на западној страни потпуно 
је застакљен, чиме се пружа могућност да просторије 
апсорбују природу и зеленило суседног парка. 

Народна библиотека Србије  
Народна библиотека, последње, најзрелије дело 

Иве Куртовића, својом структуром, функцијом и лока-
цијом доноси једно врло широко семантичко поље које 
непромењеном снагом свих ових година подстиче на 
различита, опречна размишљања и вредносне судове.50 

Ова најстарија установа културе у Србији, основа-
на још 1832. године као депозит књига, до краја девет-
наестог века израсла је у националну библиотеку са ос-
новним задацима да помаже неговању науке у Србији, 
олакшава ширење образовања и води рачуна о српској 
библиографији.51 Непроцењивом значају изградње на-
менске зграде за Народну библиотеку доприносила је 
њена несрећна историја, током које је само у Београду 
више од десет пута мењала адресу и расипала свој фонд. 
По завршетку рата, 1920. године Народна библиотека је 
купила зграду картонаже на Косанчићевом венцу, али 
је она шестоаприлским бомбардовањем 1941. године 
изгорела до темеља.52 Трагедија у којој је уништено око 
петсто хиљада књига, часописа, старих рукописа, пи-
сама, карата, гравира, цртежа и слика доделила је Биб-
лиотеци ореол мучеништва, значење Националног сим-
бола, што је утицало на смернице за израду пројекта 
будуће зграде, као и за њену локацију.

Расписивању конкурса претходио је обиман рад. 
Први програм за нову зграду који је изнет у јавност дао 
је тадашњи управник Библиотеке Душан Милачић53. 

Након три године, програм је поверен професору и ар-
хитекти Мати Бајлону да анализира садржај и функције 
будућег објекта, утврди капацитет учионица и магаци-
на, као и подесност предвиђеног земљишта између Кнез 
Михаилове, тадашње 7. јула, Узун Миркове и Рајићеве 
улице.54 Елаборатом је укупан број читалачких места 
предвиђен на око 450, а магацин, који би се градио у две 
етапе, за укупно три милиона књига. У функционалном 
погледу одлучено је да три основне групе просторија: 
просторије за публику, магацин књига и радне просто-
рије сачињавају свака за себе организовану целину, а да 
се везе између самих група остваре само на извесним 
одређеним тачкама. Улаз за публику требало је да буде 
одвојен од улаза за службенике и књиге. После размат-
рања више предлаганих локација за изградњу Народне 
библиотеке, одређен је терен на узвишеном и врло ис-
такнутом месту, на источном углу раскрснице Булевара 
Франше Депереа и улице Кнеза Милоша.

Коначно решење о изградњи донето је 1954. го-
дине, поводом прославе стопедесетогодишњице Првог 
српског устанка, чиме је потенциран историјски и на-
ционални значај изградње Народне библиотеке. Опш-
ти, јавни и анонимни конкурс с правом учешћа свих 
стручњака држављана ФНР Југославије, расписан је 
почетком августа 1957. године.55 Жири, образован да 
утврди коначан елаборат и оцени приспеле радове, чи-
нили су, између осталих: Данило Фирст, архитект из 
Љубљане и представник Савеза друштва архитеката Ју-
гославије; Димитрије Леко и Мате Бајлон, професори 
Архитектонског факултета у Београду; Јахеил Финци, 
професор Архитектонског факултета у Сарајеву; Дра-
гољуб Јовановић, архитект и помоћник директора Ур-
банистичког завода НО Београда, управници Универзи-
тетских библиотека у Београду, Загребу и Београду.56

Савет за културу НР Србије примио је 43 пројекта 
из Београда, Загреба, Љубљане, Скопља и Новог Сада. 
Жири је 9. априла одлучио да се прва награда додели 
архитектима Иви Куртовићу и Слободану Михаило-
вићу из Београда, јер је закључено да рад ових аутора 
најбоље одговара условима конкурса. Сматрало се да су 
нашли најбоља функционална решења и да су са добрим 
осећањем уклопили Народну библиотеку у амбијент 
постојећих зграда, с јасно наглашеном тенденцијом 
стварања спомен-простора Првог српског устанка.57

Првопласирани конкурсни рад показује разуђен 
спратни објекат који се састоји од главног дела и изду-
женог северног тракта. Изнад главног дела, намењеног 
за читаонице, уздиже се двадесетоспратна кула у којој 
је предвиђен смештај магацина. Главни улаз је пројек-
тован са бочне стране главног дела објекта. 

