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НАСЛЕ Е 

РЕКОНСТРУК!ЈИЈА ФАСАДЕ СРПСКОГ ДОМА 

У СРЕМСКОЈ МИТРОВИ!ЈИ 

(КОllзерваторско-метОДОЛОШК~1 приступ реКОlIструкцији 1 ) 

О
бјекат Српс,,-ог дома у Сремској МI1ТЈЮОl1ШI 11]

'l'al)cll је током 1894. 1I 1895. I-ОДIllЈС. среДСТ8I1\lа 
Срнске IlраIlОСЛ:НЩС ЦРК8Сне Оllшnше. l'lзстзо је 

у ЈЈСРltOДУ успона српске 11'a!}aIIClo;e зајеДIIIЩС. У IIСIЮСред

IЮМ окужељу. 011 јс дао крајљ" [IС'ШТ фоРМllраљу цен
Ч>:lЛlIC ЗОНС Ј'раЩI. 

Током соог постојања. од саМОI' наL"Т'ЈlIка ло дшшс. 

објекат је 11РОШ30 КРОll1l1lUС фаза 11 преТрllео 8СЈIIIКl! број 
IIl1 тсрвсш1tlја. Два пресудна долэ.ryаја су сам IIЗСТШlак 

обје""'Ј (IIСР"ОД од Ј 890. до 1895.) 11 0611О0а IШКОII IIРООЈ' 
сж..'ТСКОЈ· раТЈ (обухоата време од 1922. до 1929). Љх:тојс

ће стаље је настало као IЮСЈIСДlща ДУЈ'О1рајIЮГ [lср"ода 

СУКЦССI1I1НЩ аЩlllташ tј1l l,аКОII ДРУГОЈ' С8СТСКОГ рат'.!, без 

IIСЈIО»IIТС ПРОI-рамскс 11 ПросторllC КОltllСП1tнје. Парцltјал
на 06110011 објС"'<l за lючела је 1990.ГOJIItIIC реКОНСТРУК

IIl1јом КУ"DЛС. 11:1 слу'шјан наЧIШ . l1poYJpoKooalla потре-
6ом ca ll:lLlltjc ПQCлеД!ща ОЈ]уј]ЮI' llеиреМСllа. Као јеДl1З од 

фзза дуroтpајllС ООIlО»С [lОјаИII!Ш се peKOIICТPYKullja сс-

8СI)IIС фасаде објсlm.). ПОЛ:ШI1lПС предстаоља П ројекат 

peКOIICТPYKLlllj C СС8СрIlС фасадс којн чltllll повод, aJ1I1 11 
крајњ" реЗУЈП"dт "рIIЮI " ;\IIOI' rЮ("1у"ка. 

ХРОIЮЈЮШЮI llреr'лед фаlа. ашu[юа 11 вреЛllOl:lање. 

"pltMeIbellO цеЛОИIlТО на објекту. УIШ 'ЈаЈIII су 1111 елсментс 
за peKOIlL-rpукшtју ССI:IСРНС ф:lсаде. ПРНМСЊСlllllюсryrшк 

ДСфllllllсао јс. С:I Нltшс lIСlIската, КРIIТСРllјумеЈ:I рсашна

цнју пројСКl1IОГ решсн.а. 

НасmЩI(lК 11 /Х,.Ј/юј објекта 

На МССТУ д:lНШЈЈIh(:] ' објеЈ..1'3 СРIIСКОГ дома Ilостој.l1IС су 

СТ' ... рс II1КОЛСКС ЗI'ЈЮlIе. ШКОЈlа " <..Т ... " y'III'I'Cљa, ЈЮШIПIУТС. 

IIСРОl:Iа11I0. У ПСрllОДу од 1800. до ] 807.2 Након юr1'ЗДЊС 
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нове Ш"'"О..'IС ] 869. roЩIIIС. 0011 објСКТII се кopllC1'e К:lО С'Ј';)-
110811 Ј.1I1здаR:lње.3 

у :lИI)'С1)' 1886. I'Oдlше. IЈРII" "УТ јс lIомсвуга пO'Т'»Cful 
рушеlhа стар"х Ш"ОЈIСЮtХ }]'р:uщ 11 1101111):111,,1 »1I0811X зgа· 
1b(1 • . ~ ПреЈL'IOГ /1:1 ",Ш .цесту стЩ}/ј.\ 1IlI,:О.IПШХ зgшш По
{jUfHe .иту 11 II.чПО1Шltliну JI!Ю{јУ. која 611 О/јОЈ ооштmш 

QI!Ю.I/l/е .llOmepllja./j/(' кщmстu .qollОС/lла 11 буgуllll(}('т срП

с!.,)' у otfO.11 fIXlЮ' .чаmСРllја.IIIО (}('uly/Xl.lfI.r 1I111СО јс. у IIМС 

бlюјllНХ 'IЛ:lIIO»а, преДССДlIIIК ЦРКI:IСIlС ОI1Ш,.lIIl е Ј' ЋlIра 

ПЈI. MIIJICKlIh.S ГoДllllY ЈЩllа каСllllјс. ЦрКl:lеllа СКУПШ11I1 Ш 
јс на Ј'лаl:llюј СС/lНIЩII. одржаlюј 17. фебруара I 1. марта 
1891, IIреДЈIOЈ' 11 Jl:lall ll ' lI lO rIР"Хl:lаТIt.ла. 

