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ПРИЛОГ ПОЗНАВАЊУ БЕОГРАДСКОГ ОПУСА 

ГРИГОРИЈА И. САМОЈЛОВА 

У 
рбаНII и aPXllteKTOl-lСКИ раЗВI!Так Београда после 

1 светског рата разликовао се од ош!х европских 
Щ)ССТОlНща које су б~Ulе поштеђене paТlНlx раза

раља 1. ВеЛIIКИ елан у обнови опустошене Србије осећао 
се у његовој брзој ИЗI'радЊII , изазваној велИЮ1М l' IР IUlИ

вом стаНОВШlштва. Тај наllредак БеОI-рада посебно се 

огледао у ПОДlIЗању око осам хиљада приватних објека

та које су градили београдски ТРГОВЦи , Iшдустријалци, 

занатлије, банкари и припадНИЦИ интелектуалне 11 кул
тyplle елите. Ове приватне куће 11 MHol'a jaBHa здања "РО

јектоваЛlI су преостали српски архитекти, афирмисани у 

предрапюм пеРI1ОДУ, као и млади талентоваНL! l'РадLrreљи 

ШКОЛОIШНИ у европским uelrТPLIMa: Бечу, Будимпешти, 

Прагу, БеРЛИНУ'I Паризу. 
Свој реноме потврдили су cтapl1jrr архитекти Никола 

Несторовић2 , Бранко Таназевић3 и ДРУ I'И , а од млађих 
афирмисаЩI су се: Драгиша Брашован4 , Димитрије М . 
Леко5 , Светозар Јовановић6 . Појачаlla градитељска ДСЈ1ат
ност бшraје Iюдстиuaј новој ГСllераЩlји СРПСЮIХ архите

ката: браћн Петру и Бранку Крстић7 , Mr.uraHY ЗЛОКОВllћу's, 
Богдану НеСТОРОВllћу9, Ј осифу Најману]О, Александру 
Ђорђевићу ll, Мr.urУГШ-lУ БоРL1сављеВllћу l2 и МIЮГИМ дру
r IIM архитектима. 1 3 

Успоставља.њем диктатуре ЛеЊИIЮВИХ 6ољшевика и 

погубљењем Ннколаја 11 Романова 11 остатка руске царске 
породице, престала је да постоји Руска цареВШlа . Запо

чео је период егзнла, прогона и емиграЩlје јеД I ЮГ дела 

руског народа . Први талаСl1 избеглица ДОВСЈ1и су део руске 

ИНТ'СЈЈИI'енције у Београд, будући да је око четрдесет I1 пет 
хиљада руских eМllгpaHaTa пребеl'ЛО IIЗ РУСllје у Ср6l lју. 

Крајем двадесетих година само у Београду ЖLlВело је пре

ко девет хиљада Руса. Он!! су са собом донели веЛIIКI! 

уметнИЧКII '! наУЧШI потеНЩlјал којll је подстакао развој 
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земље којом је владао краљ Александар Караt)oрђевић, 

њихов заШТl!Тник I 4 . Свесрдtю прихваћени, у Београду 
су се запослили и архитекти Николај Краснов l 5 , Виљем 
Баумгартеtr 16, ВаСllЛиј Андросов l7 , Андреја Папков I8 11 
други. Њихови пројекти реаЛlIЗовани су широм Београ

да. Образовани у академском духу, ОЮI су У српску арх!!

тектуру увели једа н нови облик монументаЛЮlјег еклек

ТIIШ1зма, нарочито наглашен у делима В. Баумгартена 11 
Н. Краснова. ]9 Руски архитеКТL! су се IIстовремеlЮ ства
ралачки уклопr.urи у актуелна трагаља за IrЗЦИОl lаЛlIИ М 

СТIIЛОМ у српској архитектури2О. 
у Краљевину СХС, дошао је почетком треће децени

је века !! младL! Григорије Иванович Самојлов21 . Рођен 
је 1904. ГОШНlе у TaraHpol'y, у имућ.ној руској породици. 

Упоредо са гимназијом завршио је средњу СЛl1карску 

школу. Уметнички рад ЗallОчео је као младић, ПРllпрема

јућll с ценографије за оперске представе. Крајем грађан

ског рата у Русији 1921. Самојлов је еМI1I'Рирао у БШlећу, 

где је MaтypL!paO у војној ШКОЛII. Средином треће деце

Нllje настанио се у Београду 11 уписао на АрхитеКТОIIСКИ 
одсек Тех н~!чког факултета. Дипломирао је 1930. I'ОДИ

не22 , а њеГОв дипломски рад »Ј уrocловенскн Пантеон« је 
на IIзложби студеваl'а арехитектуре 193 1. I'ОДI!не добио 

ПОЗIIТl!Вlrе критике.23 

Иако је о 11'aдLffCЉCKoj делатности ГРИГОРllја Ивано
BII'la Самојлова већ писано у српској ИСТОРI1О 1-рафији, 

остало је много неllстражеlНlХ тема из њeГOBol' бо l'аТОI' 

живота 11 рада, које заслужују посебну нсторијско-умет

ничку обраду. Овом ПРIIЛИКОМ скреће се пажња на поје

ДlIне њel'olJe објекте о којима је до сада било маље ре'ш, 

аЛlI 11 на њеГОIJ целокуПНII граДllТељски рад, са жељом да 
се досадашње интерпретације упопуне НОВIIМ подацима 

и оценама. 
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1. Г. Са.мојлов. кућа Љубlще KpCfllllIi 11 JMuca8eflle Деуuћ. 
yrao УЛlЩ(1 CKeHgep6efoвe 57 11 ДОСllfllејеве 43. 1933. 

На rю'lСТКУ самостал ве Kaplljepe СаМОјлов је бlЮ са

paДНlIK apx lIТCктe М IUlУГШШ БоРllсављеВllћа. Касније је 

пocrnо асистеllТ доцеш'3 Александра Дерока24 на предме
ту Внзшmlјска зрхнтектура. Истовремено је радlЮ 11 С3 
Алскс3.lIДРОМ 1)opђeBIIIleM. ОlЏII IЧ II Н.м познаваоuе.м IIС1'О

PltjCKHX СПIJIОва. Са ЊIIМ је Самојлов сарађнвао nplt про
јектовању зграде Београдске берзе - давас ЕllЮграфсll.""ОГ 

музеја. а каСltllје су зајеДIIО рnДШIII на КOllKypcHOM про

јекту БелОI' двора ва ДеДllњу25 . реалнзованом 1935-37. 
I'ОДIllЈ е. PaдeIl 1 1 са 1)opђeBI1IleM, Самојлов је стекао скло

ност ка уrt<УГрСб1l арXlГfCКТОIIСЮIХ елемената НСТОРllјСКlIХ 

СТШlOва коју ће .tCnOљ:.tBaTI I ТОIЮМ даље Kaplljepe. 
Рад уз БоРltсrШЉСВlIllа, 'ђopђeB llha, као 11 уз Алсксан

дра Дсрока од 1932 .• када је пocrnо aCI ·tcтctrr IЮJIoН"ГСР. 

ПРУЖl1О је Спмојлову MoryIlHOCТ за СТllцање праКТII 'lшtХ 

звања при rlpojeКТOBaIbY. ПОЛОЖIIВШН државtнt исrнt't · 

1933, 01-1 добнја дозволу да саМОС'ГdШIO пројектујс26. у 
току своје каРllјере Самојлов је Ilpojeктoвao ШIЗ објеката 
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разлltЧII'nIХ I щмеllЗ - црквене, стамбене н јавне профане 

објекте, а тaкol1e 11 ентеР'lјере. 
Током Другог CBeтcкor рата провео је четllрlt ГОДllllе 

као p3тtIН заробљеllllХ у немачком t,'ОlщентраЦIЮI1ОМ ло

гору у БЛlIЭ llНl 1 Бухен ва1lДа. ПО rювратку у Београд за tlО

СЛIIО се IШ факултету где је предавао Основе rpафllке 11 
СЛl1карст8а, дошаВШl1 до ранга редов~юг професора. Пеll 

Э IЮШlсаll је 1974. ГОДlше. Умро је 1989. roд~tl le27. 
П Р IНI ОС'ГвареШI r'lpojeKaT Григорија Самојлова била 

је кућа Љубиuе Крстић ~I ЈелисаВС'I'С Дедић, .13 углу УЛII 

ца СКСllдербсroве 57 ~I Доситсјеве 43, рсаЛ llЭОВШ I 1933. 
ГOДlIНc. НареДllе 1934. I'ОДllне СамојЛО8 је пројеК1'онао 

капелу Јова ва Саввћа на Новом Гробљу, кућу Аркадија 

М IIЛС1'lI ћа у ПУШЮ1ll0вој 10, кућу Ђорђа MlljoBltha у 
УЖl1чкој 47, кућу Љубlще Радеllковић у ПУШКlIIIО lюј 5, 
кућу ДШ,lI lТРl lја РаДIIШl lћа 11 Драгољуба ВељкОRII"ћа у 
Рожајс,,"'Ој 4 (1934-36). 11 кућу У уmЩII Cтpax ltIbIl Ila БаlШ 

52з. У 11СР'ЮДУ 1935- 38. годи не Самојлов је у Вучју Эrl 
IIIЩУСТР ltјалце ТеокареВllће пројектовао зrpаде фаБРlt 