Убрзо је нађена нова локација за изградњу Библио-
теке: плато код Карађорђевог парка, средишњи простор 
и највиша тачка града са изванредним перспективама, 
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Куртовић је у свом идејном пројекту битно изме-
нио архитектуру зграде у односу на конкурсни проје-
кат. Куле више нема, а магацини за књиге сада су пред-
виђени у сутерену, ниском приземљу и у два нивоа 
приземља. Главни део објекта, намењен читаоницама 
и магацинима књига, одвојен је од административног 
дела везним елементом. Главни улаз није више са бочне 
стране, већ са стране трга. Кров је раван, перфориран 
великим бројем застакљених елемената. На главном 
делу грађевине има високу надстрешницу. Вертикал-
ни делови фасада, који су комбиновани с пуним и за-
стакљеним површинама, мирни су, решавани делимич-
но у препустима.59 

Архитектонски део пројекта требало је да ура-
ди архитект Иво Куртовић, а статичко-конструктивни 
архитект Ђорђе Злоковић. Тадашњи управник Народ-
не библиотеке Чедомир Миндеровић радио је на при-
купљању документације о организацији и начину рада 
значајних библиотека у Европи. Током лета 1965. го-
дине, групе стручњака Народне библиотеке Србије, у 
пратњи архитекте Иве Куртовића, обишле су библиоте-
ке у Риму, Паризу, Бону, Стокхолму.60 

Сл. 13. Народна библиотека Србије, Скерлићева 1, 1957–1972.

падинама према Карађорђевом парку и Скерлићевој 
улици. Географско средиште града у чијој се близини 
сустичу готово све значајније саобраћајнице задовоља-
вао је захтев новијег времена да објекат овакве врсте 
буде у жижи кретања и живота. 

Куртовић се сада нашао у деликатној ситуацији да 
удовољи захтевима нове локације, која је топографс-
ки била блиска претходној, али је носила специфична 
амбијентална и просторна својства, која су сугерисала 
другачија решења. Особеност амбијента карактерисале 
су монументалне зидине започетог храма и мале црк-
ве. Плато није био урбанистички ближе дефинисан, 
тако да су оквири који дају простору одређена својства 
делимично остали отворени и препуштени интуицији 
архитекте да их процени и успостави параметре за кас-
није оформљење целине. У делу грађевине Храма све-
тог Саве, који је започет пре Другог светског рата, било 
је смештено транспортно предузеће које је изгледало 
врло ружно и запуштено, те је Куртовић у току рада био 
под притиском да као аутор Народне библиотеке изјави 
како онај део грађевине Храма смета згради Народне 
библиотеке и да сугерише рушење тога.58 
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Институт је добио урбанистичко-техничке услове 
4. јануара 1965, а протокол регулације тек крајем априла 
исте године, што је условило израду новог идејног про-
јекта. Накнадно добијени техничко-урбанистички усло-
ви и протокол регулације траса трансверзале знатно су 
се разликовали од раније добијених. Пример је удаље-
ност од Светосавског храма, која је раније износила 50 
m, а сада је сведена на 25 m, са битним одступањем од 
ранијег правца. Куртовић је тако морао да изврши знат-
не промене унутар основне концепцијске замисли. На-
стојећи да у границама новонастале ситуације заврши 
основну диспозицију главних маса објекта, морао га је 
прилично сузити у попречном правцу, што је постигао 
смањењем растојања између стубова, од ранијих 7,20 
m на 6,60 m. Редукција укупне ширине објекта износи-
ла је око 5 m, укупна просечна дужина објекта 80 m, а 
смањење развијених површина на просечних пет стаза 
износило је око 2.000 m2. У подужном правцу је ревиди-
рао ранију дужину објекта, укупно 4.500 m2 у односу на 
раније идејно решење. То је утицало да се и унутар са-
мог објекта, у распореду просторија и функционалној 
диспозицији појединих одељења, изврши одговарајуће 
прегруписавање.61 