HaKQl1 расшtсаllОГ мсIЈУIШРОДIIOЈ' конкурса6 долазе 
доа »I1ЖНШ", ЈоваlШ ИЛКltћ:l IIЗ &:011':111:1 It КnРJlа Хnјбска 

111 Беча. За оба tlЈшна ДnlШС можемо pehll да су I' :lМ дс

ШIМII'ШО ПОlI13111. 7 

ЦрКВСllа Оl11lmша . Mch)'11IM. 1акључујс »{Ја IНlcBfJfje
ла оба Преg.южеllа П.Ја/Ш IIItje OIШI.:о 1I111egella ~:a/.:o 611 

C8PCflllfljfio.I.e oglовщхио. те Прt!!Ј.юже уа се )'Ј.IОАII архи

те!"'Ш в.'Щји.IIЩЈ Нщ.;О.шli. I,:оји је план ш ПаmрuјtlfJIIlltj

СII:1I 98О() П/Xl8IЮ. IIIЏ!.Ју mа.\IО/I/IЬ)' l(Xlgњу P.'·/UJ8O!JUO.!Ja 011 
lIа 0111(8)' Пре!/lIlщрШа 11 lIIuјюр.llatС1tjе. 1o;"Оју би .чу OВIIj 09-

бор П(/О Jlogmtjy (X1COOfjt!.l)' 11(/ .\сссmll.l/lј ювЩJt'".8 ПР:!1:I1I 
ра1ЛОГ за ДОllошењс OOllKl:le оnлуке. МСI)УТIlМ. всроватно 
ЈlеЖ11 у фllllаllСltјСКltМ могуhlЮСТltМ3 ЦрКl:lеl lС ОIlШ·ПIНС. 

За реалll].1шtjу 11ва "реДJlОЖСН<Ј. »ЈIЛШI:I « Ј1()1рсБI10 је 6,џю 

06сзбедll"l1l Сре11ства у НЗIlОСу »0{} (25- /35.000 фQр.,,9 
Г. ВЛЗДIlМltр НItКQJll1ћ јс до краја aOI)'cт:'I ] 893, на г]о

зltи ЦрквеllС ОI1I1111I11С. 11:1.'11111110 »Пр<!III/(/II/!1I1I 0"011 .... којll 

је ГЛ31111:1 ску"Ш'ПНlа lIа својој ССДШIUII 29. 381)'C'Г:lIIO. 
ссгrrcмбра ]893. УС80ј 1lЛ3 . И'ЈградlЬа објекта је стајала 

»93.345 Ф 11 25 1106 .. (111.1.0 све у!оgl/(){'ШII К{/О 11 ПО ",)(111.11 

ПлаllfЖЈl.lftI 11 П!XlкmllЧllllјu Р"l'Пореg" . 10 
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1. ИЗIJlеg /IЗlfЮђеUОI објекта 

(збщжа раЗfЈЈе{јIl/Щ(1 проф. {јР Мш.:Сll.lювuliа) 

Паралелно са аКТI·tвtЮСТllма на ИЗРМII пла lюва текле 

су 11 припреме за обезбеђивање потреБНll Х ФЩШIIСllјСЮIХ 

средстава . Потребна средства обезбе t)сна су код У,-арске 

ХЩlOтскарt lC ба1lке као ~~заја.1I О{Ј 120.000 ф. на (l.-lюртu
З(II ~liју 11(150 '091111(1 уз 5,25 О{Ј 100 ф, с ffl/l.I! gl1 ОП/lImlllШ 

заЛОЖIl сав свој lI.метак, постоје/;у IШ(QЛУ 1/ lIову Зlра{јУ 

која се Зlf{јати IfЛ{(/ 11 сав остали ПРUХО{Ј«.I 1 

Одобрењс за IIзградњу 11 ПОДlIЗањс зајма ЦрквеlШ оп~ 

ШТl1.шј е обезбеДLl1Iа ПОДllошењем захтева 2 ] .ш,:тобра 12. 
IlOвембра ] 89з.1 2 I1 ДОЗВОЈЮМ АРХ'ЩllјецезаЛIЮI' аДМШILI~ 
страТLl ВНОГ одбора ОД 22. lIовембра 1 89з.13 

Почетком Ј 894. ГОДlIне расписан је »сте'll1ј З(l1IXl{јIl>),"' , 

а »оферти« су разматршНl lIа ceДНL1Ц11 25. марта ] 894. 

ПРll хва ћеlШ је понуда предузимача Фрањс Ј С I· I ЧС IIЗ Зе

МУll а. 14 OC Be J'Ieњe темеља услеДltло је уз веЛLIКУ с ве'lа -
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ност] 2124 . јун а 1894. 11 везшlO је за fl рославу СТО I'ОДIIШ

Њlще ГЮДLIЗ<lња Саборне цркве. 

