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МАРЕ ЈАНАКОВА ГРУЈИЋ  

српској архитектури двадесетог века постоје 
многобројни градитељи о чијем делу није 
до данас било монографских прилога па ни 
помена у оквиру радова синтетичког карактера. 
Проучавање и расветљавање ових историјско-
уметничких чињеница1 од велике је важности за 
укупно познавање историје архитектуре на нашим 
просторима. У оквиру таквих, готово заборављених 
ауторских појава и незапажених опуса налази се и 
личност Стевана Тоболара. 

Стеван Тоболар рођен је 12. јуна 1888. године 
у Београду као пето од десеторо деце Фрање и 
Барбаре Тоболар, младог брачног пара досељеног из 
Прага. Школовао се у Београду, дипломиравши на 
Архитектонском одсеку Више техничке школе 1912. 
године.� У трећој деценији ХХ века појављује се као 
инжењер и власник грађевинског предузећа које се 
бавило пројектовањем и извођењем објеката. Његова 
активност у струци траје до касних тридесетих 
година. Почетком Другог светског рата био је 
мобилисан и убрзо заробљен. Био је један од чланова 
Удружења српских инжењера и архитеката.� Његова 
прерана смрт, 13. априла 1943. године, узрокована 
је лошим здравственим стањем од последица дугог 
боравка у немачком заробљеништву (1941–1943).
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У јеку бурних ратних догађања на Балкану, 
успешно положен дипломски рад Тоболару није 
могао да донесе посвећивање пракси и струци. Тек 
с окончањем Првог светског рата, и наступањем 
крупних друштвених и политичких промена код 
југословенских народа, створени су услови и за 
активан наставак развоја градитељства. Уз то је 
требало обновити и изгубљени градитељски фонд. 
Архитекте и инжењери тог доба обављали су 
своју делатност било по приватним бироима било 
по државним институцијама.4 Стеван Тоболар се 

одлучио за прву могућност, основавши сопствено 
предузеће у Београду, и њој остао доследан до краја 
свог стваралачког пута.

О Стевану Тоболару у српској архитектонској 
историографији нема ни помена. Његов рад 
потпуно је заборављен и непроучен. У припреми 
овог монографског осврта коришћени су: техничка 
документација из Историјског архива Београда, 
новински извори, фотографије из породичне 
заоставштине,5 критички усмени подаци 
Тоболарових потомака, преглед објеката на терену. 
Циљ је био да се београдски опус овог архитекте 
сагледа целовито, у контексту епохе и као прилог 
изучавању српског међуратног архитектонског 
стваралаштва.

Зграда Првог дунавског паробродарског 
друштва
Најраније дело чији се настанак повезује са 

Стеваном Тоболаром је зграда Првог дунавског 
паробродарског друштва – заступништва за 
Краљевину СХС, изведена на углу улица Капетан 
Мишине и Господар Јевремове.6 Наиме, за овај 
објекат су још новембра 1923. године стигли идејни 
пројекти архитекте Александра Попа из Беча,7 где 
је и било седиште Друштва. Пројекат је разрађиван 
у грађевинском предузећу инж. Стевана Тоболара 
(техничка документација прегледана и усвојена 
фебруара 1924. године), које је и изводило ову 
грађевину.8 Репрезентативна угаона троспратна 
зграда била је сасвим завршена почетком 1926. 
године.9

Прво дунавско паробродарско друштво 
основано је у Бечу, са улогом да се плански 
искористе пловни потенцијали Дунава за превоз 
робе и путника.10 Прекопавањем Сипског канала, 
1896. године, регулисан је ђердапски теснац и тиме 
омогућена пловидба већих бродова Дунавом. Од 

Сл. 1. Прво дунавско паробродарско друштво у Београду, 
Капетан Мишина улица 6а, данашњи изглед, фото: Милош 
Јуришић
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тада су Београд и Србија повезани воденим путем 
са подунавском, црноморском и медитеранском 
привредном облашћу, односно светским тржиштем, 
чиме су нагло скочили улога и значај ове регије у 
привредном, саобраћајном и стратешком смислу. 
Савско пристаниште је представљало повољну 
основу за стварање српског трговинског и 
саобраћајног центра, па је Београд постао “главно 
место целокупне превозне трговине из централне 
Европе на Исток и обратно, једна од најважнијих 
извозних тачака и центар свеколике увозне трговине 
за целу Србију”.11

На оригиналним плановима зграде Тоболар 
је потписан уз архитекту Попа. Вероватно је 
Тоболару, као својеврсном учеснику и сараднику 
у пројекту, било остављено да, у директном 
договору са претпостављенима у београдској 
Управи друштва, осмисли конкретан унутрашњи 
распоред простора. У поједине детаље, нарочито у 
обради и изгледу другостепене пластике на фасади, 
као и у прилагођавању конструкције и форме 
конфигурацији терена, Тоболар је очигледно унео 
неке измене у односу на оригинални пројекат, али 
су основна архитектонска замисао и концепција 
доследно изведене.

Смештена у упечатљивом, централном делу 
Дунавске падине, у историјском језгру града, зграда 
је од почетка била замишљена са административно-
стамбеном наменом. У оновременој штампи 
представљена је као изузетно ‘модерно’ здање,1� што 
је било потпуно тачно и адекватно. Оваква рецепција 
у тадашњој јавности морала је бити подстакнута 
како сведеном, готово безорнаменталном фасадом, 
тако и новом организацијом и рационализацијом 
унутрашњег простора. Са својих шеснаест станова 
(почев од раскошног директорског на првом спрату, 
до осредњих и мањих, али врло функционалих 
чиновничких станова), објекат је указао на нове 

могућности и квалитете становања.
Два крила зграде снабдевена су посебним 

улазима и степенишним трактовима, и међусобно се 
разликују по обради – док је оно из Капетан Мишине 
улице, намењено административним садржајима 
Друштва, репрезентативне и раскошније обраде, 
део из Господар Јованове, са улазом који води до 
чиновничких станова, сведеног је третмана. Зграда 
има сутерен, који у делу своје основе због велике 
стрмине терена из Капетан Мишине улице прелази 
у приземни део, приземље, високо приземље, 
три спрата и тавански простор. Канцеларије су 
биле смештене искључиво у приземном делу, док 
је остатак грађевине искоришћен за становање. 
Дворишни део парцеле искоришћен је за лепу 
башту.