Најзначајнија промена извршена је у организацији 
пријемног одељења, обради књига, распореду прируч-
них магацина и радионица, као и смештају управно-
административног дела, који се сада налази у високом 
приземљу. Пројектант је на потпуно нов начин облико-
вао и изглед зграде. Израдио је скицу нове фасаде са 
кровом у нагибу, што је била коначна прекретница у 
пројекту.62

Коначно одобрење главног пројекта издато је 22. 
новембра 1966. године. Најважније промене у њему, 
у односу на идејни пројекат, урађен за инвестициони 
програм од 1960. до 1962. године, јесу напуштање конс-
труктивног модула 7,80 m x 7,20 m и усвајање новог 
од 7,80 m x 6,60 m, затим увођење широког трема око 
целог високог приземља. Измењен је главни улазни 
хол и организација простора око њега, тако да је сада 
изложбени простор у саставу хола. Хол и главна чита-
оница на првом спрату пројектовани су са галеријом, 
док читаоница сада целом површином има висину две 
етаже. Главни каталог је добио ново место, а и све ос-
тале просторије конципиране су на нов начин. Делови 
поткровља у којима нема инсталационих водова, про-
јектовани су за поједине збирке.63 

Камен темељац нове зграде Народне библиотеке 
положен је 20. октобра 1966, а Библиотека је званич-
но отворена за рад са публиком 6. априла 1973. годи-
не.64 Зграда је функционално, структурално и ликовно 
рашчлањена на два основна волумена – главни, наткри-
вен четвороводним кровом у којем су концентрисана 

складишта и читаонице, и други у облику издуженог 
тракта намењеног администрацији и техничкој обради 
библиотечког материјала. Ова два основна волумена 
спојена су везним делом у којем су смештени санитар-
ни чвор, гардероба и лифтови.65 

У сутерену главног дела грађевине налази се 
складиште књижевног фонда, а изнад су улазни хол, 
амфитеатар и гардероба. Преко степеништа, галерије, 
подеста, поред атријума, замишљеног по угледу на ја-
пански врт, стиже се у главну читаоницу. Поред ње, на 
спрату су читаоница периодике и новина, просторије 
за информације, пријемну службу и издавање фондова, 
службу информатора, главни каталог, салон и тераса. У 
оквиру групе посебних фондова обухваћена је збирка 
отисака гравира и фотографија, Музеолошко одељење, 
Одељење географских карата и планова. На галеријама 
су предвиђени простори за легате – завештања истакну-
тих личности из науке и ликовног живота.66

У сутерену подужног тракта, десно од улаза, сме-
штени су: пријемна одељења, одељења за рестаурацију 
и конзервацију, фотолабораторија, књиговезница, штам-
парија, магацини. Лево од улаза налазе се такође при-
јемна одељења, радионице, простор за домара, радио-
нице за одржавање зграде. Простор високог приземља 
резервисан је за управу. У њему су, поред антикварнице 
и књижаре, смештени још хол, сала за конференције и 
канцеларије намењене управнику, његовом помоћнику, 
секретару, референту, рачуноводству, администрацији. 
На спрату су: Археографско одељење, дактило-биро, 
просторије намењене разговорима, обради каталога, 
радни матични каталог, Техничка служба, просторије 
намењене издавачкој делатности, матичној служби, 
курсевима и семинарима.67 