И зградља објекта текла је ТОКОМ 1894. и 1895. I'ОДll1Iе. 

Све'ШIIO освећсње уследlUЮ је 3/ 15. новембра 1895. I'OJIII

нс . Н а северној фасаДll , IIЗ I I:Щ отвора првOI' Cl1pa1'a, ~} Гlo

ста вљен јс IlaСJlО8 са зла1'НLIМ СЈ108 1 1ма ДОМ СРПСКЕ 

ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕНЕ ОПШТИНЕ«." 
Српски дом је IIзграђСI·1 као cllpaTli l·1 aTp~ljYMCКl I обје· 

катса угаOlIQМ КРУЖIЮМ KY]lOM-РУ~lДелом коју 11OKpl·IBa ку-

1101lа. 16 РеКЩIСТРУКЦllја првобllТIЮГ стања указује да се 
објск:tТС<lстојао IIЗ ТР" ФУI IКЦIIOШUНIa блока: ВСЛ L1ке 1jL1ше

IШМСllске салс, IlОСЈI08IЮГ простора ~I стамБСIЮl' блока. 17 

У перllOДУ до првог свеТСКО I' рата објекат јс ФУI IКЦН

ОШlсао према ОС IЮВlюј КОlщеШlllј l1 као стамбсIЮ-llОСЛОН-

11<1 палата, да би , нај всрава1'lIIlј е, крајем ] 9 11. услеДllла 

деЛ LlМII'ша ада пта Цllја спра1'lIlIХ npoc1'OpLlja за хотелскс 

собе. 18 Тада је увеДС~1<I 11 додатна С1'ажа - други спрат у 
11растору рунде1lе. 1 9 

Друг" 1·1РСЈIOМ ШI ДОI'ађај у постојању објекта је. сва

како, l'Pal!a1'lIpaњc 6. СС I 1Тсмбра ] 9 14. ј 'ОДllllе. У РУНДСЩI 

је био СМСШТСII ВојШI штаб аУСТРllј ске војске . СРl1ска 

војска је ПР"JIIIКОМ пробоја ФРОll1'а 11 преласка I Ја друl'У 

обалу Саве, у бlЩII '-Ја Лсгсту, l'раlta1'lIрала МII'']ЈОВIIЦУ, 

СРПСКII дом "торањ цркве . У Среком дому је IIзбlЮ пожар, 

а од објекта су остаШI »само ГОЛ L1 ЗИДОВII «,20 
Велики степен оштећења 11 Чl1њеНlща д3 Црквена 011-

ШТlIна Нllје могла да наг!Ла1'И раПIУ одштсту упll.JДО је ' Iа 

дуг 11 мукотрпан пеРllОД до llOчстка обlЮНС објекта. У том 

ПСрllОДУ, до 1922. I 'ОДШiС, постојалс су раЗJIL1ЧIIТС ШIIЩII

јаТIIве, од оне за комплетно рушење остатака објекта21 , 
до об~юве у ПОТПУ IЮ IЮIЮМ духу .22 Преднацрт за обlЮВУ 
објекта у октобру] 9] 9. llOверев је бра ћLl КаРНСЛУl'l1 IIЗ 

Загрсба.23 Зграда јс требала 6111'11 Вl1ша зајсдз н С I ·lрат, са 
хотелом од 30 соба 11 СТШЮ811 ма за IIЗд<lвање.24 Током 
]92]. ГOДlIНC, 15 У l'леДIШХ l'РађаlШ ПОКРСI IУЛО је ДРУГУ IШИ

ШlјаТll ВУ да CeCpl1CKII дом оБНОВII ~юнакав какавје бllO{(.25 
ОIШ су Шi гаЖОВ<lЛ I\ И ва lЩ Волера . '> МI1троваЧКОI' поду

зстннка за Llзраду пла ~ta ({. 

Са обllOВОМ објекта кренуло сс 11. JYI!a 1922. l 'OДl1lle , 

када је склопљен уговор са 11редузима'IСМ КасаПСКl1- КО· 

лерам IIЗ МLl1'ровице за rl0l"1 pa8KY крова. Подиmуга је 

купола 1·1 обlЮ8ЉСН кров, а потом се ПРIlСТУПИЛО об~ЮВИ 

унутрашњег прсх.'ТОра. Целокупна обнова реаJII IЗОВll<l је 

краз 8L1ше фазз , са раЗЈILI Чll1'lIМ шtвСL'1'I · I'I'ОРllма, да бll бll 

ла ОКО~I'Шllа 1929. rOДl11le, када је »опра8ЉСII СРПСКLI дОМ 

11 с поља«.26 Остаје Ilej acllo у којој мер" је 06~IOBa објек
та реаJ1l lзована према ШЩРТlIма преДУЗlIма'!а КасаПСКI1 -

КОЈlсра, и н.ша ВОЈlсра 1U1I·1 еВС I I'I 'У<UIIЮ КаРl lеЈlУ'·lIја . 0110 

што I"IОУЗДШЮ зшмо са фОТOl'рафllја, об lювљеlta је 3ВО

IНlC'l'a КУlюла која је РУ I IДСЛУ објекта nOKplIIblJla све до 

] 990. године. П РJlJIIIКОМ IIЗвођења ове куполе уклоњеl l је 



РЕКОНСТРУКЦИЈА ФАСАДЕ СРПСКОГ ДОМА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИUИ 