Улазни анекс састављен је од два ниска 
цилиндрична масива, са основом трапезоидног 
пресека. На њему је смештена и целокупна 
другостепена декорација. Она се састоји од 
снажно истакнутог натписа са називом Друштва 
и годином изградње, а непосредно изнад главног 

Сл. 2.  Прво дунавско паробродарско друштво, оригинални 
пројекат фасаде (1923-1924, ИАБ)
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улазног портала изведено је и стилизовано 
сидро као симбол институције и уопште воде и 
поморства. Висина бочних крила, која се разилазе 
под истакнутим углом и тако стварају упечатљиву 
композицију у простору, умногоме је већа од самог 
улазног вестибила, а њиховом још израженијем 
вертикализму доприносе и на оба крила постављене 
мотке за заставу. На једном крилу налази се и 
монументална сатна конструкција са механизмом. 
Дугачке бочне трактове здања оживљава по један 
необично конципован еркер – четвороструке (на 
левом, дужем) и двоструке (на десном, краћем 
крилу) “цик-цак” структуре, који доприносе општем 
снажном и драматичном утиску којим објекат зрачи. 
На њима се налазе последњи декоративни захвати 
на фасади – ребрасте прозорске шамбране, које 
ће постати битан и заступљен мотив у наредним 
Тоболаровим самосталним остварењима. На трећем 
спрату на фасади са улице уместо еркера налазе се 
балкони.

Са снажно разбијеним углом и разуђеном 
архитектонском композицијом, ова кућа је, иако у 
извесној мери предимензионисана и пренаглашена 

за постојећу локацију, унела много живописности 
у амбијент падине ка Дунаву. У техничком опису 
зграде Тоболар наглашава да је “угао зграде решен 
у смислу архитектонског истицања истога”, као 
и да је он тако пројектован да је “назиђивање 
изведено са повлачењем, те ни у колико не може 
заклонити светлост наспрамним зградама”. Објекат 
је у београдску архитектонску праксу унео многе 
новине и представља један од најранијих примера 
модерне међуратне архитектуре на овим просторима 
(сведеније и прочишћеније фасаде, увођење новог 
ритма у композицију спољашњости помоћу нових 
и разноврсно употребљених димензија прозорских 
отвора, већи функционализам и рационализација 
унутрашњег простора, увођење нових пропорција – 
знатно различитих од академских начела по којима 
се подизао највећи број грађевина у том периоду 
београдског градитељства, монументализам 
структуре).1� Зграда, дакле, показује све одлике 
модернистичког метода, који је у то време још 
увек био стран у нашој средини.14 Она је видљиво 
инспирисана архитектуром Беча из тог времена што 
се посебно огледа у динамичном третману маса, 

Сл. 3. Грађанска 
штедионица у Београду, 
данашњи изглед

Сл. 4. Грађанска 
штедионица у Београду, 
детаљ фасаде са 
фигуром Меркура
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присуству еркера троугластог пресека, наглашених 
хоризонталних венаца, као и витких брисолеја на 
фасади.15

Објекат Првог дунавског паробродарског 
друштва у Београду представља и врло значајан 
пример експресионистичке архитектуре.16 Заправо, 
он је најранији представник експресионизма у 
српској модерној архитектури, правца који се “у тада 
прилично заосталој и конзервативној Србији увлачио 
на мала врата”.17 Експресионистички елементи 
у нашем градитељству јављају се тек од 1926. 
године.18 Оваплоћени најчешће у асиметричности, 
антикубичности и концепту ломљених основа, они 
су могли бити охрабрени и овим остварењем, чија 
се коначна реализација везује управо за поменуту 
годину.

Oву зграду могуће је упоредити са зградом 
Интерната Богословског факултeта код Новог  
гробља у Београду, аутора Александра Дерока и 
Петра Анагностија из 1939/40. године.19 Познато 
је да је архитекта Петар Анагности као млад 
пројектант био на пракси у Тоболаровом предузећу.�0 

Архитектонска концепција овог дела умногоме се 
ослања на зграду Првог дунавског паробродарског 
друштва, насталу читаву деценију и по раније 
– габарит је снажан и угаон, а бочна крила зграде 
разилазе се под углом од скоро 120 степени, 
остављајући тако простора за истурени улазни анекс. 
У оба случаја грађевине својим масама разбијају 
монотонију падина тих делова града. Међутим, 
док је дело Попа и Тоболара доследан представник 
европског модернизма експресионистичког 
опредељења, остварење Дерока и Анагностија 
представља својеврстан “одговор на локална 
трвења око питања националног стила и продирућег 
модернизма”.�1 Такође, сам концепт наглашавања 
угла као и метод компоновања, у оба случаја врло 
динамичне расподеле маса, у првом случају има 
растворен, а у другом интегрисан карактер. 

Ово градитељско остварење, стидљиво 
пропраћено у оновременој јавности, са данашње 
дистанце се по много чему истиче од осталог 
архитектонског фонда тог периода и представља 
важан културно-историјски споменик Београда. 

Сл. 5. Грађанска штедионица у Београду, оригинални пројекат фасаде (1929, ИАБ)

Сл. 6. Грађанска штедионица у Беографу, Светозара Марковића 43, оригинални пројекат основе (1929, ИАБ)
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Његова појава је свакако могла бити значајна 
референца у потоњем раду младог Стевана 
Тоболара.