Смештање главних магацина у сутерен главног 
дела објекта, испод читаоница, омогућило је – уз при-
мену текућих трака, пнеумо-поште, специјалних лифто-
ва са касетама и других уређаја за вертикални саобраћај 
– брз и ефикасан проток књига. Добро функционално 
решење грађевине и примена савремених уређаја обез-
бедили су потребну сигурност, оптималне хигијенско-
техничке услове смештаја, као и ослобађање простора 
присуства надземног волумена смештајних капацитета. 
Тиме су се створили и добри предуслови за даље архи-
тектонско-урбанистичко уобличавање целокупне ком-
позиције. Пројектом су предвиђени и допунски мага-
цини за старе књиге и рукописе, гравире, као и посебан 
трезор за обавезан примерак.68 

Трећа група просторија, читаонице, смештене су 
на првој етажи и галеријама с намером да се просто-
рима пружи потребна интимност и утицаји амбијента. 
Централни каталог је назначен денивелацијом катало-
га и хола, промењивим ритмовима у ситним детаљима. 



СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ 194

ВАЛЕНТИНА БРДАР

Централна читаоница се положајем, димензијама, 
токовима и просторним варијацијама отвара и тече 
преко галерија. Централни простор се расипа у мање, 
бочне читаонице. Библиотеку чини жив, флексибилан, 
адаптабилан простор. Читаонице и радне просторије 
смештене су на спрату, док су у приземљу мултифун-
кционални простори заједно са амфитеатром (250), 
предвиђеним за одржавање разних манифестација – 
семинара, предавања, изложби, концерата. Визуелне 
границе интерних простора приземља померају се и 
отварају према екстеријеру. Унутар везног дела офор-
мљен је простор са експресивном симболичком скулп-
туром Лидије Мишић. Испод главног степеништа реа-
лизован је јапански врт.69

Конструктивни систем грађевине је армиранобе-
тонски скелет у пројектној мрежи 7,8 m x 6,6 m, чија 
је примена омогућила спровођење рационалног пос-
тупка на ширем плану, од линеарних до просторних 
компонената свих врста. Централни волумен је решен 
у димензијама 83 m x 46 m без дилатације, јер би тра-
диционалним решењима, применом зглоба и двојних 
стубова, неизбежно била деформисана идеја аутора. 
Због разноврсности облика и функционалних потреба, 
објекат садржи готово све врсте армиранобетонских 
конструкција: плоче с ребрима, крстасте плоче, наборе, 
зидне носаче, греде, носаче великих распона, а поред 
стубова и бетонских платана ту су и вешаљке, којима су 
о кровне носаче обешене етаже у главном блоку.70 

 Аутор је импозантан унутрашњи простор и његове 
токове оплеменио с неколико интервенција. Ослободио 
је садржаје приземља у односу на спратну масу, свес-
но тежећи елеганцији и лакоћи, анулирајући схематску 

поделу спратних хоризонтала и сводећи организам 
објекта на примарну масу, ношену витким стубовима 
приземља, и снажни, експресивни кровни покривач са 
упечатљивом надстрешницом. Кров је складних про-
порција, а да би избегао осећање пасивне једнолич-
ности обимне површине, Куртовић је подужну страну 
кровне равни покренуо низом од три набора, којима је 
истовремено решио и проблем осветљења интерних 
простора. 

Функционални склоп грађевине задовољава ос-
новне принципе савремено организоване библиотеке: 
јасну одељеност основних група и ефикасно стизање 
књиге до корисника. Простор је континуалан, флекси-
билан, архитектура се мења, прилагођава, еволуира. 
Наглашен је осећај компактности целине и ширине 
грађевине. Обиље светлости допире кроз кровне лан-
терне и бочне прозоре. Простори који се прожимају по 
различитим правцима – хоризонтали и вертикали – де-
лују спонтано, ненаметљиво, човек их прихвата као део 
свог природног окружења. 

 Огроман кров, лајтмотив овог здања који прекрива 
површине веома великих распона, побуђује бројне асо-
цијације. Широко препуштен кров над ниским, разли-
веним формама био је типичан за куће преријске школе 
почетком двадесетог века71, а јасне су асоцијације и на 
тада врло утицајну јапанску архитектуру, која се враћа-
ла својој градитељској традицији, уз примену нових ар-
хитектонских поступака у површинској обради сировог 
бетона на фасади. Јапанска архитектура је усвојила де-
лове, логику простора, народних, пучких кућа, као што 
је и архитектура преријске школе за узор имала тради-
ционалну кућу са америчког Средњег запада. 