поткрОВlШ НС IНЩ, а РУ I IДСЈШ је l'IaДЗ IIЉll lа да бl8 ПРl8 мила 

jCдl IOcтaBllY 11 ЧII!,:ТУ форму ЗВОIlIl , 

П оrч><шка CCUCpllC фасаде објекта 11 РУ IIДСЛС рсаJII IЗО

вшшје06lювомлокuла у ПРI IЗСМЉУТОКОМ 1 92 з .27 , а ПОТОМ 
06110ВОМ ))ВСЛIIКС llBopal lC, каВШ IС 11 pccTopaUlljc« 1925,28 

хотела 11 »1'11:181101' стубllluта « током 1927, до 1929, ГОДII

IIC,29 по ЩI I.фТl l ма III IЖ. БОН lка СтојаНОВllћа . Локалс су 
обlшвљаJll I саМII :J<II'Y llЦl1. РсаJll IЗОВШl1I су ТРОДСJltIlI др

BCI,,1 II ЗЛ0311 са lIадс встлом 11 I1Сl l'граЛl1O постаВЉСНIIМ 

враТl1ма. Об~IOВОМ столаРllј е lIа ПОДКУПОЈ1110М делу, 1925. 

ГOll l ' I I I C, ОС1'ваРСlшјс СТllлска ускла1)с'IОСТ , ЗаВРШ l lI1М ра

довима 110l1ра ИЉСll tl јс IlадстреШl l lll1а х отсла од »ЛlIВСIЮ I' 

стuкла « I13 l тд глаВIIОI' ула за ссвер"е фасаде. 

2. Ст)аСКII gO.I/ У ПЩJl/OfЈУ око f900-ille 
(раЗlле.ql/ll llfl : Ilзgава., Jsi<fOI" \Veis.\'. Мllтfювlща ) 

11 3 збщже щюф. иР МШ<С/ I.,II08uћа) 

• .., ' 

Mltrovfca 

• • , 

СрпсltИ АОII, 

Srpskl dom 

-. 

f 
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Всроватно је у периоду постојаља хотела у објекту, 

Olll lOCHO l-IаКО I I об l lOве па све до дРУге IIOЈЮВI 1IIе 6О-1'I1Х 

ГОДlIIЩ 20-1'ОГ века, услеШU1а замена Iюртала лево од I'ЈШВ

IIОГ улаза '!а ссвеРlюј фаСадll . 30 Ова Ill1тервеlЩllја је за
ДРЖШ!а дО данас. 

П еРIlОД II3КОII дру!'Ог сиетскоl' рата караКТСРII ШС IIIIЗ 

паРШ1јаШIIIХ 1 1 11тервеl Щl1јu KojllMa су кроз више фаза у 

објекат увоl)eIIl II ЮIНI садржајll 11 на мснс. Н ајЗllа <шјlll1је. 

свака,,-о, представљају адar lташ ljа IЮЗОРШШIС саJlе (OllBIt
јала се кроз Вllше фаза од 1945. до 1983,)31 11 адаптаШlја 
локала у П Рl13емљу Cel!epllOI" крltла у }} EKCl lpec рсстораll « 

у другој половшщ 60-1'I'IX I 'О1lll1lа 20 . века.32 ))Експрсс ре
cтopa ll (( јс реа1111ЗОl!UI I према Пlюјекту аРХ llтекте А. МIIР

I..-оВl lhа 113 Сремске МI 'llЮВlII1С. QIЮМ 1 11Г1'СРНС IЩllјом цсло

КУПИII продај !!1I " РОСТОР ДССIЮ од I'Ј I:IВ IЮI' ула за сеlJер 'ю,' 

КРllла "нтегр"сан је у једну ueJ1I1I1Y, а на фасаДII су се по

P BI U] II. умссто дрвеШI Х ТРОДСШ IIIХ rюртала. 1101)11 ilЛУМII 

IlI1ј УМСЮ I I13ЈIOЗ II . Постојеће стаље објекта оБСJlСЖС l10 је 

Iш иеде l'I IIМ 1l l lтервеНШ 1ј ама . 

Н акон олујlЮГ lieBpeMCl1:I које је 28. фсбруара 1990. 
ГОДllне ОllJтетшю омота'l куполе, IIРIlСТУ'"lllЛО се ЊСl lOј 

РСКОIIСТРУКШlј ll . 33 КУПОЈI3 је ре3Л1 130В,НI3 као покушај 
реКОIIСТРУКШlје Ilрвоб\1ТIlОГ стања. 34 у ПСРIIОLlУ до 2000. 

!'ОДlше IIзврше~ю је IЩ 3 IIIIТCPBcllI.IIIja "а паРНllјаJllюј са

ЩЩl1ј l1 објекта: 1996. саlШШlја фасаде са РСКОН(..'ТрУКЦII

јом СТОJlаР I Јјс cllpaTa ПОТКУ!ЮJl IIOГ дела,35 1998- 2000. са
lIаШ lја крова јУЖllOl' ~I II С'ГОЧIIOI' крюш објекта,36 2000. 