Зграда Грађанске штедионице
Вeћ 1869. гoдинe у Београду је oснoвaнa првa 

бaнкa. Приврeдa Бeoгрaдa и Србиje пoслe 1878. 
гoдинe билa у знaку пoлитичкoг утицaja и eкoнoмскe 
прeвлaсти Aустрo-Угaрскe, зaдoбиjeнe тргoвинским 
угoвoримa 1881 и 1892. гoдинe.�� Крајем XIX века 
Бeoгрaд се развија као вeликo срeдиштe увoзнe и 
извoзнe тргoвинe, бaнкaрствa и индустриje, и такав 
развој наставља се све до Првог светског рата, док 
је у међуратном периоду развој банкарства на овим 
просторима доживео свој врхунац.��

За развој архитектуре у трећој деценији ХХ 
века утицај спољних фактора био је одлучујући. 
Жеља државног система да се приближи европским 
тековинама и назорима одражавала се у свим 
сегментима друштвеног живота па и у култури, 
уметности и градитељству. Наручиоци грађевина, 
најмногобројнији из редова грађанства, нису 
изражавали јасан стилски став и хомоген поглед на 
архитектуру. Српски неимари који су се школовали 
или радили у иностранству, најчешће у Бечу, 
Минхену и другим средњоевропским градовима, 
били су са својим новим искуствима радо 
прихваћени у српској и југословенској средини. 
На јавним здањима у Србији, међу којима банке 
заузимају посебно место, практикована је употреба 
академског вокабулара својственог средњој и 
западној Европи, еклектизма утемељеног на разним 
видовима класичне и ренесансне архитектуре.

Имање Грађанске штедионице обухватало је 
блок на углу улица Студеничке (улица Светозара 
Марковића) и Краља Милана, који је физички 
припадао потезу Калемегдан – Славија и на коме су 
иначе била концентрисана имања и објекти готово 

свих тадашњих банака у Београду. Трошна зграда 
Штедионице непосредно на углу ове две улице и 
данас постоји, док је одмах поред ње, 1929. године, 
по пројектима инж. Стевана Тоболара саграђено 
репрезентативно троспратно здање.�4 Његово 
предузеће је било и извођач радова на овом објекту, 
а сам Тоболар је израдио и комплетан статички 
прорачун зграде.

Релативно пространа основа (288 м�) решена 
је у потпуној симетрији, са крилима која се 
пружају ка дворишној страни. Приземна етажа 
била је намењена пословним садржајима самог 
власника (експозитура Штедионице), а виши 
спратови су намењени становању (како запослених 
тако и рентирању). Сваки од три спрата садржи 
по два троипособна стана, чије су просторије 
централно организоване око улазног предсобља, 
пратећи осовину степенишног тракта. Оваква 
организација основе је типично обележје српске 
архитектуре у периоду између два светска рата и 
била је подстакнута тежњом за бољим квалитетом 
становања као и новим навикама српског грађанства 
(тежња за директним осветљењем и ваздухом, 
удобношћу, независношћу просторија).�5

Дворишна страна је разуђене али знатно 
сведеније обраде (малтерисана фасада, једноставно 
обрађене гвоздене ограде на терасама, лифт за 
огрев). Двориште, односно башта у то време било 
је обавезан и грађевинским регулативама прописан 
елемент и по питању своје површине процентуално 
везан за основу саме грађевине. Нешто сведеније 
обраде је и улазни део у зграду са степенишним 
холом.�6

Пoрeд симeтричнoг рaспoрeдa  унутрашњег 
простора, по истом принципу је компонована и 
спољашњост здања.�7 Трoдeлна пoдeла фасадног 
платна пo хoризoнтaли уобичајено је решење овог 
периода које је oдгoвaрaло пристaлицaмa схвaтaњa 
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академске естетике у нaшoj срeдини. Уопште, цела 
спољашност грађевине и здање у целини одишу 
академизмом. Академско-класицистичко стилско 
одређење полази од саме композиције фасаде и 
креће се до одабира елемената компоновања и 
другостепене пластике.

Већ на први поглед на грађевини се запажа 
тежња за постизањем монументалног, помпезног 
утиска, какав је био уобичајен за зграде ове намене. 
Креирању ефекта репрезентативности и отмености 
највећим делом доприносе високи колосални 
прислоњени стубови изведени без канелура (који се 
протежу целом висином другог и трећег спрата) и 
раскошна рељефна атика. Прочеље грађевине има 
три зоне како у вертикалној тако и у хоризонталној 
подели. Средишња вертикална зона има карактер 
ризалита, истуреног у односу на остатак фасаде 
и додатно наглашеног концентрисањем готово 
целокупне спољашње декорације на његовој 
површини. Приземни део грађевине сачињен је 
од два парапетна појаса�8 који су сличне обраде – 
рустично обрађени (квадери од вештачког камена) 
и тамнијег колорита, те заједно имају карактер 
снажног сокла, што је једно од главних обележја 
архитектуре позног академизма у Београду.�9 Велику 
важност у целокупној композицији имају и балкони 
– уз ограде са балустрама, које такође доприносе 
утиску свечаности и достојанства. Сви прозорски 
отвори су идентичне, трокрилне структуре и 
одлично се уклапају у композицију фасаде. Између 
оних на трећем и оних на другом спрату изведени су, 
као ненаметљиви декоративни детаљи, квадратни 
оквири у плитком рељефу.

Пету зону у елевацији грађевине чине зупчасти 
венац, мансардни кров и тимпанон. Зупчасти венац 
је мотив који Тоболар готово незаобилазно користи 
на својим грађевинама, док је раскошан тимпанон 
са рељефном декорацијом флоралног (преплети 

и биљне вреже) и хералдичког карактера (грб са 
иницијалима власника) на овом објекту употребљен 
први и вероватно једини пут код овог аутора.