Сл. 14. Народна библиотека Србије, 
главни пројекат: основа спрата, 
1957–1972.
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Тешко је закључити да је на Куртовића утицала ја-
панска архитектура, јер је она у домаћој средини имала 
утицаја тек током седамдесетих година. Ипак, могуће 
је утврдити паралеле у обликовању Куртовићеве На-
родне библиотеке с начином обликовања и организо-
вања унутрашњих простора јапанске традиционалне 
куће, чији су покретни зидови омогућавали разнолику 
употребу унутрашњих простора, повезивање делова, 
укидање граница између соба, али и њихово спајање. 
Кров који великим надстрешницама, хармоничним ре-
дом, органски прекрива тело објекта, снажно призива 
стару архитектуру балканског поднебља.72 Традици-
онална балканска кућа, наглашене хоризонталности, 
најчешће има високо приземље са широким зидним 
површинама и један спрат. У спољашњем архитектон-
ском облику изражен је низак кров са дубоком стре-
хом, испод које се нижу спратни прозори. Спољашње 
површине, обрађене у малтеру и кречене, немају де-
корацију, нити било какав архитектонски, скулпторски 
или сликарски мотив, тако да се веома избачена стреха 
са дубоком сенком још више истиче на зидном платну. 
Зидне масе су мирне и уравнотежене, са уједначеним 
ритмом отвора као последицом логичног распореда и 
конструкције. 

Традиционалне куће у различитим културама на 
различитим континентима имале су многе заједничке 
карактеристике које су читљиве и на здању Народне 
библиотеке. Њихова једноставна, прегледна, јасна ар-
хитектура повезана је с природом, а идеја смирености 
и унутрашњих догађања важнија је од спољашњег де-
кора. Сведени, хармонични кровови симболишу дом, 
окупљање, место сусрета светова, простор симболично 

посвећен прецима, веровањима, добрим кућним бо-
жанствима, чиме је архитектура преузела на себе за-
датак да сачува многе одговоре о смислу живота.73 Тај 
мотив који симболише традиционалне вредности, дом 
и окупљање, често се користио седамдесетих година у 
југословенској архитектури, нарочито оној споменич-
ког карактера.74

Куртовић je пројектујући Библиотеку уважавао 
пре свега проблеме интегрално схваћеног просто-
ра. Желео је да оствари слободне просторне токове у 
којима се прожимају екстеријер и ентеријер. Ширина 
спољашњег простора и неопходна интимност унутра-
шњег у сталном су активном односу, тај захтев није 
спроведен доследно једино у партеру. Вероватно је из-
мештање књига у сутерен зграде (у првобитном про-
јекту у кулу) довело до извесних супротности које је 
било тешко измирити ако је аутор желео да очува и 
афирмише конкурсни пројект. Тако је највећи део сре-
дишњег дела приземља затворен зидним платном, које 
је онемогућило прожимање унутрашњих и спољашњих 
простора партера. Као недостатак може се навести и 
квалитет извођења мобилијара. 

Структурална организација библиотеке одликује 
се одсуством тензија, јер су конструктивне компонен-
те усклађене с функцијом грађевине. Дело плени кла-
сичном мирноћом, ритмом, мером. У функционалном, 
структуралном и ликовном погледу објекат зрачи логи-
ком и јасноћом у концепту и поступку његовог конач-
ног уобличавања. 

