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Бојан Бојанuћ 

КУЂА ДРАГЕ МИТРИЧЕВИЋ 

У У ЛИјЈИ КРА.Л>А МИЛАНА 5 

К 
ућа Драге Мllтричевнћ у УЛИЩI Краља Милана 5 
подигнyrа је 1895 год.] Грађена је према пројск· 
ту Светозара Ивачковића у духу академизма 19. 

века. Зграда је имала подрум, I"Iрюемље н спрат. Зидана 

је масивним системом градње. 

НАСЛЕЂЕ 

Конструктивm1 склоп објекта Ч~1Н~UНt су ЗИДОВII од 

опеке у подруму и приземљу дебљине 60 и 45 ст.2 у ПР~1· 
земљу из ФункцнонаЛН~IХ разло ]'а постојали су ступци 

који су носили средњи КОНСТРУКТ~ЈВни зид спрата. Међу· 

с пратна конструкщtја изнад приземља имала је металне 
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ИЗГУБљЕНА БАllfГИНА I БОЈАН БОЈАНИЋ 

трегере ~j СВОД од опеке (такозван ~t пруски свод). Изнад 

спрата таваница је 6~иJa од дрвених греда, како је 1'0 у0611 -

чајено за зграде 19. века . Конструкщtју у подруму сачи

њавал и су ступци и о6одни масивни зидови. Рас пон и из

међу стубаца Гlремошћивани су пшtТКИМ сводовима од 

опеке управно постављеним на фасадне зидове. 

у приземљу су постојали локал .. , по два са сваке стра
не централног КOJIског пролаза.3 Са дес не стра не према 
дворишту степениште Је водило у подрум и на спрат где 

се налазио хол . У самој згради постојало је и ['Юмоћ.но дво

кра ка степениШ'fC којим се пело на та вански простор. Н а 

спрату су Щ)С рушења З 1'Раде била два стана која су веро

ваТlЮ I lастала каСllијом адата Цltјом, а npeтnOC'faвљa се 

да је првобитно постојао један петособа l l cтa l l . Са дво

ришне стра не су поред стпеништа бllле помоћне просто

рије. Ка спрату ВОДI1ЛО је 11 једно наюшдltо дограђеlЮ 

степениште из дворишта. 

Фасада је рађена са стилским елеменпt ма неорене

сансе. ПО хоризонталн бшш је [юдељена на две комгюзи

щюне целине, приземље и спрат. Приземље је између 

два рата преправљена и цело покривеlЮ стакленим из

лозима у виду кугије, који су излазил и из равни фасаде 

за 30 ст. 
Посматра на у целит1 фасада је с~н.terpично облико

вана са два плитка бочна ризаШlта . Н а спрату је између 

рнзаШtта, била истакнуга пластика прозора са пилаСТРI1 -

ма н КОl lзолама КОЈе су I lоснле архитравни ItaТПРОЗОРНIt 

венац, Док је само сред~tшњи ItMaO тимпа нон . На РИЗаЈlН

тltма су се налаЗШЈа по два прозора са централним пила

стром између. Изнад прозора уконпонован је био у једин

ствену арх итектонску целину декоратltВНИ флорални 

картуш у аРХ ftвOЛfIl наmРОЗОРНftка. Кровни венац на ри

залитима HOCI-Ule су декоративне КОНЗQЛе. У apX ltтpaBHOM 

појасу атике налазили су се мањи тaBa llcКl I отвори без 

декоративнlt х гитера 11 било какве обраде. 
Прочеље зграде је LIмало ДУЖIШУ од 2 1,85 m, док су 

јој шири ва и вltСИlta Юl lОСltле по ] 4 m, а слеме 4 m, са 
ваГ~lбом крова од 30%. ПРllземље је бlUЮ ВI IСlше 4,5 т, 

а висина С[' lрата 5,45 m.4 

ГабаРltт прати ЛLlНllју плаца тако да боЧН l t З IIДОВII пре

ма прочељу не стоје под npaB LIM углом. ОСlюва I,:yhe бlUЈа 
је ромбоИДIЮГ обшtка. 

ДВОРИШ IЈа фасада је јеДllостаВlta а сокл обложсв ка

MellllM плочама.5 

Зграда је срушена 1977. год. (једна од последњих ку
ћа архитекте ИваЧКОВf1ла која је срушена) , а lIа љеном 

месту је ПОДI IГНуга зграда СлаВftја ба l lке. 