У жижи композиције прочеља смештена 
је полукружна удубљена ниша у којој се 
налази пуна фигурална скулптура у природној 
величини. Скулптура представља бога Меркура, 
најзаступљенији антички мотив на београдским 
фасадама у периоду између два светска рата.�0 
Нешто ниже, у висини првог спрата, налази се још 
једна ниша (правоугаоног облика) у којој је била 
смештена скулптура амфоре са пламеном (алузија 
на вечну, божанску ватру и као таква указује на 
божанство које се налази непосредно изнад ње на 
фасади). Фигура Меркура, тимпанон са рељефом, 
као и јонски стубови на фасади изразити су 
неокласицистички елементи, који су у овом случају 
употребљени у академском стилском постулату. �1

На здању Грађанске штедионице Меркур 
је прикaзaн у стojeћeм стaву, a њeгoв бoжaнски 
идeнтитeт oдрeђeн je плaштoм, кaпoм сa крилцимa 
(petasos), кoжнoм трoрoгoм врeћoм (marsupium) и 
жeзлoм oбaвиjeним змиjaмa (caduceus). Он стоји на 
зeмљиној лoпти. С oбзирoм дa je уживao пoпулaрнoст 
кoд припaдникa свих сoциjaлних стaтусa, нaрoчитo 
oбичнoг стaнoвништвa, зeмљинa куглa би oзнaчaвaлa 
рaспрoстрaњeнoст њeгoвoг утицaja, oднoснo њeгoву 
свeприсутнoст, aли сe мoждa дирeктнo oднoси и нa 
сaмe грaђeвинe, претежно банке, пa симбoлизуje 
мoгућнoст њихoвoг пoслoвaњa ширoм свeтa. Дат је 
у стaву contra posto – пoзи прeузeтoj из клaсичнoг 
пeриoдa грчкe умeтнoсти.

Како се скулптура Меркура среће на фасадама 
готово сваке банке у Београду саграђене између 
два светска рата, а здања банака су се простирала у 
појасу дуж Кнeз Михaилoве улице, преко Теразија и 
све до Славије, на овом потезу сe и нaлaзe скoрo свe 
прeдстaвe бoгa Мeркурa у београдској архитектури. 
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Сачувана скулптура Меркура на Грађанској 
штедионици у том смислу јесте веома драгоцен 
прилог познавању овог мотива, посебно са аспекта 
иконографске анализе.

Објекат Грађанске штедионице представља 
значајно дело архитекте Стевана Тоболара. Свечане 
и монументалне композиције у позноакадемском 
стилском опредељењу ово дело искрено прати 
намену са којом је пројектовано. Оно у себи садржи 
и потребну репрезентативност и велелепност 
јавне грађевине каква је банка, али и елеганцију и 
реторичност које су важне за друштвено-културни 

аспект.�� Ова грађевина се својим архитектонским 
стилским карактеристикама потпуно уклапа у епоху 
у којој је настала. Позни академизам, као владајуће и 
најраспрострањеније стилско уверење београдских 
и српских архитеката, проналазио је сопствену, 
веома изражену естетику и одлично кореспондирао 
са потребама и укусом ојачалог српског грађанског 
слоја. Објекат Грађанске штедионице се, као и некада, 
и данас истиче као уметнички најуспелије здање у 
целом потезу пресека двеју улица, доминирајући у 
визури тог дела града.

Стамбена зграда са рестораном “Мањеж”
Тоболар ће након неколико година бити 

поново ангажован у непосредној близини зграде 
Грађанске штедионице, овога пута за изградњу 
стамбене зграде са рестораном “Мањеж”. Изградња 
стамбених зграда у времену после Првог светског 
рата постала је императив у граду који у новој, 
проширеној, држави добија нове димензије живота 
и значаја. Број становника у престоници нагло расте 
и темпо живота и рада добија после ослобођења и 
уједињења нове размере, а тиме и веће економске 
могућности. Банке својим повољним кредитима и 
зајмовима за изградњу доприносе општем полету 
градитељства, чиме се постављају нове и неслућене 
могућности за вишеспратну изградњу.

И сами материјали, на првом месту армирани 
бетон, допринели су новим условима изградње и 
новим могућностима структуралног компоновања. 
Од 1919. године армирани бетон у Србији се 
усталио као најтраженији грађевински материјал, 
што је важило и за монтажне армирано-бетонске 
конструкције (као што су ребра за таванице система 
“Хербст”). У спољној обради све више узимају маха 
вештачки камен, теранова и терабона. И радови 
од кованог гвожђа заузимају у том периоду видно 
место у београдској архитектури, како за ограде 

Сл. 7. Стамбена зграда са рестораном “Мањеж” у улици 
Светозара Марковића 49, данашњи изглед
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Сл. 8. Стамбена зграда у Трнској улици бр. 12, оригинални пројекат са основом и фасадом (1935, ИАБ)

Сл. 9. Стамбена зграда у Трнској улици бр. 21, оригинални пројекат фасаде (1936, ИАБ)

степеништа и балкона, тако и за прозорске украсне 
решетке, украсна застакљена улазна врата и сл.