На Светосавском платоу, у непосредној близини 
парцеле одабране за будућу Народну библиотеку, нала-
зиле су се почетне структуре Храма светог Саве које су, 
по пројекту Богдана Несторовића и Александра Деро-
ка, подигнуте у периоду између 1935. и 1941. године.75 
Изградњу грађевине прекинула је окупација, током које 
је Храм служио као гаража. За послератну власт, Храм 
је био неугодни подсетник на хришћанску Србију. Кон-
курси за Славију (1951, 1968, 1977) одражавали су ту 
идеологију, јер програми нису ни урбанистички ни са-
обраћајно дотицали Врачарски плато. Недефинисана 
намена руине Храма деценијама је одржавала status quo 
читавог платоа и околног подручја и ометала је опти-
мално решење Славије.76

Након шестоаприлске трагедије 1941. године, Биб-
лиотека се уздигла у ранг националног симбола, умес-
то Храма. Његова изградња настављена је 1987. године 
под протомајстором Пешићем, а тек када је завршена 
купола, било је јасно да је Народна библиотека упала 
у његов широки параметар. Незадовољници због лоше 
локације дисквалификују архитектуру објекта, при чему 
се заборавља да је библиотека изграђена у време систе-
матског елиминисања Храма и сећања на хришћанску 
Србију.77

Сл. 16. Народна библиотека Србије, део подужног 
пресека, 1957–1972.

Сл. 15. Народна библиотека Србије, попречни пресек, 
1957–1972.
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И поред незадовољства због урбанистичке пос-
тавке Библиотеке, стручна јавност се слаже у вреднос-
ној оцени дела. Куртовићев колега и савременик Иван 
Антић приметио је да је зграда Библиотеке могла бити 
подигнута само у Београду, оцењујући као врхунски 
сензибилитет Куртовићеву способност да своју архи-
тектуру тако добро уклопи у постојећи амбијент. Архи-
текта Милан Раонић је констатовао да су Куртовићеве 
визије простора који се прожима и тече биле испред 
свог времена.78

Архитектура Народне библиотеке повезује у јед-
ном простору и месту, у једној новој синтези, неколико 
хиљада година историје архитектуре, али и историје 
једног народа. Куртовић је пројектовао објекат који је 
требало да досегне трајне и универзалне идеје и вред-
ности људи и културе, изнад непосредне функције за 
коју је подигнута. Попут многих канонских, значајних 
дела, ослања се на контрасте елемената и целина, идеја 
и ставова, на дијалектичку међуигру, преплитање опш-
тег и регионалног, традиционалног и авангардног, јав-
ног и приватног, свечаног и обичног. 

Иво Куртовић је био председник Друштва архите-
ката Београда (1968–1971), Савета Урбанистичког за-
вода, учествовао је у жирију за награду „Борбе“. Умро 
је 1972, на врхунцу своје архитектонске делатности, не 
дочекавши да исте године прими Октобарску награду 
града Београда за своје последње дело – Народну биб-
лиотеку у Београду.

Током своје каријере, Куртовић је примењивао раз-
личите обликовне дијапазоне, зависно од градитељског 
и природног амбијента у који је уклапао своју грађеви-
ну, као и од њеног типа и садржаја које је требало да 
обухвата, Ипак, у сваком случају, присутна је идеја ар-
хитектуре као комуникације, отвореног простора који 
тече. Такође, доминира и идеја органске архитектуре, 
по којој се простор формира тако што се прво обликује 
централно језгро, које се затим шири и развија у свим 
правцима. 

Отворена приземља применом слободних стубова, 
као и проходне кровне терасе, према идејама Ле Кор-
бизјеа, такође је могуће уочити на великом броју Курто-
вићевих грађевина. Током пројектовања типских кућа, 
прибегавао је концепту еластичне куће, која предвиђа 
и неколико покретних зидова кулиса да би се станару 
дало што више слободе, а стан уређивао према сопстве-
ним могућностима и потребама. Овакве флексибилне 
унутрашње зидове, које је први пут пројектовао Мис 
Ван дер Рое у својој кући за становање на изложби Вер-
кбунда, у насељу Висехоф код Штутгарта, Куртовић 
је предвидео и у грађевинама јавне намене, Осигура-
вајућем заводу.

Куртовићеви објекти грађени су у виду армирано-
бетонског скелета. Распони и одстојања носећих стубо-
ва леже у модуларној мрежи. Зидна платна су најчешће 
грађена од опеке, стакла, алуминијума, док су испади 
– еркери, надстрешнице и венци углавном извођени од 
армиранобетонских конструктивних елемената. 