ке. упра8llС зграде, хотел 11 радll ИЧКС ст<ню8С (1936), BIUlY 
ТеокзреВllћа (1935) It 'ЫIХОВУ 3аДУ'љ"6IЩУ - цркву рођеља 

свстог Јова lШ KpcntтeЉa (1935-38)28. Следе. КOHKYPC "I I 
пројект за зrpаду Мltllllстарства просвете lIа углу УЛlща 

Кнсза Мltлоша 1I Бl tрчаllltllове (1935), Палата Беоrpад, 
ТераЗllје 29 ( 1937- 39). црква Светог Архангела f aBplura 
у Хуме кој ущщи (1937-39), кућа у ущщlt Браће НеД.l ћа 

13 (1937), 8 ~Ulа И . Авзен ка, Маглајска 21 ( 1937), уређеll,с 

унуграШЊОСТl1 Амбасаде Ј уrocлав.,је у Анкари , Турска 

( 1937), ellтcp l tjcp .1 IIKOII0CТ3C бањалучке цркве Свете 

Тројlщс29 , срушеllС у 11 светском рату. вила ItIIДУСТР~lјал
ЩI М'lЛiIIШ MaKC II MOl:l llha, Булевар Кl lеза Алекса l lДРЈ 24 
(1938), 81' lла М . Сарва ~ш , БУЛС8ар кнеза Алскса l lДра 8 

2. r. Са,иојлов, 8ШЩ Љубlllt,e РаgеШ<О8l1ћ, ПУlllюm06ll 5, 1934. 
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3. r Самојllов, ку/ш Аркавuја Мuлеlll/lћа, ПУШКlIН06Q 10. 1934. 

(1938), I:IlIла Јшш А'lТО'lOВLLћа у УЩЩLl ВојLlслава Вуч" ... о
B~.ћa 15 (1938-39), ВL1ла Мар~ще Попов~.ћ. Сењачка 35 
(1939), задужбшш Лукс ЋеЛОВL.ћа. Аlшрнћсв ВСIШЦ 12 
(1939-40). вшш Драгнце ,. Епе Трајша, Булсвар кнеза 

Алексаlщра 38 (1940). кућа породицс Јој Кllћ, угао УЛ L.ца 

Кнеза Милоша 99 и ДУРМLlторске ( 1940-41), 11ројекат 
Палатс Теокаревића на улгу УЛLща Масарикове и Срп

CКl IX владара ( 1942). У зароБЉСНlIШТВУ је 1944. roДLlНе 

урадио юфностас за ЛОl"Oрску капелу у српско-виза НТLlј 

ском CТLтy кој.1 се да,шс IшлаЗl1 у глаВllој капеЛII Цен

тралног гробља у Бсограду30. 
После рата Самојлов јс Ilзвео реКОl lструкuију и прера

ду унуграшњости зграде САНУ у Кнез Мllхаиловој ули

llll 35 ( 1950), преуређење унуграшњости старе зграде Ге
нералштаба у УЛИШI К.,еза Милоша 33 (1951), прераду 
двора не н холова Дома ЈНА у НIIШУ ( 1956), стамбсну 
З I'Раду »JYlooa.,Ke« у Змај Јовиној 44 ( 1958), зградс Ма
ШLIНСКОГ И Тех нолошког факултета ( 1958- ]962), З l-раду 

ЈИК банке у УЛLЩИ Краља Петра 19 (1963. Г . Самојлов 11 
Б. НаНllћ), реКОllструкцију хотела » Москва « (1974, М . 

Жугић, С. Матовић, К. Розман, Г. Самојлов), I1реуређење 

у"уграшњости хотела »ЕксеЛЗLЮР« IIа углу улица Кнеза 

Милоша 5 и ЛазареВLlћеве (1975)3]. 
Самојловљево прво остварење бшш је стамбена згра

да на углу УЛLща СкеJlдербионе 11 Доситејеве 4з32, изве
дена за Љубицу Крстић 11 Јелисавету Деднћ ] 933. годи
не. Објекат ЧLше I1риземље, три спрата 11 fЮТКРОВље. Н а 

сваком спрату нала3L1 се по једа н већll луксузан са1l01l

СК!! ста в и један Maњ~. једносоБНL1. РеЗllдеНЦllјални део 

ставова окренут је ка УЛlЩИ . Посебно је НШ'лашен ком

фор већих станова 111 IJ спрата којll садрже салон , дечију 

и спаваћу собу, антре, хол, трпсзаРLlј у, КУХIIЊУ и купаТII

ло. Уместо салона, на углу трећег спрата налази се зајед

HH'I Ka тсраса. МеђynЈМ оно што Ilредста вља главну ка-
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pa,,-геР 'IСТIIКУ Самојловљеве apx LlтeКТOHcKe заМLIСЛН , у 
овом случају, НI.je функционалност добро осмншљсtюг 

eHтepL,jepa, нећ Сl10љашња обрада зграде. Фасада је мо

дерна са вертнкалама које наглашавају рашчлањеllОСТ 

маса. Као ,,""Онтраст УГ"<l.оном решењу првог и другог 

спрата, ГOPIbLI делОВII објекта IlзнедеНLI су полукружно. 

ПРОЗОРII су УОКВLlрени двоструким СТlUlизоваlШМ К01IО

hetama-ПLUlастр"ма KOjll пробијају uелу фасаду по ВИС~I 

HII. а пресечеН L' су хорИЗОНТЗЛlюм траком под прозори

ма 1 спрата кojll lIа MeCТIIMa где су постављени баЛКОНLI, 
Чlше балустраде. Ова ХОРИЗ0нтала поновљена је 11 код 
балкона 11 спрата, На овај начин ублажеl lа је lIаглашеllа 

веРПlкалност. Фасада је изнеде.lа у модер"ом духу, што 

је доказ да је Самојлов на почетку своје каријере бllО ПРII

Вр'..кеШIЈИ модерlЮЈ архltтектури , аЛ1I1I то да је у свом кас

нијем стваралаштву као 11 Beћ 'lНa њеroВIIХ KOJlel'a архи
теката 6110 пр"мора Jl да своје Lшсје ПРL1лагођава жељама 

наРУЧllOuа. Неке од осоБLНШ модер.,е аРХIIТСКТУре, као 

4. r Самојлов. вила Ђорђа Мuјовllћа, УЖlIчка 47, 1934. 
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5. Г. СамојЛQ8. вuла И. Авзенка. Ма(лајска 21. 1937. 

што су раВllе безорнамеllталве површине фасада , ПOl'о

довале су наручиоцима због јефтинијег извоryeња. Зато 

је овде на згради Љуб~ще Кpcrић као и на неuпо касни

је изведеној кући Димитрија Рад~lшића у Рожајској 4 Ila 
Сењаку (1934), Прl1суган дух модеРllизма. 

Једно од Самојловљевих најуспелији х оствареља у 

Београду била је вила Љубице Раденковић у ГледC'rфlO

вој ушщн - данас ПУШКlJновој 5 на Сењаку3з, зидаl lа од 
15.05.1934. до 1. 11. ~Icтe гоюше, l..aгpaђeHa за најбоље 

архитектонско решење наградом града Београда. Зграду 

чине сутерен , приземље са првим спратом и кров. В~ЈЛа 

је монументална, али разуђене форме, обложена веllЛ'aЧ

ким каменом . Рађена је у комбинацији средњовеКОВl lИХ 

српско-византијСК~IХ и pOMaIlCK~I X елемената. Од uelt
тралног габарита издваја се кула IJa углу прочеља. На 
овај ItаЧ1II1 је фасада из ГлеДСТОlюве улице подељена на 

два дела: на кулу и глаВl1И део који садРЖII улаз са ма

њим тремом у приземљу који је обух ваћен трочла lЮМ 

аркадом IJa C'rубови ма. Трем је украшен H~ICКOM оградом 

од кованог гвожђа, а у њега из куће гледају два полукру

ЖIЮ завршена прозора. Приземљем ДОМlllшра улаз који 

CBOjllM лучним завршC'ГКQМ flpaTIt аРХ IIIЮЈrry аркаде. Улаз 

је украшен жарЩlњерама на прочсљу стубова 11 вратима 
декорисаним коваllИМ гвожђем у духу екле .... ,.НUI!Зма. 

И Зllад трема са аркадама у приземљу, на BIIВOY npBOI' 
спрата се l..алази тсраса , lIа коју се I1злаЗII кроз пар застз

КЉСI I И Х врата. Ol-paдa терасе прати декораЩlју прнзем

ља, IIздедена Је са четИрl1 liИска II1U1acтpa кoj ll понављају 

распоред стубова приземља. На Њ~IMa се валазе YKpact.e 
жардшьсре. Други део цеЛlше је ВИШII , као мала кула са 

Ш~IРОКИм тродеЛl IИМ прозором у пр"земљу, б~lфором ,..а 

првом спрату 11 велllК1 IМ ЛУЧl1l1 М прозором другог спрата 

са IIIIСКОМ украСIЮМ оградом. Св" луч нlt OTBOP~I украше

НII су декоративвим архиволтама сачињеНIIМ од низова 
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камеНI1Х тесаника. Кровне стрехе су !!спупчене, а 1101'
кровни венац је изведен у виду низа КОl lзола. 