За троспратну стамбену зграду са рестораном 
у улици Светозара Марковића 49, која се налази 
преко пута парка “Мањеж”,�� у Историјском архиву 
Београда није сачувана техничка документација. 
Међутим, на основу стилске сличности, ауторског 
рукописа, као и исказа старих станара и Тоболарових 
потомака, може се прилично поуздано претпоставити 
да је Стеван Тоболар њен аутор. Данашња кафана-
ресторан “Мањеж” некада се звала “Лепа Јела”, 
али је код грађана била познатија као “Код Јеле 
Ћевабџике”. Саграђена је, као и цела троспратна 
зграда са мансардом, за породицу Бељаковић 1934. 
године.�4

Снажни зупчасти кровни венац и истакнута 
четвртаста рељефна поља на фасади (између прозора 
спратова) ове зграде представљају елементе који 
су у готово идентичном облику заступљени и на 
Тоболаровом делу – згради Грађанске штедионице у 
истој улици. Објекат је знатно сведеније унутрашње 

и спољашње обраде (што су свакако определили 
другачија намена зграде и могућности њеног 
власника), готово без декоративних елемената. 
Фасада је изведена од вештачког камена, са 
најједноставнијим балконским гвозденим оградама 
и ничим се не истиче у постојећем амбијенту. Веома 
солидно и уредно изведена она не носи никакав 
лажан сјај, претенциозне тежње власника, и својим 
изгледом није се надметала са оближњим здањима 
штедионице и позоришта.

Стамбене зграде у Трнској улици бр. 12 и 
бр. 21
Тоболарови објекти настали у наредним 

годинама врло су слични поменутој стамбеној 
згради у улици Светозара Марковића. Преовлађује 
скромнија обрада фасада, уобичајени и устаљени 
архитектонски вокабулар, сведена декорација 
унутрашљег простора, и доминантно академско 
стилско одређење. Ове грађевине по правилу 
и изводи Тоболарово предузеће, он је и њихов 
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власник и намењује их рентирању. Двоспратни 
објекат у Трнској улици бр. 12 из 1935. године 
има готово стандардну основу (чији је зачетак још 
на објекту Грађанске штедионице – са крилима 
која се развијају око степенишног ризалита).�5 На 
свакој етажи развијају се по два пространа стана. 
Спољашња обрада фасаде је најсведенија до сада, и 
по општем утиску слична је наредном Тоболаровом 
објекту у истој улици, на броју 21, изведеном 
1936. године као такође двоспратна стамбена 
зграда�6(сведеност декоративних елемената, 
наглашавање и повезивање прозора хоризонталним 
рељефним тракама, зупчасти кровни венац, фасада 
од теранове). И поред све већег продирања модерних 
схватања у београдску архитектуру тог доба (ту 
треба потражити и порекло мотива повезивања 
улазног портала са оближњим прозором на згради 
у Трнској 21), овакав приступ се не може објаснити 
Тоболаровим приклањањем тенденцијама модерне, 
већ су његова дела показатељи да се Тоболар никада 
није ослободио академизма (појава зупчастог, тешког 
кровног венца, као и хоризонтално рашчлањавање 
фасаде).

Стамбена зграда са рестораном у 
Синђелићевој улици
Сличан је и троспратни стамбени објекат у 

Синђелићевој улици бр. 6 из 1938. године.�7 Његова 
благо несиметрична основа резултат је постојања 
три стана неједнаке величине и тенденције за 
што већим искоришћењем земљишта у односу на 
обавезни дворишни простор. Спољашња обрада 
фасаде, у комбинацији теранове и вештачког камена, 
на овом делу је знатно богатија и ликовно успелија 
но на претходним делима у Трнској улици. Вештачки 
камен на фасади је обрађен као рад у квадерима. 
Постоје и четвртаста празна рељефна поља, као и 
вертикални венци који раздвајају прозоре. Између 
другог и трећег спрата изведен је снажан зупчасти 
венац. Приземни део је упечатљиво одвојен од 
остатка грађевине и делује као монументални 
сокл. Присуство дијамантских квадера често се 
среће на београдским здањима из тог времена 
и јасан је елемент декоративног модернизма. 
Присуство ар декоа на овој грађевини, правца који 
је у српској међуратној архитектури премостио 
пут од сецесије и академизма до модернизма,�8 

Сл. 10. Зграда у Синђелићевој улици бр. 6, 
оригинални пројекат основе приземља (1938, 
ИАБ)

Сл. 11. Зграда у Синђелићевој улици бр. 6, 
оригинални пројекат фасаде (1938, ИАБ)
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представља веома значајан моменат у истраживању 
и тумачењу Тоболаровог стваралаштва. Иако се 
примена елемената ар декоа чини за ово време 
прилично закаснелом,  њом је осликан карактер 
ауторовог ослобађања од академског опредељења 
у корист прогресивнијих, модернијих тенденција. 
Но, очито присуство елемената модернизма 
јавило се у Тоболаровом опусу у пројекту који је 
израђен неколико месеци пре пројекта за зграду у 
Синђелићевој улици. Радило се о монументалној 
стамбеној кући на на углу улица 27. марта и Старине 
Новака.

Стамбени објекат на углу улица 27. марта и 
Старине Новака
У Тоболаровом стваралаштву из касних 

тридесетих година по уметничкој вредности, 
солидности и богатству обраде, као и по 
својеврсном прихватању модерних елемената, 
до тада неуобичајеним за опус овог градитеља, 
издваја се објекат на углу улица Краљице Марије 
(27. марта) и Старине Новака.�9 Грађевина је 
монументалних размера, има готово симетричну 
“П” основу на којој се развијају изузетно пространи 
станови. Улазни хол, иако нешто пространији него 
код других Тоболарових грађевина, обликован је 
уобичајеним материјалима: терацом, вештачким 
мермером и гипсаним елементима. Зграда је 
пројектована и грађена током 1937/38. године, као 
стамбени објекат у Тоболаровом власништву, а 
данашњи локали настали су накнадним пробијањем 
зидова приземног дела ка улици. Спољашња обрада 
фасаде, иако базирана на скромном материјалу 
(домаћој теранови и соклу од вештачког камена), 
поставља ово дело као најуспелије Тоболарово 
стамбено остварење. За завршетак грађевине 
поново је употребљен зупчасти кровни венац 
– један од омиљених Тоболарових конструктивно-

декоративних елемената. Крајњи и угаони прозори 
већих су димензија и раскошније обраде (ребрасте 
шамбране – такође веома чест мотив у опусу овог 
архитекте). С обе стране здања постоје плитки 
испусти у облику ризалита, који се у елевацији 
завршавају вертикалним зидним испустом који 
носи мотку за заставу. У тој осовини постављен је 
и низ кружних, тачније јајоликих, прозора који су 
са кровним испустима директан одраз модерних 
схватања. Објекат делује својом чистом, беличастом 
фасадом, на којој је главна ликовност постигнута 
распоредом и обликом отвора, представљајући 
једну од најуспелијих грађевина у својој околини.