Једна од најмаркантнијих ознака и вредности дела 
Иве Куртовића, у целини и појединачно, јесте контек-
стуализам, слојевит, активан однос према већ изграђе-
ном простору, појединачним кућама из различитих 
епоха, постојећој урбаној ситуацији и традицији.79 Та 
филозофија била је блиска његовој личности и његовом 
поимању архитектуре, али су његов студиозан однос 
према контексту подстакли и врло осетљиви гради-
тељски задаци којима се бавио. Неколико пута се сус-
рео с проблемом складног уклапања нових објеката у 
већ постојеће, делимично или потпуно дефинисане и 
изграђене, градске просторе и то на неким од најваж-
нијих градских тачака у Београду – на Тргу Републике 
и Врачарском платоу, као и у градском језгру, уличним 
низовима које су чинили објекти из различитих исто-
ријских периода. 

Промене које су његове грађевине донеле у урба-
нистички, архитектонски амбијент вишеструко су зна-
чајне, али ипак ненаметљиве. Такав исход омогућио је 
студиозан приступ проблему интерполације, дубоко ра-
зумевање архитектонског и историјског контекста. Уз-
буркани ритам површина Куртовићевих дела дискрет-
но скреће пажњу на себе, не чини напетим простор, не 
ремети композиције околних објеката. Свака грађевина 
је органска целина, ентитет, али то представља и зајед-
но са својом околином. Она постаје део окружења тако 
што је усвојила део енергије, формалних карактерис-
тика, историје тог окружења. Куртовићеве грађевине – 
Спољнотрговинска комора, зграда „Дунав осигурања“, 
Народна библиотека у Београду – не само да одговарају 
својој локацији већ је дефинишу и организују. 

Куртовићев однос према традиционалној, односно 
савременој архитектури такође произилази из једног 
широког посматрања контекста у којем би требало да 
се нађе будућа грађевина. Био је једнако пријемчив за 
традиционално градитељство колико и за савремено. 
Када су посреди пословни објекти, одлучивао се за ин-
тернационалну архитектуру челика и стакла, као што је 
то случај са зградом „Дунав осигурања“ у Београду, док 
је Народна библиотека својим историјским и симболич-
ким значајем одредила Куртовићево опредељење.

Традиција је на дело Иве Куртовића имала пози-
тиван и подстицајан утицај. Његово враћање традицији 
била је потрага за вечитим вредностима архитектуре. 
Као што у његовим делима нема чистог функционализма 



197

БЕОГРАДСКИ ОПУС АРХИТЕКТЕ ИВЕ КУРТОВИЋА

и конструктивизма, тако нема ни чистог националног 
стила, фолклоризма. Успео је да досегне регионално у 
архитектури не негирајући тековине модерне, не посе-
жући за српско-византијским стилом, не комбинујући 
површно старе и нове архитектонске мотиве. Његова 
дела су резултат дубоког промишљања и проницања у 
сам градитељски чин, у дух времена у ком су ствара-
на, у намену дела, његов значај, али и у архитектонски 
амбијент, као и читав културни и историјски контекст, 
како средине тако и конкретне установе. Неприхватање 
a priori било каквих архитектонских и уметничких до-
ктрина допринело је да архитектура коју је оставио за 
собом данас не делује анахроно и превазиђено. 

Може се констатовати да су се у Куртовићевом 
делу укрстила два доминантна естетичка идеала у 
светској архитектури од краја педесетих година – нови 
хуманизам, који се ослањао на принципе италијанске 
ренесансе, и нови регионализам, који је захтевао да се 
у обзир узму локална клима, топографија, друштвени 
обрасци и градитељско наслеђе. 

Лепота Куртовићевих дела произилази из једнос-
тавности, чистоте израза, јасне архитектонике и склад-
ног прожимања ентеријера и екстеријера. Одмереним 
приступом потврђивао је демократичност архитектон-
ске композиције. Ретко кад је истакнут главни мотив. 
За њега је карактеристично неговање једноставног де-
таља, култивисаног и до краја проученог. С једне стране 
се истичу имагинација и интуиција, а са друге – пошто-
вање социјалне и природне средине, људског интереса, 
простора. 