Фасадом са баштснске стране ДОМИlшра спољно сте

пеНlIШТС украшено оградом од кованог гвожђа . Стеl' l ени 

ште је завршено покривеним тремом у приземљу, изнад 

BIICOKOr партера ~lcтaKHyroг архивo.rrrама уоквиреним по
ЛУКРУЖIЮ завршеltим прозорима. Трем на два пара удво

јених стубова, заклања баштеllСКИ улаз Koj ~j је завршеl l 

лучно исто као и прозори на том нивоу. Над тремом при

земља на првом спрату је баЛКOIt са украсном оградом. 

Прозори првог спрата су четвртаСТII. НаДВllсује их исту

peH~1 кровн!! венац којll наглашава својим I1звијањем 
Ilрозор-лођу на првом спрату, изведеllУ у виду истуреног 

11розора , уоквиреног YДBojelНl M стуБОВlIма. Источна фа

сада IШ централном ЗИДIIOМ платну HOC~1 степенасту три

фору која одговара прозорима сутерена . Са стране се 

налази прилаз баштенском creпеlНlШТУ . Фасада Вllше l' 

дела са кулом истоветно је решеl Ја као 11 на прочељу. 
у приземљу ВЈЈЛе IЈалази се салон повезан са трпезари

јом , хол са cтeneHIIUfreM од храстовине које води Ila спрат, 
услужне просториј е 11 биро, као ~I велllКИ трем lюшеll са 

четири С1)'ба, са улазом ю Гледстонове. ИЗ трпезарије се 

излаЗil на баштеliСКИ трем са степеНШlrгем. Први спрат 

има по две собе са УЛllчttе и баштснске странс и терасу 

lIа обе стра.ЈС . У поткровљу куле је само једна простори

ја намеlЬСIШ ПОСЛУЗII . Као што се l 'lримеhује Самојлов је 

посебну пажњу при израД~1 овог прој екта ПОКЛОltио по

ГОД IЮМ распореду npocтopllja. При грађсњу ВIЈЛе кор!!

шћенн су кваЛllтетН~1 материјали, па су теМСЉl1 од .Јабll 

јеногбетона. а З ~1ДОВI1 од цигала. Дрвени кров прекриве l t 

је hepaMllДoM на дупли наЧИI I . Фасада је од вештачког 

камеlШ Koj~1 имитира беловодски пешчар. Главне crel'le
шще су од храСТОВlше. а споредне од вештаЧКОI' камена. 

СтолаРllја је чамова а СПОЉIШ прозорска крила и врата 

су од борови не, што ДОПР~IIIОС~I угиску трајНОСТ1l 11 1'Оп 

Щlнедома. 

у УЛI1ШI П УШКIIIЮRој број 1034, Самојлов је IIcre го
Щ1Не за ItаРУЧllOца АркаДllја Мllлет1lћа са граДIIО једно

спраТltу ВIIЛУ. У поређељу са претходно ОПIIСalЮМ , ова је 

кућа CKpoM IНlje решена. У ПРllземљу ка ущщи налаЗ1l се 

улаз HancpJlВeH једноставним малим правоугаоним тре

мом отвореШIМ са тpll аркаде изведене у комбlшаШфl 

опеке ~1 камена. кога Iloce два стуба . ОC'rаЛIIМ делом ни

жег дела фасаде ка УЛlЩII ДОМIШllра троструки прозор 

обједињеlt са три спојене декораТИВliе плитке аркаде ра

ђене у истом маТСР~lјалу као н аркаде улаза 11 остаЛII 
луч.ю засведени OTBOP~1. На првом спрату изнад улаза 

валази се угаона 1Iођа у виду три аркаде које се ослања

ју IШ l'Юлустубове (решење које ће Самојлов ПОНОВИТ~1 на 

кући у Булевару Ю-lеза Александра Карађорђевића 8). 
Троструком прозору приземља. на првом спрату одгова-
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рају два одвојена правоугаона прозора чије камене пот

прозорне греде са IШСКИМ декораl'lIВНIIМ оградама од ко

ваног гвожђа носе коюо.лс. Кровни венац I!Звсден је 

СЛИЧНО као на кући у ПУШКllllOвој 5, У ВItДУ маЛIIХ ООНЗ0-
ла које носе стреху. На боЧllој С1'раЈIН супротно од глав

ног улаза налази се СГlOреДlO1 улаз у кућу а пореД се IIЗ

Дllже кам .1НСКИ ЮIМњак изведен де""ОраnЈВНО у стилу 

стаР.lје балканске архитектуре. Н а зачељу куће налаЗIt 

се још један улаз 11 велика Iюлукружна тераса у прюе-

6. Г. Сшюјлоо, 1~/жва CeeIOof 

АрхаНfела ГавРl/ла. заgужбшm 

М,L1ШШ u РаgАшле ВУКlI'lеВIlIi. 

Ху.иска 26, 1937-39. 
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МЉУ као 11 једна тераса на првом спрату. ПРИ распореду 
ПРОСТОРllја у ПРll3емљу, Самојлов је нагласак ставио IIа 

велНКII салон са KaMIIНOM, okpel-lУТ ка улици . На спрату 

се .Iалазе две веће сшшаће собе као ијеДllа мања просто

рија ""Оја "ма Itзлаз у лођу. 

Сличан распоред као .1 спољне СnUlске одлике, у по
ређењу са кућом Љубllце Раденков.,ћ у ПУШК.lНовој 5. по

седује Вllла Ђорђа MlljoBl1ha у Ужичкој улици 4735, коју 
је Самојлов пројектовао 1937. ГОДllllе такође у мешаВllюt 

t 



СПОМЕНИЧКА БАШТИНА I МИЛАН ПРОСЕН 

7. Г. СамојЛ08. ~yћa Раguвоја МII.л(lН08l1ћа, 

Браће Heguha 13, 1937. 

српско-византијског ~1 рома llСКОГ СТllЛа. СI10Љt1.ШНОСТ је 

рађена у камену, са широко заступљеном УI·]отребом сту-

60ва и мањи х а ркадних Iшзова I·Ja оградама, 11 са употре
бом аркада I lад ПРОЗОРllма и терасама. Истакнут" кров

НI1 венац такође је саЧIIЊСН од маЛI1Х конзола. Прозор

ски OТBOP~1 су IЈаДВ~l шеIШ украСШ,1а од опеке, што 111'01 да
је карактер СРОДal~ KIITњacтoj аРХIIТСКТУР" меДllтеран
ског поднебља . 

До улаза у високом партеру стиже се Ilpeкo шнроке 

терасе која објекат окружује са ТРII стране, а ве.'lllКlIМ 
каменим степещшггем је повезана са HIIВOOM тла. На зиду 

степеН lIшта I lалаЗ~1 сс ПОЛУКРУЖIllI прозор са украСIЮМ 

решетком, Ту је ~1 мал" 6азен са чесмом YOKВllpeHOM ар

х иволтом, а поред гараже су и КРУЖН II прозорн сутерена 

- ОКУЛУСИ. украшеНII 11 заШТl1ћСШI решеткама. АркаДНI1 

трем BI1COKOI' партера је свој llМ roрњим делом уједно ~1 

тераса првог спрата, исти случај као 11 у Пушкиновој 5. 
На јужној страНII је тераса на коју се излаЗII кроз троја 

ЛУЧIIО завршеlШ Х врата. Н а северној фасадll број отвора 
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је маЊI1 . Ту се налаЋI једа н украСШI рељеф. Cyтepel l ку

ће је rю академским п раВШНlма РУСТIIЧ НО обрађеl l. На 

једlюј од тераса ВIIСОКОГ партера IlaлаЗ~1 се 11 пергола. На 

првом спрату се налазе један мањи 6алкOI ] ~1 тераса. Као 

и IIа BI11111 Раденковнћа, од основног тела l'}Јађеюше из

дваја се В~IШИ део изведен у об1ll1КУ куле. КОМПОЗИUllја 

З I'}Јаде је степенасто разбllје llе структуре, попут већ по

менуте ВllЛе Раденковић у ПУШКl1Iювој 5, с ПIМ што је 
овде Ilaj ~lcтaKHYТllj ll мотив - други спрат })куле« ОЖIIВ

љеl l отвореНIIМ аркадаf.1а. У средњсм делу ФасаДllе ком

ПОЗIIЩlје, у B~ICOKOM партеру liaлази се улаЗШI портал, 

лучно завршен , уоквирен стубовима са декораТ~I В'Н' М 

кашггелима, IIaДВl1шеl1 IIcтaKllyroM арх иволтом која је по

Kpl1BeHa црепом. Кров Rl1JIe је покр"вен ћерамидом. ВШ1е 
у Пуwкиновој 5 11 УЖlIчкој 47, повезује С llОљна обрада 

од прецюно облнковаllllХ тесаНlIка камена, 11 У llотреба 

орнамеllата "а капителима стубова ~I ОКО прозора. Може 

се заКЉУЧllТИ да је архитекта rPll rop~lje Самојлов ' Iмао 

дар да у оваквој обрад!! ИСПОЉII сву У")'1'}Јашњу лепоту 

КОРl1шћеНО l' маТСР~lјала. Ова тенден ција је l'римеТllа и у 

обрад~1 унутраШIЬОСТII где је примењивано дрво. 