СШlаШlја фасадс l' I С1'О'IIЮГ КРllла.37 На ДРУl'Ој страШI , 11CТII 
пеРIIОД, обеЈlсжеll јс деиастац ... јом 11 IННlуштањем дела 

севср'ЮГ 11 заllадlЮl' крlUШ 06јекта. Као IlослеДlща, Iшста

ло је постојеliе стан,с севернс фасаде које караКТСРl lше : 

у ПОТПУIIОСТ" обрушеl lа О ll>ада балкош р"залнта , оште

Iiellll 1'1 " ОТОНО Уllllштеll ll 11 3ЈI03 11 }) ЕКСI1РСС ресторш,I3 ( 11 

катастрофално стаље малтерскс облоге. 

Зllll!шј објекlПа 

Звuчај СрпскО!' дом а можс СС дефllllllсаТI1 кlюз више 

аспеката са l'ледавања, у неJlОКУПIIОМ ПСРIlОду постоја н .. " 
објекта. СРПСКI1 дом је 'laстао, као IIзраз еКOIюмске 1'.10-

ћ " 1'1 З l ш чаја СРПСКО I· rpa lJa llcKol' (,,"г:.lлежа кој .. досеже 

MaKc lIMYM сво!' развоја крајем 19. века. ПРlIх натшьем 

lюстојећllХ еВРШIСКlIХ модсла 11 УI'IIIЈ.аја, од структуре до 

cтltJlCKOr' II зраза објекта, дСфШ"Шlе сс 11 пре ПОЗ I I <}ТЉ II В , 

евроrlСЮI грађаl'I СКlI ОКIJlIР MI1тpoBJ.l ue. Објекат је треба

ло да ОВСКОВС'lIIl1аШЮIШJIIЮ nplICYCТBO, Зlta'lај It развој у 

окружењу. 

у l'lроцесу оrшдањ3. eKOIIOMCKC моћl" 11 З II <l'l аја гра

ђШ lскоr' сталсжа објекат јс nocтenellO деВ<lСПIРШI . Задр

жавајућl1 с воју фllЗlIЧКУ структуру,дом ltllа lПllI 1 положај 
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11 арх итеКТОНСКII I lзраз, објекат времеlЮМ губи полаЗIlУ 

улогу у CТPYКТYP~1 окружења 11 града у целини. Без адс

кваТ.IС економске подршке садржај и прерастају прос

торне могућ НОСТl1 објекта, што доводи до ПРI1 В11ДНО по

З IIТIIВIIIIХ решења. Да!!ас је значај објекта дефИНllсан кроз 

веЈНIКII потеНUllјал њеГО80Г простора у l13јужој uе l гграшюј 

градској ЗШIИ . СРllСКИ Домје прерастао у I шј всћl1 простор

IНJ ресурс и Ч IIIIII могућу основу будуће урБШ IС обнове. 

У посматраном IUll peM ['радском окружењу објекат јс 

аПСОЛУГIЮ јединствеllа 11 п реПОЗ l laТЉllва структура . П ре

судан је његов Уflщај 113 фОРМ l l рање MeMopl1jcKe СЛlIке 

''Рада и uеllтраШlе зоне. 

ПосеБШ I Зlш'шј објекта OApeђe11 је у посматра lЮМ ок

ВIIРУ а рх итекпНlСКОГ 11 C1'11J1CKOI' IIзраза 11 ауторства Вла

ДИМllра НIIКОJl ltћа. РепрсзентатlН!НОСТ је садржа .ш кроз 

nplIXBaheHI1 кшщепт 11 С1'РУК'I'УРУ, аШI ~I стJtЛСЮI израз. 

КOIщеU!џljа It сmрукmу/ю објекта 

ПО својој конuеПUllјl1 СрлсКl" дом јс угаона кућа-блок. 

настала у духу CBpolJCKe ''Ра ђанске аРХ lIтектуре краја 19. 
века. Угаона локаuија је IШГJlашеllа кружном кулом ЗIIат

IШХ дl1мензија. У ФУ.I КU IIOШЛlЮМ СМ IIСЛУ објекат је '"!О

ДИГllУГ као С1"dмбеIЮ-ПОСJlОВl-l а палата. МаКСlI маЛ 1I1I зах 

тев!! садржаЈа, уз l"!Оштовање регула UIIЈе, УСЛОВlЏIII су 

KOMl1a K1'I-I У 11 неl1раВИЈIIIУ ОС I-IОВУ . 