СвС'ГОзар Ивачкавил је рођен 10. 12. ]844. год., У ДеЛlI

блату где је учltООСtЮВНУ школу, а реалку је заВрШ110 у Пав

чеву. У Бечу се уписао на Техничку школу, а заТlJМ је код 

Ханзена завршио архитектуру .6 Студије су поред визан-
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Сл. 2. Осuова UfJltзе..чља 

тијске обухвата.ле класичну ~I pellecat lcllY apX ftтeктypy и 

ИвачкаВИл их је завршио са одлнчним успехом 1874. год. 
Учла llИО се у клуб »Теофила Ханзена« а по доласку у Ср

бflју 188 1. запослио се у МIПlистарству грађевина Кнеже

вине (касније КраљеВИliе) Србије.7 у ПО'IС'ГКУ је радио 
као Шlжењер 1 класе да бft потом постао инспектор . Кра

јем века је изабран за члана Српске краљевске академи

је . Умро је 30. ].] 924. год., У Београду. За време студија 
] 87 1. год. за пројекат српске цркве у виза~lТl1јском стltлу 
као на,'Раду је добио пyroвањс са Хаllзеном по Италији .8 

Светозар Ивачковић је пројектовао I1 II СКQJl ИКО кућ.а 

стамбене "амене. 

Кућа Николе 8ујаlllовuћа У Кuез Михајловој 10 
Ивачковил је плаll урадио 1878. год., а npoMelle Ду

шана И ва llовића су ИЗВРll lе l l е исте године. То је била 

једноспраТllа зграда са 6алконом на C [lpaтy It локалима у 

приземљу. Порушена је 1960. ГОД. , IIlIа њеном месту је 

ПОДltгнyrа вишеспратшща.9 
Кућа ааОlllекщXl Joвal/Q ДtLI/6epa lIа У[ЛУ CmygeHlllcкor 

mрта 3 и Вука Кщюџuћа 
Зграда је IIмала ПРl lземље It два спрата са мало засе

чеНIIМ углом, на коме је у прltземљу бllО улаз у продав

НIIЦУ а IШ другом спрату балкон. Други сп рат је нагла

шев It на њсму је плаСТlIка са елементима ренеСШ'l се. IО 

Зграда је према тргу Itмала три прозора. Објекат је ] 9 14-
- 15. год . , ШIII тешко оштећ.е l l НЛl I порушен тако да се ту 

да нас налаЗlt зграда филолошког факултета. 

Кућа Нuћuфора дУЧllliа на У[ЛУ Ф/Хlllцуске 11 БЈюће 

lУ[08l1ћа 

Зграда је била сазидatta у стнлу ))српско-византијске 

обнове« 188 1. год. То је 6110 приземан стамбени објекат 
са улазом према већој УЛ llЩI , 11 имао је предбашту. Кућа 

је порушена 1930. год. , а на ЊСIЮМ месту је ПОДlI гнyrа 

ВШllеспраТlllща. 11 
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КУћА ДРАГЕ МИТРИЧЕВИЋ У УЛИIJИ КРАЈоА МИЛАНА 5 

о 2 3 ~ ~ ... ... Сл. З. OCI/oвa СПfюmа 

Поред ОВIIХ IIзведеНIIХ објеката, ИваЧКОВlln је урадио 

11 пројекте за З I'раде, које ~lИсу биле юведене: пројекат за 

двоспратну зграду Арона НlIнч иnа - члаl lа Касације 11 
пројекат за куllу МllЩlје КарастојаllОRllnа. 

Нај ЗI-ЈачајllНје оствареlЬС јаВllе профаllе намене је 

свакако палата МИНllстарства Правде ю ]883. год .. која 
се I lалаЗlI на ТераЗllјама 4]. у почетку, ово здаlЬе је имало 

двоструку намену, јер је у њој бlЮ смеШТСl1 11 ТераЗllјСКII 

кварт. На фасадll су се зато налазила двоја врата смеш

тена I lа крајевима приземља. дРУГ'1 улаз је УКЛОIЬСII то

ком преправке ю ]9]0. I'ОД. Ову зграду је ИваЧКОВlln 

пројектовао са 'lНжењером Јованом Суботиnем. Зграда 

подсеnа lIа палате итаЛllја нске ренесансе. Решеl lа је CII
метрично са двојllИ М ПроЗОрll ма у приземљу '1 1-Ја спрату. 