Знатно cKpoM lmja бlща је кућа Споменке Здравко
вић у УЛlIЩI Страхшьића Ба на 52/а, СЗl'ра ђена 1934. 1'0-

ди не. Мала, породич , .. а кућа имала је сутерен , П Рl1земље 

11 спрат. Партер је б~ю чстворособа н са предсобљем, ку

Х ИЊQм, 11 тоалетом, спрат је 6110 на ИСТИ наЧIIН изведен, 

с ћlМ даје lIа место јеД l lе собе постављеllа тераса. Нивои 

су 6~1Л 1 1 повеза lН1 унутраШЊllМ степеlll1Штем. Фасада је 

бllЛа Сl1меl'}Ј Н'IIШ, скромних украса у ВIЩУ декораТИ ВНlI Х 

поља која УОКВl1рују прозоре. Улаз је 6110 наДВlIШСl1 ма

лим окулусом кој и је неl'Oвештавао модернизам, Ова кућа 

је недавно порушена да 611 на њсном месту бlIЛО изгра

ђеtю 1I0ВО, В ~l шеспратно здањс. 

Самојлов је 1937. roЩlне извео ВIIЛУ и. ABcellKa у 
Маглајској УЛI1ШI број 21 36. Њене фасаде су Ч~IСте, Лl1 -
шене украса. Маса објеката је разуђена већим ~1 мањим 

ДВОСЛIIВIIIIМ крововима 11 еркерш.щ. УЛl1ч на фасада је 

IIЗдељена у ropIbeM делу са два ДВОС.'l IJвна крова . На сре

ДIIНII ове фасаде IIЗведена су два застакљена еркера. 

Црква светог Архан r'Сла ГаВРllЛа, коју је Самојлов 
пројеll.-говао 1937- 39. у Хумској улици број 2631, је јед
Iюкуrlолна црква са планом сажетог ТРИКОliхоса, са два 

ЗВОШlка кој " фШlН кирају улаз на западној страНI1 цркве. 

ЦентраЛ НlI део прочсља раШЧЛ<1 ЊСН је у приземној зони 

са ТРII аркаде које почи вају на два стуба са им пост каШI

теЛlIма. OB~1 стубоВl1 УОКВl1рују улаз ИЗltaд кога се у лу

нсти IlалаЗII IШТШIС кој и rЮМ ll ЊС КТI1ТОре - Милана С. 

ВУК~l ћевића и њсгову СУПРУ" У Радмилу који су храм по

ДIIГЛИ >}у част 11 славу ослобоД~lЛаца у рату 19 14-19 18«. 
НаТПIIСИ у ЦРКВII ПОМI1ЊУ даје Мила н ВукићеВ~lћ (1869-
- 194 1) бl10 члан Главне КОllтроле у пензиј и ~I бивши на-
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8. Г. Сllо\fOјЛ08. иа.шUlа ПеНЗIlQНО! фонgа Нщюglfе б<IНICе. 

Тера:mје 29, 1937-39. 

POДH~' посланик; да је овај храм пројектовао ~1 радове ю

вео ГP~II'OPlljC Самојлов 1937-39. када је храм OCBCnCII, 

у ЛетоПIfСУ иркве стој ll да су темељи OC8CIlCHII 20. ју . ,а 

1937. roД~IHe. уз чннодејcrnовзн,е викар"огеПИСКQпа Саве 
Трлајllћа. У току освећења положе,ш су темеЉII , а после 

службе се веШ'КQМ броју присyrних обратио ~1 сам кпt

тор М~шан Вукићевић. » ИЗ IIСВWИ дубоке МIIСЛII о ДУШСВ

ним MO'ГllВltMa l'IOдизања храма«38 . 3емљиштс за юград
њу је поклон~ша Општина града Београда. Извођачи 

грађе8l1llСК~IХ радова били су ВлаДIIМИР ЈОВllћ и Мllлан 

Илић , пореклом из Црне Траве. Надзор радова вршио је 

Самојлов »старајући се да да храму што бољи израз ду

боке оданости блаroчеСПJRIIХ ктитора Милостивом Све

држ~,тељу«(З9. 
Црква је rpat)eHa у опеЦII и бе'f(ЩУ. а потом малтсри

са,щ са шарама које ИМИТllрају rpat)eIbe у камену. Сводо
ВII И луКОВ'1 су од армираног 6ето1Ш, кровови такође 6е

тонски ПОКР'1вени бакром. Опекаје коришће.lа у декора

Щlји око улаза , прозора ~, на аркадама које повезују 

спратове зво/шка. OrBOP~1 дванаестостраНОI' кубета уо

КВ~lреШI су удвојеним стубовима са декоративним каШ1-

тслима, који IIOсе архиволтс таласаС'I'О IЋ руба КУI'Юле. 

Као противтсжа веШlкој КУПОЛII над наосом, постављене 

су две мање куполе над ЗВОIIIIЩ1 ма. ЗВОНIIЦИ су у призе

мљу перфор~,раllll само уским прозорнма KOjll стварају 
утисак затворености , а у вишој зони су отворени бифо

рама. ПРОЗОРII су украшени разнобојним стаклом повут 

оних на срсдњовеков.шм црквама у Србији , што је I.CТO 

била жеља кт~tтopa. Н ајв~.ше отвара налаЗI. се на олтар

ској и двема боЧlII lМ аПСllдама. Свака од ове трн конхе 

изведсна је раЗШIЧИТО. Олтарска аПСlша је Itстурсна у 

воље, будућ ~. да садРЖl1 11 додаТНl1 IIСТОЧШI олтарсКlI 

травеј. На северном крају тог травејаје бl,ФОра. а на јуж-
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ном спореДШI улаз у олтар. У вишој ЗОII II апсltде су про

зори. а у доњој три декораТIIВllе лу"С1'С које у пољу имају 

крст изведен у опеш •. Приземље ceBep,~e боЧ l lе аПСllде 

i!Зведено је у виду кубуса кој l. IЮСII полукалоту. У доњој 

ЗОНII је трllфора са мено прсградама уз које су ПРI1СЛОIЬС

НII декора11IВНII полустубићll. Изнад пет прозора уокви

peНlIX са во два де"'"ОраТIIВ l lа стуба, истоветllО као ~I "а 

главној КУПОЛII. У ПрlIЗемљу јУЖllе конхе је боЧl ' И улаз у 
цркву. 

Иако по плану Iшенп.'tна са мораВСКIIМ ТРИКОНХОСII

ма. ова црква се од ЊIIХ доста раЗШlкује, не само у рас

пореду 11 обради елемената њеног екстеР'lјера - куле уз 

прочеље 11 форма а.lснда 11 куполе, KaKBl1 се '-Је уочавају 
у apXlIтcктypl1 моравске Србllје , већ и у eHтcp~1jepy коме 

је Самојлов дао нов 11 ФУНКЩlOналан дух. Погледом све
обухватаll прос1'ОР овог храма одаје утисак централно

сти простора , lIако је храм подуж,ш ТРИКО.lхашщ rpat)e
вина. Дilмеllз~,је конхи и IНlcKa oлrарска преграда која 

допушта несметану комуникаЦИЈУ са ОЈ1тарским просто

ром, а ПШlајвише велика 11 добро осветљена ку,юла, ства
рају осећај унутрашње монументалности и просторно

сти. На улазу у храм стубоВl1маје одвојен западни травеј , 

коме је дата функција припратс. Са боЧНl1 Х страна нала

зе се две мање г,росторије, смештсне у подножје кула 

ЗВОНlIка. У северној од ове две щ>осторије смештено је сте

пеНIIШте КОЈе ВОДII на хореку ['алеРllју. која је на спрату 

Гlрипрате. Испод за вадног улаза у храм налаЗII се крип

та у којој су сахрањени КТIIТОРИ. УнутрашЊОС1' храма 

оплемењенаје умеТНИЧКl1 обраt)eНI1М мобщшјаром IIЗве

деним у дуборезу, мозаИЧКl1М падом урађеним lIа захтев 

КТ~1Topa (кojl1 су то желелlt по узору lIа маllaСТИР Светог 

Архангсла, задужбину цара Душана40) н дскоратнвннм 
капнтелима С'губова rtрипрате. Иконостас и м06щшјар од 

ораховине у дуборезу урадlЮ је ОХРИДски вајар Славко 

Атанасовски по нацрту ГPl1 гop~1ja Самојлова41 , ~~ca пуно 
смисла и преданостн(" тако да је прави украс унутраш

ЊОСПI храма. ПреСТОllе ~IKol ,e рад су сликара Драl'OМl1ра 

ГЛИШI1ћа којије ОСЛlIкао I1 цркву 1985- 1987. roДИl-l е. Прll 

освећењу 1987. roщше, присуствовао је ~I ГРIlI'OР~lје Са

мојлов. fpaAeIlIl ову цркву СаМОјлов се ВОДIЮ прmщи

пом да у љој буде urro Вllше простора.42 . 
ПРII пројектовању ово,' храма Самојлов се користио 

свој нм знањнма о архнтектури средњовековне Србије и 

РуСllје, чије је елементе прерадио, спојивши декораl1lВ' lОСТ 

средњс,' века са функц~юналношћу, употребом савремеШIХ 

матеРltјала, унеВШII велику дозу IIНДИВllдуаЛi1Зма како у 

детаље саме декораЦllје тако ~1 у целу композицију. На овај 

наЧIIН створио је СУI.lТГIIНСКИ модеран храм који у целини 

задржа ва особllТУ ноту AYXOBHOCТII простора својствену 

Ilpe свега средњовековној аРХ lггектури али 11 аРХI1ТСКТУ

рll ~юбllовљеIЮГ( lIаЦИШЈаЛНОГ СТ~lЛа , кој и је 06ележио 
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сакрално неимарство међураТНОI' l 'lериода у Срб~Јј~Ј. Овај 