Волумен објекта је дефlllшеа н l-I еуједна ЧСШ I М маса

ма. ПРIIВIIДна спољна СИМС'I'Р II 'IIЮСТ у ОДIЮСУ ШI Bep'!'II 
калу ру"деле са КУПОЈюм , l ' I ОСТИПlуга рсwењем фасада 

(1IСТОЧ liе и ceBepl'Je) није дослсдно реаЛНЗОВ'Нlа у ОД IЮ

CI'IMa елемеllата (.IPyктype. У УКУШlOм BO.IIYMCIIY IIстиче се 
ру"дела С<l куполом. YI'aOl la куПO.llа I1рвобlll1-1ОГ објекта 

Iшглашава ве lrПlкаЛIIОСТ CBoj llM щюпорuијама 11 ОТВОРС

IЮМ ЛШlТеР I ЮМ. Покушај обнове куполе ] 99 1. ДОЛрl lllСО 
јс Iшруша i!ању ПОЈIaЗ IIС Дl IСЛОЗIЩllје масс објекта.38 

Композиuија УЛI1Ч IНI Х ф<lсада је доследна, са НШ'Л<l

WClюм ве]УГI I КаЈЮМ РУ lщеле 11 УСJlОВlЮМ равнотежом коју 

остварује рюаЛI1Т 1111 СУЩЮ'Гlюј страш1. Између ОIJI IХ вер

тикала раЗВИЈа сс хорюонтаJl II II р"там отвора IIрюемља 

11 спрата, 

KOM llap<11'1lBlla а ll аJl llза 11 1 Ica IНI X 11 З lюра 11 располо

ЖlIве ГP<lђe указује lIа доследну np"MCIIY Прl1lЩlllla ''Ра

JIa Ullje, како у одрсђlшању слемеllal'С1 структуре, у дефll 

ШIСilЊУ РСГlрезе l 'lТаШ ВIЮСТII ПРОСТОр l lС 11 ФУВКUlIоваlше 

оргаllllза Щlје , тако 11 у обради 11 материјаЛIIЗ<lЦ llј l1 прво

БИТIIО [' стаља. ПосебlЮ сс Il рlll l LНIП може IIДСIIТlIфlI кова

T~I а l ШЛIIЗОМ КОМПОЗllllllј е, слемената 11 обрадс УЛ II <III1 I Х 

фасада. Kaclll'ljc И l lтеРВС l luнје , у КОllтскcryТРС l lУГIЮ ш,""1)'

СЛlН1 Х СТIIЛСКIIХ стремље.ња, MOI'Y се np" XBaTIITII као по

кушај ll ПРlIх ватања овог ПРlII lIнюа. 
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Стuлски llЗfJаз објекта 

ПеРIЮД настанка 1·1 npemocтaBљello аyroрс11Ю ВладllМ llра 

Н I1 КOJIнћа ПРССУД I-IО су УГllцаЛ II IШ дефШОlсање СТНЛСКОГ 

юраза аРХ: llтектуре објекта . CprlCK11 дом је ПР"ХВ<lПЮ 
опште УГlщаје важећl1 Х свропски х (':ТlIлова 11 l'РаЩIТСЉ

ства краја ] 9. века. 
У КОlluеlЩllј l1 11 СТРУКТУРII дефШlllса l-l по а кадемским 

узор"ма. у а]УГикулаUllј ll екстеРl1јера I'JpII XBaTa склск

Пlчке УГllцаје неостнлова. ЕлемеllТI1 ~Iеобарока и неоре

' Iесансе одрсђују КОМПОЗIЩllју 11 детаље фасада објската. 
Kaclmjc шtтeрвеllције, од ПСРllOДа обновс 20-тих ГOДl I -

1111 до адШПЗЦllја током 6О-ТИ Х и ДСЛИМ I'IЧ~IС peKOI ICТPYKЦlI

је 90-Тl IX година. У I1ОСС нове СТlIлске слемеllте . Фасаде 

објекта доследно задржавају у ОСIЮВII полаЗlI1I еКlIектнч

к" OKBllp 11 реwења. уз MaIbl1 обll М одступања. 

ДанаШIЫI укуlllll1 стилски юраз el lтeplljepa дефlllШ

СЗlI је као суБJII Ј маUllја угиuаја од обнове 20-ПI Х ГОДl1на 

до даШ1С. У OC I-lOВ I1 0 1-1 задржава прстпоставл.ену једно

ставност l1ола :Нlе обрадс 11 ПРОЧllшће l-lОСТ у I tр"ме l-ЬСШIМ 

елеМСllТl1ма декорацнје. 

ВаЛОРllзаlщја архитектуре 

Apx llтeКТOllcKoj иаЛОРllза Ullј и објекта Прllступамо са 

аспекта: ауторског опуса Владlњшра HIlКOJIIlha, apX ~ITeK

тонског юраза и кроз KOMl"lapaTI1 BllY аlШЛIIЗУ структуре 

еЈ\смеlщта 11 цещше у задатом Х РOlIОЛОШКОМ оквиру. 

П РIIмењеl1l1 поступак дефlll1l1саће елементе за обнову ~I 

реВllтаЛllзаUllју објекта 11<1 основу KOj ll X је реаШlзова ll 

Пројекат РСКОllСТРУКШlје ceReplle фаС:.lДе објекта. 