*     *     *
Период у коме Тоболар ствара јесте раздобље 

у коме се сусрећу и сучељавају еклектична 

Сл. 12. Зграда у Синђелићевој улици бр. 6, данашњи изглед
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архитектура академског типа и модерне тенденције 
млађе генерације српских градитеља.40 Овај “јаз”, 
ако изузмемо стамбену зграду у улици краљице 
Марије, готово да се није одразио на карактер 
Тоболарове продукције. Тоболаров опус из треће 
деценије двадесетог века заснива се на одредни-
цама позног академизма, најраспрострањенијој 
тенденцији српске међуратне архитектуре. Нешто 
бројнија сачувана дела из наредне деценије сведоче 
о формалном преиспитивању и упрошћавању 
академских начела, што се огледа на сведеним и 
безорнаменталним фасадним платнима, као и на 
крајњој рационализацији и сведености унутрашњег 
простора. Под јасним утицајем модерне само 

је једно његово дело, поменута зграда у улици 
краљице Марије, и то само у формалном смислу 
– присуству елемената композиције фасаде, док је 
општа концепција простора остала у академском 
духу.

Почетак Тоболаровог радног века, слично као 
и код већине инжењера и архитеката његовог доба, 
био је везан за различите пројекте дозиђивања, 
доградњи, адаптација и слично. О тој активности је 
сачувана опширна документација,41 али ти објекти 
се до данас већином нису сачували. Први велики 
посао је свакако била разрада пројеката за зграду 
Заступништва Првог паробродарског друштва 
из Беча. С тим пројектом из средине двадесетих 

Сл. 13. Стамбена зграда на углу улица 27. марта бр. 50 и Старине Новака, данашњи изглед
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година претходног века, и каснијим извођењем, 
Тоболар је могао стећи потребну репутацију за 
наредне значајне послове. Из касних двадесетих 
година забележена је зграда Грађанске штедионице, 
коју Тоболар самостално пројектује и изводи, и која 
се сматра његовим најзначајнијим и најуспелијим 
делом из целокупног опуса. Након овог времена, 
Тоболар и његово грађевинско предузеће вероватно 
су стекли довољна средства да отпочну градњу за 
сопствене потребе. Тоболарови објекти, чији је он 
пројектант, извођач и власник, настају од средине 
тридесетих година. Зграде су по правилу биле 
скромније обраде, уобичајеног архитектонског 
вокабулара и препознатљивог ауторског рукописа, 
намењене рентирању или каснијој продаји. Међу 
њима посебно се истиче зграда у улици краљице 
Марије (угао са улицом Старине Новака), дело које 
једино међу свим осталим Тоболаровим радовима 
носи јасну инспирисаност елементима модерне. 
Истовремено, ово дело представља најуспелије 
ауторово остварење из касног периода његовог 
стваралаштва.

Тоболар се није појављивао као носилац 
јавних функција или градитељ крупних јавних 
објеката чији је наручилац била краљевска породица 
односно држава, већ се посветио приватној пракси. 
У почетку приморан на ситне и чини се потпуно 
безначајне градитељске захвате (преправке и 
доградње), касније ради на запаженим и значајним 
објектима у граду, да би у годинама непосредно 
пред почетак Другог светског рата, које означавају 
и прекид његове активности, био забележен као 
пројектант и власник више стамбених објеката 
на подручју Врачара. Поред њих, Тоболаров опус 
чине још и неколико реализованих пројеката 
надзиђивања и доградње, зиданих ограда, као и 
приземне једнопородичне куће (кућа Драгољуба 
Стојановића у Петроградској улици (1929), “Вила 

Јула” у улици адмирала Вуковића (1929), кућа 
Стевана Тоболара у Пожаревачкој улици (1931)). 
Међу овим поменутим објектима већина до данас 
није сачувана. Тоболарови срушени објекти биће 
предмет посебног будућег истраживања.

Познавање Тоболаровог опуса представља 
значајан прилог у познавању историје српске 
архитектуре међуратне епохе и уопште ХХ века. 
Наредна темељна истраживања и тумачење 
Тоболаровог рада омогућиће да се још прецизније 
одреди његова улога и место у београдској и српској 
архитектури експресионистичког, академског и ар 
деко усмерења.