храм је успео да IIЗбеПlе рушењс које је ТPIJ пуга бшю 

преДВllђено у послератном периоду, јер је сметао прис

таЛllцама државног социјалllСТII'IКОГ атеизма43 . 
Године 1937. Самојлов је подигао у УЛИЦ~Ј Браће Неди

ћа број 13 зграду у IIOBOM стилу KOjlJ је ОДЈ'оварао реНћЈ
јеру, власнику Paд~IBojy МIVlюювићу. Зграда је бlUЈа јако 

оштећена бомбардовањем у рату, тако да је 1941- 1942. 
године обнављана. Сачувала је првобитну фасаду, докје 

унуграшњи део бlЮ порушен. Поново зидањс од подру

ма до врха извршено је по пројекту архитекте Јована НО

ваковића44 . Зграда има прюемље 11 три спрата. Накнадно 
преуређење није нам остаВltло l'lрвобитан план зграде са 

распоредом npocтopllja. Фасада је, као urro је већ помену
то, првобl1Тна 11 указује на рашчлањеlЮСТ зграде: сугереll , 

пр11Земље, три спрата са балКОllltма 11 Мallсарда која је слу
Жllла за прање It сушење веша. Балконимаје фасада поде

љена на хоризонтале, а вертикале означавају редови про

зора и копље за заставу, ознака модернизма тог времена. 

Капитално СаМОјлово дело из овог периода предста

вља палата бившег пеllЗIЮIЮГ фонда Народне бallке IШ 

Теразијама, ПОЗllатија као Палата Београд4S. Пројектова
наје 1938. године, а изведена у периоду 1938-41. На њој 
се виде два слоја: ПРВ~Ј, базираll на клаСИЦИCnЈЧКОМ стил

ском репертоару, заступљен у решењу композиције здаља 

у симетрали тупог угла, спољашњем декару, монумен

талном вестибнлу и степеllИШТУ БИОСКОllске сале; и дру

flI, модеРШIСЋI'IКИ СЛОЈ, 'штљив у широким прозорима 
мезаншш и спратова, геометризоваllИМ порталима у бе

лом металу и функщюналном распореду основа. Зграда 

одише хармонијом 11 отменошћу. У осврту на београдску 

архитектуру ДраГОfoшра М. ПОПОВ~lћа наилаЗIIМО lIа не

разумевање 11 потцеЊ~1Вање архитекте rPllгopllja Самој
лова 'НЈја је зграда палате Београд поређена са зградом 

Jaдpa~ICKe банке (бсчкн пројекат): »архитекта Самојлов 

ради са несумњивом ругщюм, аШI су му детаљ" гюнекад 

СУВ~lше ПРОИЗВОЉIНl 11 '1УДIюватн«46. Ипак. упркос КРИ
ЋЩИ фасаде (развучеml ТРИГШlфll , п иластрн. гвоздене 

веРЈlге на каменом картушу, оквири прозора), ПОПОВllћ 

ипак хвали ентеријер 11 каже да је бllОСКОП Београд, I lај

бољи биоскоп по унуграшњем уређењу са ювеСIIНМ ком 

фором и ПРl1јаТllошћу у добро решеlЮМ простору. 

Рад 113 Палати Београд I'Јlје могао да се упореди са 
СамојловљеВI1М дотадаШЊIIМ радОВЈ'lма. О .. одбацује 0["0-
љени модеРЮlзам, аЛlI се Ile одриче фУllКШIOIШЛЈЮСТН 
форме и садржине. Опредељује се за СИ I rre3У I!OBHX и тра
ДlIционалних оБЛlIка. Здање облаже каменом споља, а 

унутра мермером желећll да поврати значај »прав им« 

материјалима. Већ на ПРВII поглед уочава се карактерн

СТИЧllа СЛИЧIIОСТ са задужбlll!ОМ Луке Ћеловнћа (о којој 

ће бити ре'lИ касније у тексту). 

96 

ПО МilШљењу М . МlIловановића, Палата Београд је 

један од I1зразитијих примера новог монументализма и 

једно од Самојловљевих најзначајllllјих остварења. 

» ... Настала пред крај међуратне архитеК1'Ове каријере, 

(Щlа) превазилаЗII OKBllpe локал не среДШlе, укла пајући 

се, у потпуности, међу угицајllе европске моделе обли

ковања јавних објеката са краја Трllдесетих година овог 

века«47 На конкурсу расписаном 1937. ГОДlIне, Самојлов 
је освојио прву награду. Тај конкурсни рад одликоваШЈ 

су елементи lIeopelleca llclle архитектуре, по чему је згра
да заиста могла да се упореди са зградом JaдpallcKe БШlке, 

што је бllЛО мишљење д. ПОПОВ~lћа. Оваква историци

стичка фасада одговарала је Одбору за IIзградњу којим 

је председавао ИНДУСТРllјалац Влада ТеокареВllћ - Самој
ло8љсв l 'IОСlюдавац ю ВУ'lја. Попуг Игуманове Палате, 

ова зграда је требало да има скулптуру изнад угаоног ри

залита. МеђУПIМ при самом извођењу дошло је до Ilзмена 

које су знатно СТlIлизовале и rюједноставнле lIаглашено 

еклеКТИ Чllе елементе фасадне декора ције. ) Медаљ(mи 

су претворени у једностаВl lе плитке кружне испаде без 

урезаНI1Х фигуралних Гlредстава, венац је IIзмештсн за 

висину једне етаже наНIЈже, а НIIЗ локала у приземљу до

бlIO је континуира ну стаклеtlУ опну, заМIlШљену, како се 

МIЮГО година касније сећао Самојлов, као пандаtlllрнзе

мљу ИI'ума нове Палате«48 
Истакнуга монументалност Iшглашеllа је размерама 

здаља и обрадом фасаде у беловодском пешчару топлих 

боја. У ПРllземљу се са Теразија налазе улаз у биоскоп и 

дућа llИ, ИЗIIaД су ПроЗОрl1 меза НllНа и целина од <lетИРII 

спрата, од KOjllX су прва тр" уоквирена вертикалама 11 
наглашена потпрозорmЩlIма трећег СI'lрата, као lIа Заду

ж6iIНИ Луке ЋеЈIOВllћа. Четврт" спрат је слобода н, само

сталан, са прозорима УОКВllреlШМ четвртастим камеl lИ М 

OKBllp"Ma. подржаннх СllМболично маШЈМ КОllзолама. Те 

""()нзоле. као ilзражеll КРОВНII венац tlад '1СТВРТIIМ спратом, 

представљају остатак еклеКТIЩlIЗма. На згради се исти

че угаОll1' део '1l1је су тpll прозорске веРТlIкале yOKB~JpeHe 

са обе стране схемаТlIзоваНIIМ YДBojelНlM ДОрсКI1М пила

СТРllма yroпљеllllМ у фасаду, и раШ'lлаЊСllе са још два та

ква ПllЛастра. OBII ПllЛастри CBII заједно ['!Одупиру КРОВIЩ 
венац. ПРОЗОРII петог С I'lрата су једностаВНII , ЩIВllчени 

канеловаНlIМ ПlUlастрима без каПllтела. Угао петог спра 

та 11Cnlче увученн део три прозорске вертнкале, где бо'lне 

двојне ПllЛастрс доњсг дела фасаде сада "астављају кар

ТУШII са КОПЉllма за заставу (спој еклеКТЩ\IIзма и модер

Нllзма) , а среДIIШља два ПlUlастра Ilастављзју два кане

лована стуба без каПllтела. Зграда 11ма више улаза: улаз 

у позориште на Теразијама, улаз са ПаШllћевог ТРI'а и 

улаз у БIlОСКОП. Улаз на ПаШilћевом тргу број 1 степена
сто је увучен 11 скромно украшеll . Еllтсријер холова је 

скроман, са декором у виду украсни х решетака радија-
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9. Г. Са,иојлов, заgужб/lна Луке Ћеловuћа ТреБUЊUIl /1 МUЛ/l60ја lовШlO6uliа, 

ушо УЛ/llЏ1 Kl/e3Q МU.ilоша /1 AHgpuAeвof BeНlЏ1 /Z, 1939- 1940. 

тора и прозора над BpaT~IMa Ilзведеlmх у декоративном 

сплету ковзног гвожђа. Врата станова су од Macl1BHor дрве

та. Овакви украси еm'Срнјсра IIзузеТlIO су вешто изведе

ни и естетски ДОПМЉНВII . СтепеНИШН~1 гелендер изведен 

је модеРllИСТНЧКИ у белом металу. 