Архитекта 8Jlаоuмuр Нuколuћ 11 Српски gOM 

НЖ .. 'Т3нак СРПСКО I' дома веза~1 је за отворено Пlrraње аyroр

екOI' ДО I'lр llllоеа ВlIаДI1 М llра Н I1КОЛl1 ћа. ПолаЗ1I1I ОС I-IОВ 11 

елементе МОгућС I' решења дајс анаЛllза односа I1 HBecТl1 -

тора 11 a PX llteK1'e-ГРilДИтеља. као 1-1 сагледавање дсла l-pa
Дl lтеља- ll.зођа'la Фрање Јсн'ш , 

Apx llтeIcra ВлаДIIМ llР ННКОЛl1 ћ rtplIXlJaTl10 је I1ОЗl18 

Мl!трОвачке Црквене ОПllfГ11I1е ] 8/30. аПР"Jlа 1893. »иа Пре
lлеgll (1Л(lllоое о nреисmојећој fpaglbll щжвеllОО(1l1lmUIIСКОf 

зgања« . 39 У [lepllOAY до септембра ]893.011 је I"IОНУЩIO 
ПЛ3lюве за UРКi!СIЮ-ОПШ"ГЩIСКО здање. 

До ПРОМСllе у ОДIЮСlIма Цркве l-l е ОI1UJТШIС 11 архитскте 
ДОЈIaЗ II у марту ] 894, када Ibel"OlIOM I IЗ ИОДIIQМ омашком у 

прора'lУВУ од »300.000 ко.маиа l'Il[ШI(l«. градња rtОСКУП

љу је са око 93.000 11<1 око ] 00.000 ф.40 Након одбllја ња 
ЦРЮЈСIIС ОПШ'fIll I С да Ilспла1'll трошкоие I1зраде IIла нова. 
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уследила је тужба архитекте Николића »у uоlлеgу наСра

ge« у јуну 1897.41 Црквена општина је парницу са архи
тектом »на крајњој инсшанци« изгубила , те је 1904. Ни
колићу исплаћена »своша og 5527 кр«.42 Међутим, име 
архитекте не налази се у тексту »закључне uлоче« КОЈУ ова 

Црквена општина поставља приликом окончана градње 

и освећења објекта.43 

у свом тексту из 1900. сам архитекта је навео да је 
код градње Српског дома био у потпуности елиминисан 

и као »наgзорник и као uројекшанш«, те да је предузима ч 

Фрањо Јенча »paguo шша је хшео .. .uреuрављао uojegUHe 
gешаље из uројекша, uосебно консшрукцију«.44 

Наведена дешавања, реализацију и ауторство, за овај 

Николићев пројекат у Митровици свакако доводе у пи

тање. Праву потврду ауторства би било могуће доказати 

само уз постојање оригиналне планске документације, 

чега, нажалост, нема. Потребно је нагласити да је веро

ватно, у маниру времена , архитекта све конкретне дета-

ље разраде препустио фази реализације објекта, из које 

је, нажалост, био елиминисан.45 Приказана дешавања и 
односи, међутим, доприносе сагледавању ауторског 

аспекта у валоризацији прве фазе објекта. 

Фрања Јенч, градитељ Српског дома, један је од гради

теља из земунске породице Ј енча. Он је син Фрање, зидар

ског мајстора и отац архитекте Фрање Јенче. Фрањо Јенча 

се школовао прво као »браварски шеlрш«, а потом је од 

1889. до ] 894. У Салцбургу радио зидарске послове и по
хађао нижу техничку грађевинску школу. У Загребу је 

] 894. положио испит за овлашћеног грађевинског мајсто
ра - предузимача. Први његов самостални посао предста

вља управо градња Српског дома у Сремској Митровици.46 

Први период Јенчиног рада карактеристичан је као 

период у коме он користи утицај »исшоризирајућux нео

сшuлова«, где су у обликовању фасада присутни »еле

менши ренесансе и барока на начин среgњеевроuске архи

шекшуре краја 19. в. «. 47 у конструкцијама онје напуштао 

З. Делимично обновљени објекаш (раЗlлеgница: изgање књижаре Бож. Мuловановића, Срем. Мишровица) 

из збирке uроф. gp Максимовића) 

''''~f!:.M. МUШРЭlJ.uуа: Корзо 
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4. ОбјеКlIIИ Пре уруТоТ светскот tюта (разfле.qlllща: t!юШо,\шШеРllјаЈ/ og Et. Gl"iеslюсll ; КIIШ/ !i, 

Заfреб JYPlllllll fieBa Ј, 1/3 збllр".:е проф. 9/) МаКСIIЛI0811!i(1) 

м:mЩJllје КОl/сmруюџ/је МОIIОЛ/lmllllХ свО{Ј08а 11 ЗIIgова 11 

усвајао llooe С ПЛllmЮIАI свogО611ЛШ 1Iз...llеђу mравеРЗI/«.48 
Као граДllтељ онје б,ю мајстор »за611g1l01 зшшmСl\оf ква

II t/mema«. Градећll објскте по туђll М пројСКТll ма. 01 1 се 

Iю'гврђ,шао као »СОJlUУ'Ш IIзвођаll R за I<OI'a је заllаТСК ~1 

кваЛl IТет афll рмаШ lја. алн 11 ОСlIова за »СКJlау оБЛllка /1 

"'efOHe реаЛЈ/З(щuје«.49 Ј с нча јс грrЩIЮ ЗШI'шј"'с rpal)eBII
не у Земуну, али 11 у ДРIIГIIМ MeCТIIMa. 