Фасада у ПР' lземљу је обрађена РУСТIIЧIЮ, док је IЮВрШИ

на crlpaTa покривена црвеНIIМ кераМИЧКIIМ ПJlочицама, 

тако да се ИC'nIЧУ Добро орнамеlmlсани прозори. КРОВIIИ 

венац је богато ПрофlUНlсан 11 деКОР'lсан , а изнад Iьсга је 

аТlIка са балустрадом. 12 
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ОД нереалюоваllllХ пројеката за јавне објекте профа

не намене спада пројекат за зграду Београдске гимназије 

кој" је Ивачковиn излагао IШ Ј У јУI'OСJlооеНСКОј умет
Нllч'"'''Ој изложбll 1912. год.1 3 

Поред профаllе арХllтектуре где је ' Iројектовао како 
јавне тако 11 ПРlIваТllе објекте, И ваЧКОВlln се огледао и у 

сакралној аРХllтеКТУР"I. Док су му ЗI'Р~ще профаllе архи

тектуре у неоренееа llС IЮМ стилу академюма, дотле еу 

му црквене у с рпско-визаlПllјском стилу. 

Кућа драге МIП'Р'1'lеВll h Вllје преДС'Гdвљала репрезен

таПIВIЮ дело у IIначе скрОМlIOМ опусу профа вог ,'радl,

тељства Светозара ИваЧКОВllћа. БIIЛО је то ТИПИЧНQ гра

ђанско здање намењеllO становању 11 ТРI·ОВIIНИ . 

Наllо,иене: 

I ДИ8на ЂУР'lћ-Замоло. Градитељll Београда ]8]5- ]9]4. М.Г.Б. 
Београд] 98]. 44. 45. 

2 СнетЛШr11 Старси. ЗЗЗСКГБ, БеОI 'рад ]977. Елаборнт Р-27. 

3 ИСТО. 

4 Исто. 

.'i Исто. 

6 ДIIНlr11 ЂУРllћ-ЗамOJIО. 1Ш0. дело 44. 45. 

7 Исто 44. 45. 

8 А. КадllјеВllћ. Једа ll нск тражења IШШЮIШЛIЮГ С11UШ у CPI1 Cкoj 
apXlffCtcrypll. Београд ]977.38. 

9 Љубо"шр НI1Кl1ћ. ГоДllшњак града Београда. Klbll ra ХХУ. 
]978.274. 

10 д. ЂУРllћ-ЗамOJIО. нао. дело. 44. 45. 

11 Љ. НlIкиh. IШ8. дело. 274. 

12 д. ЂУРllh-Замоло. IШО. дело. 44. 45. 

13 А. Kaдlljc8l1h . lIан. дело. 50. 
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SUMMARY: Воја" Bojall;c 

HOUSE OF DRAGA MITRICEVIC IN КING MILAN SТREET No 5 

The Slll.lclure had Ьееп Ьијll јп 1895 according 10 Ihe plans оГ 
archilecl Svelozar Ivackovic. The house was Ьиј ll јп spiri l оГ 
academism оГ Ihe 191h сепlUГ)' wilh some slylisl ic elemenls оГ 
Neorenaissance. 11 was Ihe massive 'уре оГ building construc
{јоп and the house had cellar, ground Лоог and lirsl Лоог. The 
ground Поог was inlended ГОГ tгade and оп {ће lirst Поог was 
injtial ly опе Iive-ГООIll apartlllent and later {ћеге were two 
apartlllel1lS. Тће Гщ:аdе оГ Iће IirSI ЛООГ had IwO shallow 
lateral оvегhШ1gs wjth li ve windows between thetn and {ће 
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centгal window had (утрапит. Ground р lШl ofthe house was 
оГ rhomboid shape. Тће building had Ьееп {от down јп 1977 
and оп its location has Ьееп built Iће Slavija Bank buildjng. 

Svelozar Ivackovic, Ьогп јп 1844 јп Del ibIato and died 
ј п 1924 јп Be1grade, had Ьееп (ће represcntative ог the Byzan
{ј пе style јп sacral and Neorenaissance style јп рroГапе агсћј

tecture. Нis contribulion 10 (ће ргоГапе archi tecture was lesser 
{ћап јп {ће сћ игсћ archilecture where ће designed тисћ 
тоге slruc(ures. 