НајМOIlумеllтал"иј~1 од свих улаза јесте улаз у позор,, 

ште на Теразијама. 011 се из приземља пробllја у меза

нин обухватајући га својом ВИСИIЮМ. Уоквиреl l је са два 

полустуба , схемаТ~130вана, без капитела и наДВllшена 

архнтравном гредом. Улаз је својевремено Гlредстављао 

новину са својом свечаlЮМ једноставношћу; метаЛlI ИМ 

држа'lИма за лампе, украшеШIМ подом и са шест меда

ЈЪ0на на таваннци . Из њега ОСII М у позориште, ВОДII још 

једа н маЊII улаз у зграду. Врата самог ПОЗОРIfШта укра

шена су украСIЮМ решетком у комб'1НаЦllјll ковано гво

жђе - бели метал са медаљоном у среДIIНlI , кој и НОС" 

представу нагог пара у IIГРИ. При пројектовању Палате 

Београд Самој1l0В је очнглеДIЮ Ilacтojao да се уклопи у 
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амбllјент у коме је нешто "Iре извоt)eња његовог пројек

та изведена Игуманова Палата49 браће КРСПlћ. 
Истовремено са Палатом БеOl'Рад , у сл и чном архи

тектонском маниру настала је 1939. Задужбина Луке 
Ћеловића Требињца 11 Мюшвоја Јовановића Ila АIЩРИ 

ћевом венцу број 1250. Зграду сачињавају: приземље са 
наглашсним улазом и просторијама за дућане, 'IСТIIРИ 

спрата и мансарда. Фасада од вешта'IКОГ камена, садржи 

на ПРВОм спрату изнад портала два рељефа са обе стране 

средњег всртикалног прозорског низа. Фасада ка Пио

нирском парку издељена је у пет. а olla ка УЛIЩI1 Кнеза 
М'UlOша у четири вертикална Ш1За прозора. Та вертикал

'~ocт наглашена је повезаношћу прозора првог, дрУ l'ОГ н 
трећег спрата у уоквиреllУ цеЛlШУ, запо'lС1)' потпрозор

НI1Шlма првог 11 завршену наmРОЗОРlmЦllма трећег спра

та, који су tlстуреНl1 И на тај начин акцеlповаШI . Централ

но Гlлатио зграде благо је истуре lЮ, а 1"0 поја'laва н кров

НI1 венац којн праТII линију 11 наглашава ХОРlIЗонтаЛllУ 
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/О. Г Са.цојлов, вила М. Сарвшm. 

Булевар Кlfеза Алексанgра КараljОlЈljевllћа 8. 1938. 

поделу фасаде. КРОВШI венац је над четВр1'IIМ спраl'ОМ, 

Koj~1 је украшен траком, од ТPII паралслнс, у малтср уре

зане Щl н ије, које опасују цело здање. Прозори ма нсардс 

су маЊl1 , али удвојени 11 прате вер1'нкалl lУ подслу зграде. 

Посебну допадЉl1ВОСТ на згради чине рад у вештачком 

KaMc~I Y, паСТСJIIНlХ lIијаl~СИ , смеђе топле боје 11 добро, 

МОДСРIШСТИЧКИ украшеli улаз. 

Самојлов је BeJIIIKY ltaжњу поклон~ю улазу у зграду. У 

архитеКТУР~1 се преДДРУГ~1 светски рат јавља упрошћава

ње декорације у обраД~1 тог детаља. УлаЗlta врата су део 

фасаде који П РlIвлаЧII пажљу 11 даје apxllтeKТIIMa могућ

I IOCТ за ствараље IЮВ I IХ дeкopa11lВНllx ФОРМ II. Врата могу 

бll1'И украс фасаде 11 обелеЖllТ1I намену зграде. Употреба 

великих стаклених поља пружа ПрlUlIIКУ да се BIIДII у"у

трашњост улаза којll је често бlIO у 11epllony IIЗмеђу ДВа 
светска рата богато обрађ~l ваll , украшен мермером. чак 11 
са кристаЛIIИМ лустерllма 11 бllЉУРЮIМ огледаЈшма.51 

Та стаклена врата ОМОЈ'ућују 11 добру осветљеllОСТ у 

улаЗIIОМ вестибllЛУ. Оваква врата дају својl!М једностав

I!И М обликом утнсак јасноће 11 ведрнне. Врата од белог 

метала лепо изгледају на мермерним фасадама, а Оllа од 
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кова ног гвожђа IIЛ II бронзе долазе до IIзражаја код фаса

да у пр"рОДIIOМ 111111 вештачком камену. Код В~l1Iа и ма

ЊIIХ зграда се кобинује дрво са метаЛ НIIМ ГШlтеР~l ма јер 

нема потребе за веЛIIК ~I М стакленим IЮЉlIма, а ПlнтеРII 

су уједно потребlШ раДII безбедности . Обли к Гlштера 11 

I IЗбор материјала од кога су IIзрађени дају карактер СТII 

ла у коме је зграда paђelta. 52 

ГoPЊ~1 део улаза у ЗадужБИIiУ Лукс Ћеловића, кој ll 

ДOM I1Н~lpa симетралом зграде, носи натпис о задужбllll ll. 

Улаз је у мермеру, врата у комбllнаЩфl стакло, бел и ме

тал, ковано гвожђе. РешеткаСТl1 украс кова ног l'Вожђа 

носи четвprаСТ~1 бронзаl 1l1 медаљон са ЛlIковима два за

дужбllнара . Улаз је степенасто увучен чиме се на глашава 

монументаll НОСТ зграде. Код улазног веСТllб l l1lа Самојлов 

је теж~ю прозра'mОСТII која ДОПРИ IIОСII уздржаllој свеча

I IOCТII улаза обложеНО l' мермером. УлаЗ1I 1I хол је засве

ден равном касећlра ном тава н ицом. ПРII таваlllЩИ је 

Оllвичен декораћlВНИМ венцем кој и СВОЈИМ OpltaMeHТOM 

~I MIITllpa решеткаСТ~1 0pllaMeHT кова ног I'вожђа на улаз

H~I M врати ма. И с под се lta оба зида улаза налазе по две 
светиљке чије украсне капе у белОМ стаклу В~l ше нису 

са'lуване. Њих надВllшава венац С11U1изоваIlОГ ивећа. П ро

страlШ Ј lредворја Сl1ратова украшеl lа су ПОДIIIIМ мозаИКОМ 

од ПОШIIIХ ПЛОЧlluа са представом бакље ~1 ловоровог 

веlща. Orворн CBIIX aJ~тpea KOjl1 гледају у предворје укра

шеНl1 су н ОСllгураllИ украСIIОМ решетком у стилу украса 

IШ улаЗН I I М BpaTIIMa. 
Елементе српског народно!' градитељства Самојлов 

је 1' l римешlO I~a ВII1II1 М. Сарваllа53 пројектоваlюј у Буле
вару кнеза Александра KapaђopђeB~l ћa 8, 1939. године. 

ЗI'Ј)ада има сутерен, приземље ~I један спрат. У лично про-

Ј Ј . Г Сll.lюјлов. вШIll МиЛа/Ш МаКСllлшвllћа, 

Булевар КlfеЗll Алексанgра Кщюljорljевllћа 24. 1938. 
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чеље донекле је ИСТУРС"О УIЮље 11 нма караКСРIIСТIIЧllе 
ПJ:IOЗОре ПрlIЗемља YOKBllpclle РУСПIЧНОМ аРХIIВoлroм. 
Следећll тзв. СРПСКО-ВllзаlmtјСКII СТIIЛ . ПJ:IOЗОрl1 сутерева 

су као 1, ограда IlЛаuа IIJ:IOје"IOВ3I111 у IШЗУ полукру..кtнl Х 

отвора којll пробltjaј у РУСТI IЧ IIН З IIД . Ограда IIмања рађе

"а јс од двобој l ЮГ теса lЮГ KaMella. завршена са обе стране 

по jenlloM капијом . У СГЮЉl юј обрадll ВlUlе IIСПlче се КЈЮВ-
1111 BCllau којl! имитира дрвеllll украс. 11 украСII црепом . У 

овом мatшру изведенlt су лођа "ад улазом у СРПСКО-ВII 

за lП'lIјском СТЮlУ, раШЧЈJaI-ЬСlta аркадом. 11 IIСТУРСНII део 

кубllчастог блока З I'раде 11<1 супротној бочној стран" фа
саде којн асощtра 113 IIcтypelle МОТ!lве архитектуре срп

СКIIХ КОl lака . Поссбно јс за llIIМЉI1В улаз у В\UlУ смештен 

испод лође 113 ссвср\юј С11ЈаI IИ . Облllковаllје тако да под

ССТII ШI allCllnaJlltC завршеткс cpeДЊOBeKoBНllx цркава. 