Наизглед једноставна архитектонска дела носе 
у себи висок ниво комплексности. Као што у Курто-
вићевој архитектури нема репрезентативне обраде, 

монументалних маса, необичних, бизарних детаља, 
тако ни у сликарству нема монументалности, реторике. 
Њега је превасходно занимала уметност односа. Кур-
товићева дела, у већини случајева, носе много нивоа 
значења, али она своје поруке преносе мирно, унутра-
шњом енергијом.

У врло сложеним политичким и друштвеним ус-
ловима, без додворавања, приклањања било којој вла-
дајућој тенденцији у политици и архитектури, али и без 
одрицања онога што је чинило његову личност, Курто-
вић је успео да оствари континуирану и успешну архи-
тектонску и педагошку каријеру. Његова дела показују 
развој, чији су разлози и оправдања у стваралачком и 
критичком односу према историјском и савременом 
тренутку, хуманим и естетским потребама човека, мор-
фологији, знаковитости и визури града, места у којем 
је стварао. 

Дубок траг оставио је у градитељству током обно-
ве и изградње послератне Југославије, али исто тако и у 
утемељивању тзв. ауторске школе београдске архитек-
туре. Не опредељујући се само за одређене теме које 
би пружале прилике његовом сензибилитету и највише 
привлачиле пажњу јавности, Куртовић се врло предано 
посвећивао раду на репрезентативним јавним објекти-
ма, aли и раду на стамбеним зградама, аеродромским 
пистама, железничким станицама и другим темама. 
Својим последњим делом, Народном библиотеком Ср-
бије, најавио је појаву постмодерне архитектуре код нас. 
Решавајући тешке и одговорне архитектонске задатке, 
успео је да сједини идеализам и изразит научни при-
ступ, показао је изузетну градитељску културу и дубоко 
проницање у свет архитектуре, што га сврстава у сам 
врх њене српске и југословенске послератне сцене. 
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BELGRADE WORKS OF ARCHITECT IVO KURTOVIĆ 

Ivo Kurtović (1910–1970), architect, professor of the Faculty of Architecture in Belgrade and painter, is one of the 
most important Serbian architects in the post-WWII period. He belonged to the middle generation of post-war architects 
who, working at the leading design offices, carried out major post-war reconstruction and construction projects. Along with 
his colleagues, such as Milorad Pantić and Milorad Macura, he was among the first to introduce the ideas of the world’s 
greats to the domestic environment.

Kurtović’s buildings can be seen throughout Serbia: Novi Sad, Kladovo, Despotovac, Zemun, Trepča; and in Croatia: 
the town of Hvar and Split, but most are in Belgrade. His Belgrade works reflect the evolution of his architecture from the 
late 1940s and show all its essential features.

Upon his return from the refugee camp at El Shatt in Egypt (1944–45), where he taught at the Secondary Technical 
School, Kurtović became actively engaged in rebuilding war-shattered Serbia. The designs created during some thirty-
five years of his career include residential, educational, commercial and cultural buildings, railway stations, airports and 
interiors.

Born in Dalmatia, he espoused the essential features of Mediterranean architecture, such as classical proportions 
or a central space that organizes the enclosing arrangement, and held on to them throughout his career. He was open to 
developments on the international architectural scene and ready to embrace progressive ideas: international functionalism 
in the 1930s, the floating house concept in the 1940s, brutalism and the vernacular house concept in the latter half of the 
1960s. Distinctive qualities of his work are his skilful incorporation of a new building into the existing architectural setting 
and his creative combinations of traditional and modern principles. Both in architecture and in painting, he searched for one 
thing: the meaning of the relationship between man and space, objects and nature.

Illness interrupted Kurtović’s career at its peak, but he nonetheless left a rich, multilayered and valuable architectural 
oeuvre which had a considerable impact on Serbian architecture in the 1950s, 60s and 70s. His last work – National Library 
of Serbia – heralded the advent of postmodernism in Serbia.