КАТАЛОГ ДЕЛА СТЕВАНА ТОБОЛАРА У БЕОГРАДУ

1. Прво дунавско паробродарско друштво – Представништво 
за Краљевину СХС
Капетан Мишина 6а
Пројекат: 1923–24 (аутор: Александар Поп, сарадник у 
пројекту: С. Тоболар)
Зидање: 1924–26.
Документација: ИАБ ф: 10–14–1924

2. Кућа Светозара Петровића
Мутапова улица бр. 19
Пројекат дозиђивања, 1924.
Објекат данас не постоји
Документација: ИАБ ф: 14–22–1924

3. Кућа Драгољуба Стојановића (П)
Петроградска 1, угао са улицом Максима Горког
Пројекат: 1926–27.
Зидање: 1929.
Објекат данас не постоји
Документација: ИАБ  ф: 14–14–1926

4. Грађанска штедионица (П+3)
Светозара Марковића 43
Пројекат: 1929.
Зидање: 1929.
Документација: ИАБ ф: 18–46–1926

5. „Вила Јула” – кућа пуковника Јакова Ракића (П)
Адмирала Вуковића 6
Пројекат: 1929.
Зидање: 1929.
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Објекат данас не постоји
Документација: ИАБ ф: 9–3–1929)

6. Кућа Аце Милинковића
Нишка улица 23
Пројекат дозиђивања, 1931.
Објекат данас не постоји
Документација: ИАБ ф: 19–18–1931, 9–44–1928

7. Кућа Стевана Тоболара (П)
Пожаревачка улица 12
Пројекат: 1931.
Зидање: 1931.
Објекат данас не постоји
Документација: ИАБ ф: 1–18–1931

8. Кућа Стевана Тоболара
Курсулина 15
Пројекат зидане ограде, 1933.
Документација: ИАБ ф: 28–42–1932

9. Кућа Едуарда Мак Клура
Тузланска 12
Пројекат зидане ограде, 1933.
Документација: ИАБ ф: 17–11–1932

10. Кућа Софије Ловрић
Андре Николића 15
Пројекат надзиђивања, 1933.
Документација: ИАБ ф: 15–17–1929

11. Стамбена зграда са рестораном “Мањеж” (П+3+м)
Светозара Марковића 49
Пројекат: 1934.
Зидање: 1934.
Документација није сачувана у ИАБ

12. Стамбена зграда Стевана Тоболара (П+2+т)
Трнска улица 12
Пројекат: 1935.
Зидање: 1935.
Документација: ИАБ ф: 13–22–1935

13. Стамбена зграда Стевана Тоболара (П+2+м)
Трнска 21
Пројекат: 1936.
Зидање: 1936.
Документација: ИАБ ф: 15–72–1936

14. Стамбено-пословна зграда Стевана Тоболара (П+3+м)
улица 27. марта (Краљице Марије) 50, угао са Ул. Старине 
Новака
Пројекат: 1937.
Зидање: 1937–38.
Документација: ИАБ ф: 21–52–1937

15. Кућа Растислава Тешића
Господара Вучића 4
Пројекат надзиђивања, 1938.
Објекат данас не постоји
Документација: ИАБ ф: 30–22–1938

16. Стамбена зграда са рестораном „Врњачка бања” (П+3)
Синђелићева 6
Пројекат: 1938.
Зидање: 1938. 
Документација: ИАБ ф: 17–3–1938

НАПОМЕНЕ:

До којих се у развоју српске архитектонске  
историографије тек у новије време долази, а чија се 
досадашња запостављеност може објаснити недовољном 
заинтересованошћу стручне и научне јавности.

Диплома СТУДЕНТИ ТЕХНИКЕ 1908–1912 године.

Забележено у изворима из 1927. године.

Као што су Министарство грађевина, општинске службе, 
Технички факултет.

Сачувана заоставштина је врло малог обима и налази се 
код Тоболаровог унука – архитекте Стевана Мићића.

О овом објекту је у нашој историографији до сада писао 
само З. Маневић, у оквиру кратког монографског прилога. 
Иако није имао податак о аутору здања, он логично и научно 
заснованом анализом покушава да одгонетне порекло и име 
градитеља, са правом закључујући да је он морао бити странац 
и да је “Дунавско паробродско друштво пројекат донело са 
собом, ангажујући домаћег архитекту за предузимачки посао” 
(З. Маневић, Непознати аутор: Зграда Дунавског паробродског 
друштва, у: Комуникације 60, Београд 1987, 11–12).

Александар Поп, познати бечки архитекта, ученик је 
славног архитекте Петера Беренса (1869–1940) са којим је 
реализовао зграду Фабрике дувана у Линцу (1930–35).

Историјски архив Београда, техничка документација, ф: 
10–14–1924.

Аноним, Наши нови облакодери, Политика, 9.7.1926, 6. 
Текст је веома кратког садржаја и представља први познати 
помен ове зграде у оновременој штампи.

Прво дунавско Паробродарско друштво из Беча, 
Репрезентација за Краљевину С.Х.С. у Београду, Илустровани 
лист 18.7.1926, 28.

Историја Београда, група аутора, Београд 1995, 17.

Прво дунавско Паробродарско друштво из Беча, 
Репрезентација за Краљевину С.Х.С. у Београду, Илустровани 
лист 18.7.1926, 28.
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Б. Несторовић, Постакадемизам у архитектури Београда 
(1919–1941), Годишњак града Београда 20, Београд 1973, 
339–380, А. Кадијевић, Естетика архитектуре академизма 
(XIX–XX век), Београд 2005.

З. Маневић, нав. дело.

Josef Bittner, Die Neubauten der Stadt Wien, Wien, 1926–
1930. 

A. Kadijević, Elementi ekspresionizma u srpskoj arhitekturi 
između dva svetska rata, u: Moment 17, Beograd 1990, 90–100.

Исто, 91.

Исто, 91.

Аноним, Нови интернат за студенте Теолошког 
факултета, Политика 16.10. 1940; З. М. Јовановић, Александар 
Дероко, Београд 1991, 72, 78; З. Маневић, Дероко, Велика 
награда архитектуре 6, Београд с.д. 1991; А. Кадијевић, Један 
век тражења националног стила у српској архитектури 
(средина XIX – средина XX века), Београд 1997, 184, 200, 202, 
206, 221. У књизи З. М. Јовановића помиње се да је Петар 
Анагности пројектовао унутрашње грађевинске радове, а 
ауторство зграде приписује Александру Дероку.

На основу усмених исказа потомака Стевана Тоболара.

З. М. Јовановић, Александар Дероко, Београд 1991, 72.