Саl'рађеllјс као чствороугаоltlt I'С I1УСТ. у горњем делу за

ВРШСII ЛУ'IIЮ 11 покр"всн ћepaMllДoM . а lIа Cpeдllllll IIСIЮД 

лука 11 ВСIЩ3 од опске кој" одговара пoтnрозорmщима 11 
ивичшtм всншtма тераса. налаЗII се трнфора IIЗведена у 

комбllllаUllјl' KaMClla 11 опекс. ЕЈIСМСIIТ" којll ве пр"пада
ју сфеРII lIашlOl13ЛIIОГ СТllла. "С одударају од ДОМlшаIlТ-

1101' ромаllТИ'lарског карактера архитектуре ове реЗIIДСН
Ц11је . Такав је балКОII "а првом спрату централног поља 

фасаде. IIЗвсдеll са украСl lOМ Дрвсном ОI'РадОМ. ослоњен 

на конзолс. Св" lю'mРОЗОРШЩII првог спрата су од опеке 

11 ЧlIне КOPДOIICКlI BCII3L1 какав iюстојll IIlIа \!ВIIЦlI аркад-
1101' IIlIза лоQc IШД улазом, и 113. IIВIЩII терасе, На првом 

спрату Iшлазс се две тcpace.jenlla са УЛIIЧllе и јеДIШ са 00-
ШТСlIске СТРШlе. И с под IЫIХ се у приземљу налазс стам

бене IlPOCТOPlljC од којllХ Оllа ка УШЩIf има балкон. Зграда 

јс омалтеРllсаlltl у крем жутој бојLl ЧlIме се акцентују СВII 

12, Г. СамојЛ06. BIU/lI Дра/lще If Еие Т,юјШll, 

Булевар /(I/еза Але/((;аIfШXl Кщюl)ОfЈl)евuћа 38, 1940. 
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елемеllТII ptlђelllt У камеву. опеЦlI1' дрвету, ШТQ ДОI 'IРIШО

с" СПСдllфltЧIЮМ естетском сфск-гу 11 топшшlt np"ponHIIX 
маТСрlIJала. 

у Булсвару Кllсза Алскса ндра Карађорђевића 24S4. 
СаМОјлов је 1938, ГОШ1llС nonlIrao вltлу са пр"зсмљсм 11 
сп ратом за ПОJ:IOДIЩУ 111tдyСТРllјалuа Мllлаllа МаКСIIМО· 

Вllћa. ПрltЗСМЉС саДрЖl1 три собе, хол, улаз 11 KYXIIIbY. На 

Il pBOM спрату су Сiшваће собе. купаТIIЛО, гардероба и та

ва" за сушсњс всша . И з ХОЛа у 1'lриземљу на спрат воде 

npBClte стспеlllще. З1'Рада је изведена у бетоllУ, c lIтcplljep 

је омаЛТСРllсtl" 11 оплемеЊСl1 дрветом (чамова столар"· 

ја). а еКСТСРllјер садржlt бораВ~IIIУ (YKpacIIC лајСIIС Ilа фа· 

СtlШ I . C IIOЉIНl l lРОЗОРСКlt шаЛOlIII као It оградс "а тсра.с" 

11 бtlЛКОIlУ). 

Самојлов је пројектовао 11 ограду нмања у KaMellY са 
rвoздеШIМ Шllпкама 11 YKpacHIIM кугламtI. Маса објекта је 

разуђена бројllllМ BIICOKIIM ДВОСЈ[I1ВIIIIМ КРОВОВllма , УЛI1Ч

lIа фасада је ПОКРlIвена са трн Вllсока ДВОСЛlIвна КJ:IOва 

са забатш.ta. којll зајеДl1О са ПРОЗОрllма спрата It Bpalll
ма прюсмЈЬа деле фасадно платно у тр" вертltкале 11 ТР" 
ХОРIlЗОlrrале. MallcapllII део декор"са " је npBellllM греда
ма. а uелtl Вllла свој ltм СПОЉIНl М IIзгледом подссћа IШ 

I l лаllltllСКУ Kyhy, Itlicnltp"ca"y пр"мср"ма ceBcplIOCBpon· 
ског ромаlmtзма, Тllме је као 11 113 ТеокареВllћсвој вltл и 
у Вучју У СР!'lСКУ срсшщу уведеl' један nomYllo cтpallll 
оБЛIIК. Врата у ПрlIЗемљу глаВllе, уличне фасаде, заврше-

113 су ЛУ'IIIО 11 I!3лазе lIа трем. Посеба н шарм дају ДРВСШI 
каlЩII врата 11 Ilразора допуњен" металним украС llм а It 
фењеРII. ка.о 11 обрада сокла 11 1!Вlща фасаде тccalll l M ка

меном , На cpeДIIII~' првог спрата IlалаЗl1 се ~j мањ" бал· 

КОII . Са cтpallc крова ющtжу се BIICOКlI . у опеци израђеНII 

13. Г. C(MlOj.f06. вlиа Јана Аl/mОl/овuћа, 
Војислава ВУЧ/(08uliа 15. 1938-39. 
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/4. Г. СамојлСНЈ. Вlма МЩJUu,е ПОllСНЈuћ, Сењачка 35. /939. 

A.IMIbaUII KOj l1 Ilаглашавају ВСJYfIlКалност. На севеРlюј 11 
јУЖlюј фасадll lIалаЗI1 се по једно мање 11стуреllО КРIlЛО 

зграде. засвсдсно ДВОСЛ IIВlНtМ кровом. КРIUlО lIа јУЖllој 

фасадll Ilма 11 01 првом спрату лођу украшеllУ дрветом. а 

~IСПОД је улаз у НlUly. Н а IIСТОЧlюј страliИ се са првог 

спрата ~lзлаЗII "а простра "у терасу OKpetlyry ка баштеll

ском зеJlешUlУ. заКlIоњену од погледа 11 буке са уmще. У 

увутраШЊОСћl се са УЛlIЧl-lе стране у прнземљу Ilалазе: 

1'рllезарија. саЛОII ~I каБIШС1'. спојеШI ВИСОЮ1М , ШllроКИМ 

ираћlма . са излазом 1101 трем пред кућом. И з саЛОIЈа се 

пролази у хол кој 11 је lјСТО као 11 кабlШС1' ПОВСЗall са ула

зом lIајУЖllој cтpa lll l . На северној странlt lIалазе се кухlt

ња . оста ва. девојачка соба 11 пеРlюшща. На спрату су двс 

оеЛ lIке собе са дрвеlЮМ тавашщом. гардероба It још јед

' Ја соба са ПОl'ледом 113 двориште 11 С Itзлазом 1101 терасу. 
Ту су 11 купаТIUlО већllХ размера. ХОДlШЦII 11 таваll. ПРII 
Il ројсктовању ове ВIUlе Самојлов је као 11 на претХОДШIМ . 

доста пажље посветltо ФУВЦКlюваЛНОСТII 11 h.'Омфору. 

06ез6еДIIO јс Il розрачан 11 добро ОСветЉСl-l објекат. ,,-""Ојl1 

зраЧIl1'QrIЛlШОМ како у екстеРl1јеру тако 11 у ellтcplljepy. 
У Булевару кнеза АлеКСalшра Kapat)opђeBltha 38. 

Самојловје 1940. саградlЮ вилу Драгltце 11 Едс Трајша. 
У комrЮЗIЩllOllQМ rюгледу ВIUlа се cacтoj l1 од два Крllла 

- јеДIЮГ Шltрег ПРlIЗем вог и другог ужег јеДllоспраllЮГ. 

Улаз на I' IРОЧСЉУ lIаткрнЈЬСН је тремом lIа споју ова два 

KpltJla. Поред љега се "спред нltжег КРIUlа Шl1lаЗ 11 тсраса 

113 коју излазе полукружtю завршена застакљсна врата. 
НrI боЧllој cтprllll1 ItСћlЧУ се два BllcOKa димњака , ту је и 

бочшt улаз са маmјМ тремом. Фасада је ОЖIШЉСIЈа ОIЩ

КОМ (ПОТПРОЗОРIIIЩII 11 ДIIМњацн), камсном ЈЈа рубовима 

фасаде. терасама It IНUJaCТPllMa улазног трема, као 11 
боllДРУЩlма на чеОllој фасаДII Иllшег КРIUlа. 

/5. Г. СамојЛ06. BIL'/a МаРlще ПОllовuћ, Сењачка 35. /939. 

/ 6. /~ СШlOјлов. "-"уliа llо/юg/ще ЈојКЈ/Ii. 

у/ао УЛIЩll Ду/мшmОРСl<е 11 Кllеза М/МОЈ/Ш 99, /940-41. 
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Пројектовање Вllла у Булевару кнеза Александра 

Карађорђевипа (сада Булевар мира), у Ужичкој 11 Пуш

юtllOвој улици У потпуности је ОДl'оварало Григорију Са

мојлову, јер му је са веЩIКИМ раСIlОЛОЖllВllМ материјал

ним среДСТВlIма српских Iншустријалаца 1I богатих 

трговаца, који су теЖllЩI за ЛУКСУЗIIIIМ реЗlшенцијама. 

остављена слобода 11 простор да израЗ II свој стваралач

Юlдар. 

Кућа јаllа AllТOHOBlltla у ЧетНlI'lкој 1555, да нас ули
ци Војислава ВУЧКОВllћа , на Сењаку, саграђена је 1938. 
године 11 показује стилске одлике модеРlЈе архитектуре. 

Равна фасада подељена је на три дела. Први УОКВllрен са 

два вертикална Нlва ГlЛоча и са нстакнугим копљем за 

заставу у цеIПРУ, са ОКРУГЛIIМ прозорчићима. ДРУГII део 

17. Г. СаЛlOјЛ08. Б. Наuић. ЈИК Банка. 
Краља Петра 19. 1963. 
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је СЛllчаll, али без ltaглашене вертикале са малим право

угаОllllМ прозорима мансарде, УОК8Иреним кова НllМ 1'80-
жђем. Трећll део је стеГl еlншrге са застакљеним улазом, 

првобllТlЮ пројектованим као засведена тераса. Ограда 

плаца у комБИllаuијl1 бетшt - метал , следи СТlIЛ фасаде. 

Прнземље 11 спрат су двособни са кухињом 11 оставом. 
На cbah.-ОМ cnpary је 11 купатило. Центар свих етажа је 
веЛIIh.-О предсобље. Зграда је зидана бетоном у комбина

Цllјll са опеком. Стеl'l еНltште застакљеног улаза са БОЧllе 

стране зграде. IIзведено је у вештачком камену. Бочне 

фасаде су равне без украса OCIIM ОНIIХ за мансарду изве
деllllХ у кованом гвожl;у . Кров је ВI1ДЉl18 само са боЧНIIХ 

страна. ДВОРIIШIЈа фасада се IIстиче ШIlРОКИМ за( • .'та

кљеш\м ПОВРШШЈама . Стилски 11 110 l'абар"ту овој купи 
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сm.l'I ~Ш је. али CKpoMНllje IlзведеlШ, кућа IНЩУСТРllјалца 

ВојВОДllћа у Лесковцу. 

Вшш глумице МаРlще Поповић Cal-раl}e I Ш 1939. 1'0-

дине lIа углу улица ПеРСlще МIIЛСIIКОВllћ и Ccњa'IKe 35, 
једно је од најмаШl'Оlштијl\Х СамојЛО8љеВIIХ остварења 

у домену градње реЗllДеlЩl\јl) 111) Сењаку 11 ДСДIIЊУ. Про

чеље ове јещюспраПIС Вlие окренyro ка раскршћу уюша, 

изведено је у шщу два Крllла зграде која се спајају под 

'I'УПl1М У I'ЛОМ. отварајућн се ка посматра чу . На ЊјlХОВОМ 

споју ~taлази се ваљкаста куЛI) завршсна KYllUCTI 'M кро
вом. Тај центраЛlН1 део садржи улаЗН II трем у прюемљу 

~I терасу IШ спрату, који су IIзведеНI1 IЮЛУКрУЖНО Т"Ј.КО да 

Iювезују два Крl1Л3 грађсВlше. Са СУПIЮl'не, ДВОРНШllе 

C'Гpal le ,Ш споју ова два крила. lIала3~1 се 11 треће - мање 

11 краће крнло, са каМII.ЮМ у прюемљу. Чllјн се ДIIМЊЗК 

IIЗДl1же у Bllc~my по среДlll1И кзлкана. Ту је 11 cnopenHII . 
ДВОрllШНl1 улаз у кућу. Кршю к;) Сењачкој УЛIIЦИ са 6o'lIIe 
cтpalie има терасу изведену у камену. изнад које је бал

кон у НllВoy "рвог спрата. 

Кућа је IIЗвсдеllа са примесама северњачке архитек

туре - lIаглашеlЮ КОСИМ крововима сва тpl ·1 крила 11 пр"

меlЮМ у малтер yroпљеНI1Х боllдрука, већ КОРl1шћеllllХ у 

СаМОјловљевом СТВl)ралаштву (Вlиа Теокаревића у Вуч

ју), lIа фасади ка уmщи ПеРСllде Миленковић. Фасада је 

малтср"сана у бело. На њој је осим бондрука КОРllшћен 

11 камсв у ВI'ЩУ pycTI1 Ke по УГЛО81IМ<I. ПРО30РII "мају др

вене шаЛОll е. Кров је прекривен ћерамиДом. 

На пројекту из 1938. roAI1llC, за кућу породице JOjKl1h 
на углу ДУРМlггорске 11 Кнеза Милоша 9~6, I1Р l1мећује се 
ВСШТlта КОМПОlювања IlрсУЗета од Александра Ђорђеви

h<t, париског ђака . Зграда је 1I3всдена у СТШIУ фр<tВЦУСКОГ 

академнзма. Има приземље ~1 два спрата. Прllземље је 

0311a'lellO академс,,""Ом, РУСТI1ЧНОМ обрадом Cyrepell<l. као 11 

саМI\Х Ilрозора пр"зсмља. Академска подела фасаде IIСТИ

че среДI1ШIЫI део зэо"""ружсн П l uшстр"ма ,,""Оји удвојеНII уок

IHlpyjy средину фасадног плаНlа Itэ коме се IIзлазс по два 
прозора 1111 сваком С ПРЗ1У. а са страна ове КОМПОЗIIЦllје је 

још једаllllРОЗОР lIа сваком спрату. Повезујућl1 flpBl111 дру
"Н спрат. OBII удвојСШI Пl1ластр" дају вертнкаШIII акиент 

фаСадllој КОМПО3IЩllј ll. Следећll прашuш ающеМlIЗма. ЗflJа

да Il ма IЈаглашен КРОВНII вснац. Обрада MallC<lpne као 11 

nJllffK~I X француских балкона указују Ila yтllUај аРХJlТСК
rype Париза. у коме сеобраЗОВ<.10 ЂорђеВllћ. Каодекора11l

вни елемеН'П1 ИСТИ'IУ се капија 11 oflJaдa баЛКOIta урађене 

у кованом гвожђу. Оваква OflJaд3 налаЗII се I'lIа прозори

ма. Мавсарда "ма декораТlIlIНУ плаСТI1КУ. СЛIIЧI1У оној ва 

БоРllсављевићсвој оградll на Студентс,",."ом TpгyS7, Фасаде 
ю ДУРМllторске 11 уmще Кнеза Мшюша СlIметрl1Ч IЮ су 

обрађсне, а друге за разлику од ЊI1Х . знатно заклоњеm1је. 

11 зведене су СКРОМlшје. са тр" мала округла прозора у дс
кораТИВНI1М медаЉОliима ва другом спрату. 
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ПО повратку 113 зароБЉСllllluтва у ЈугослаВllј у, Самој

лов наставља да ради, Пројектује потпуно модерне flJaђe

вине попут МаlIlIlIIСКОГ 11 теХIIОЛОШКОГ факултета у Бсо

rpадуS8 коју радн са аРХ llтектам Мllхајлом РадоваllОВИ
ћем ] 958, до 1962, ГOдl lll e. П отпуно MOnCPIJO остварење 
је 11 Ј угобанка у УЛlЩII Краља ПетраS9 , са стаклеНIIМ фа
садliИМ платном. Иllак у liею,м њеroВI1М радовима осећ .. 
се помало сстlю ПРllсећање 113 IIСТОР11зам. lIа BpeAHOCТl1 

које су престале да буду uetbelle. Уређењем Летње 11OЗОр

нние у Нишу 1959. roДi1tlе. 011 се употребом камена враћа 
у време Палатс Беш·рад. 

ГРЩ-ОРl1је Самојлов је својом дСЛill1юшћу OC'Г3.Bi10 зна

чаја в тра г у ГРадНтељству Београда и Србије. Као врсн" 

СКЈlеКТII'lар умео је да одабере ефектне MOTi1Be II З раЗЛlI

'IIIТl IX IIСТОРl1јСКIIХ СТllЛова. да 11Х YMCТIHI 'IIO I прераДI1 11 

ПРl1лаГОДl1 свој llМ ОРl1flшаЛНlI М кониепиllјама. У lIеким 

делима укључ.11О се у тражења IШЦИOlШШЮГ CТlша у apx lI
тектур" , кој и је nостеПСIЮ улаз~ю у завршну фазу. 0110 

се може l,аРО'IIIТО пр"меТ~IТlI пр'" његовом проје""'I'Oвању 

сакралних објската, варочито цркве у Вучју . YBoдcћ~1 У 

своје (,'1'варалаш'Гво MoдepH~1 l'}J aAIITCЉCKH ССliЗllбllЛllТет, 

Самојлов није IШГЛО одбацио све елементе 11сторијскнх 

СТl1JlOllа које је КОРIК'ТIIO. већ је одређеl lС склеКТ~lчарске 

11 СРПСКО-ВI1 З<lнтијске декоратнвве елсмеllТС . юю ~1 раНII

ју склоност за племеШ1Те матеРl1јале , flpellCO у свој про

MCIbel1l1 С111ЛСКН IIзраз. 
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CONTRIВUTION ТО ТНЕ RESEARCH 
OF ТНЕ BELGRADE OPUS OF GRIGORIJE SAMOJLOV 

Grigorije S:l.IllOjlov through his acti vity l еГ! significant I гасе 
јп Ihc archjlcclure ог Belgrade алd Serbia. As ап оutstалdiпg 
eclectic he was аЫе 10 choose еГГеС1 ј уе шоtivеs ffOl11 
di fferenl slylcs, (о adapt thеш artis1ically алd adjust 1hеш {о 
his огi giлаl conccpts. 'П sоше оГ his works he joined јп 
looking Гог thc паtiОШl1 style јп archileClure, wh ich 
gradually has Ьесп en lering its final phase. Entering јп his 
work the шodеГll architeclural sensibility Sall1ojlov did по! 
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abandon abruptly all the е lешепts оГ historical styles that hc 
uscd ЬШ he transferred ЈП10 hi s altered slylc ccrtain cclcctic 
and Scrblan and Byzantine omamenlal elemen lS as well as 
his еагliсг incljnation lowards Ihe valuable maleria]s. Не 
was :ш :tuthor thal adapted 10 hi s orders and 10 the COlllem
рогагу trcnds јп archi1ecture, 10 thc wishes оГ his c lients and 
his СОll1рlех (а]е l1! beil1g аЫе 10 find оUl satisfactol)' solutions 
Гог evel)'body. 