Grupa autora, Beograd u XIX veku, Beograd 1968, 129.

Б. Вуjoвић, Бeoгрaд у прoшлoсти и сaдaшњoсти, Бeoгрaд 
2003, 55. О развитку привреде у то време у Београду в.: Група 
аутора, Историја Београда (изд. САНУ), Београд 1995.

Београдске општинске новине, списак издатих 
грађевинских дозвола за јун 1929, Београд 1929; Архив града 
Београда, Техничка документација, ф: 18–46–1926.

За разлику од предратне тенденције са централно 
третираном основом у којој је трпезарија (салон) главни 
простор (Б. Маринковић, Савремени стан, Уметнички преглед 
3, Београд 1940, 93–95; Б. Несторовић, Еволуција београдског 
стана, ГГБ 2, Београд 1955, 247–266).

Сведенијом обрадом улазног хола одликују се готово све 
Тоболарове грађевине. Такав приступ је иначе карактеристичан 
за његову епоху – репрезентативне и скупоцене замењују 
скромно и минималистички обрађени улазни простори.

М. Ђурђeвић – A. Kaдиjeвић, Симeтриja у нoвиjoj српскoj 
aрхитeктури, ЗЛУМС 27/28, Нoви Сaд 1991–92, 5.

О парапетним појасевима в. опширније: А. Кадијевић, 
Естетика архитектуре академизма (XIX–XX век), Београд 
2005, 204, 298.

Б. Несторовић, Постакадемизам у архитектури 
Београда (1919–1941), Годишњак града Београда 20, Београд 
1973, 339–380.
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Мeркур je римски бoг тргoвинe, а сaмo имe Мeркур 
пoтичe вeрoвaтнo од лaтинскe речи merx, кoja у прeвoду знaчи 
тргoвинa, рoбa. Његова  функциja зaштитникa тргoвинe и 
тргoвaцa дoпринeлa је да се његова статуа готово редовно нађе 
на зградама бaнака и приватним кућама тргoвaцa. Опширније 
о овој теми в.: М. Маринковић, Архитектонска пластика на 
јавним здањима Београда (1918–1941), рукопис магистарског 
рада одбрањеног на Филозофском факултету у Београду 2005. 
године; Ђ. Сикимић, Фасадна скулптура у Београду, Београд 
1965.

Трeћa дeцeниja мoжe се смaтрaти „злaтним дoбoм’’ 
у aрхитeктoнскoj плaстици Бeoгрaдa. Време око Другог 
свeтског рaта, кaдa je коначно прихвaћен кoнцeпт мoдeрнe, 
бeзoрнaмeнтaлнe aрхитeктурe, означило је и крај присуства 
aрхитeктoнске плaстике на београдским јавним и приватним 
здањима.

Грађанство као корисник, постојећи или потенцијални 
клијент услуга које пружа институција смештена у овој 
згради.

Парк “Мањеж” је формиран у XIX веку на простору 
испред Мањежа, школе за јахање у доба кнеза Михаила 
Обреновића. У периоду између два светска рата уређен је 
као јавни градски парк (Б. Вујовић, Београд у прошлости и 
садашњости, Београд 1994, 252).

Подаци добијени у документацији Завода за заштиту 
споменика културе града Београда. Наручилац је био 
електротехнички инжењер Јован Бељаковић. Он се у 
телефонским именицима из 1935. године помиње као власник 
ресторана у приземљу и саме зграде, али већ 1941. само као 
власник стана на првом спрату.

Архив града Београда, Техничка документација, 
ф: 13–22–1935.

Архив града Београда, Техничка документација,  
ф: 15–72–1936.

Архив града Београда, Техничка документација,  
ф: 17–3–1938.

Опширније о ср декоу в.: A. Duncan, Art Deco, London 
1988. О ар декоу у нашој средини в.: М. Јовановић, Француски 
архитект Експер и “ар деко” у Београду, у: Наслеђе 3, Београд 
2001, 67–82.

Архив града Београда, Техничка документација,  
ф: 21–52–1937.

Z. Manević, Pojava moderne arhitekture u Srbiji, рукопис 
докторске дисертације одбрањене на Филозофском факултету 
у Београду 1979. године.

У Историјском архиву Београда (в. каталог радова 
Стевана Тоболара у Београду).
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THE BELGRADE OPUS OF THE ARCHITECT STEVAN TOBOLAR 
(1888-1943)

Stevan Tobolar (1988-1943) is one of the architects who were insufficiently honoured in the previous scientific 
research of the 20th century Serbian architecture, why their creative work was unfairly neglected or forgotten.  In 
early 20s of 20th century he appears as the engineer and the owner of a construction company which was in design and 
construction. Back in 1924 Tobolar together with Vienna architect Aleksandar Rot appears as co-author of the First 
Danube Steamship Company building – representative office for the Kingdom SHS up to 1926, built on the corner 
of Kapetan Misina and Gospodar Jevremova street. This building, of exceptionally modern concept, is a significant 
example of expressionist architecture. In contrast to this building, the building of the Građanska štedionica from 
1929 is in late-academic style, of solemn and monumental composition based on classicist vocabulary. Among works 
from 30s, it is certainly worth mentioning residential unit with restaurant ‘Manjez’ (1934), residential units in Trnska 
street no12 (1935) and no21 (1936), residential unit with restaurant in Sindjeliceva street with Art Deco elements 
(1938). The residential unit on the corner of 27 Marta street (Kraljice Marije) and Starine Novaka street (1937/38) is 
worth mentioning, for its artistic value, solidity and abundance, as well as for specific inclusion of modern elements, 
which were, up to that time, unusual for the work of this architect.  

Summary: MARE JANAKOVA GRUJIC
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Fig.1. First Danube Steamship Company, Kapetan 
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