у току Ilз ,'раДIbС Српског дома, roДIНlС 1895. Фрањо 

JCI·I'IjC ПОдllгао СОПСТВС IIУ кућу у духу »)l\аСllО' историци

з..IШ С(I f'.Ilе.шmтtl.·\fU lIеоБЩЮКlI 1/ IIl/Opellecallce«.so 

у KO~ta'IHOM суду О објекту. Iшравно са веЛIl k.1)М ре

зервом. јер ~шм КОl1креТlЩ 1· ,ла ~lска дОКУМСlIтащфt данас, 

IЩЖ<1ЈЮСТ, Нllје доступва, I1 упщају Фрање JCI I'l<1, мора

мо ПР" Х IЈаПll'II 'lI,њеНIЩУ да је 01 , тада б,ю млад 11 још 
увек lIеаф1l РМ11СШ·' l 'раДl1тељ. те да је "мао [ ·,ред собом 

[· 'ројска ',' друго[' аут'Ора. Интсресш·,тно је lIапоменуrl ' да 

се у ДОКУМС ~lТа Цllј и Црквс " е општинс 01-1 тада , · I С lюјав

љу је саМОС'1'аJllIO, "CI'O у ОКВIIРУ фирмс Б,шдср 11 Пошар 
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1, Јеll 'lа . Сви покушајl1 да откријемо нешто о делатности 

ове фирме, остаШI су нажалост без ус []еха. 

П рема заflllСIНЩl1 ма сеДlllща ЦрквеlЈе ОПШ1'l lIIе вс

роватно је Фрањо Јс " ча дСфШlltсао 06раду cHтepl1jepa: 
»KII[l{/pCKe« радове (бllлgх{/уерарбаllт), })лuвеIlО lвожђеR 

ш'раде rallepl ljc.51 

у својој КЊIIЗII О аРХ II'ГСКТI' ЊtКОЛllћу, Донка Стан

'lIјћ ~taПОМIIЊС да је Њ· I КОЛllћ рсаЛl lза uнју Српско,' дома 

ДОЖlI вео, Ш!аК, ЮIO свој rpaдltTeJbCКl1 flOраэ , юю рсаШlза

uију IIЗ које је бlЮ апсо.лУТ'lЮ IIСКЉУ" С II . Њ'КОЈшћ наРОЧII-
1'0 ~taПОМllњеда јс Јснча мсњао »)I\ОI/(;тРУКЦllју«.52 Прихва
тајућ" Јеll ЧШIУ 'ГСжњу ка » /106/1,\1 плuтКII,\1 свogовllлщ «53 , 
као 11 Ч IIlЬеIlIlЦУ Лil даllШШЫI објекат деЛlIМII'IIЮ IIма на

всдеllУ конструкцију, можда можемо [·' ретпостаВII1'1I даје 

11 у ОВ'ј М еЛСМСIПl1ма њсгов УТ'lщај 6110 ПРССУДal ' . 

П окушај дефШlИсања KOIIKpCТllor flyropcкo[' допрlt 

носа Владш.шра Нlll<OJl llћа објекту дат јс кроз '·'Р'1ЗМУ да
нас раС llОЛОЖIIВllХ С <l зна њ.'l о целокупном опуеу аyroра, 

као 11 MOl'yhCM IIДС 'ПlIфlIковању првобllТIЮГ у структури 
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и елементима постојећег објекта. Компаративна анали

за свих елемената и појединих детаља и ауторског опуса 

Владимира Николића, свакако, захтева посебну студију 

и превазилази домет тренутно постављеног задатка . 

Основа и структура посматраног објекта је академски 

концепирана у духу »аКlllуелних евроиских gешавања, ко

јима крајем Х/Х века воминира снажни уlllицај еклекlllи

цизма«54, што се може у потпуности идентификовати 
као карактеристика опуса В. Николића .55 Потврду за ову 
тврњу даје анализа опуса архитекте у контексту владају

ћег стилског израза архитектуре тог периода, као и на

ционалног оквира, и самог објекта у ауторском опусу. 

Ауторски опус Владимира Николића настаје у »иери

ову зреле еклеКlllике«5б, или »зрелОl исшоризма«57. Овај 
период представља »време каgајош нису биле и0љуљане 

еклекlllичке, акавемске иНlllериреlllације иСlllорuјскuх 

Сllluлова«.58 На другој страни , последња деценија XIX и 

5. Северна фасаgа 60-111их совина (раЗlлеgница: uзgаје 
Уgружење зgравсшвених равника Србије) 

из збирке i1роф. вр Максимовића 
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улазак у ХХ век, представља период када је и нацинални 

стил досегао »овређену зрелОСlll и самосвојносш«.59 
Анализирајући дело архитекте Николића, А . Кадије

вић констатује да је он осећао »реi1резеншашивне мосућ

НОСlllи неоренесансе и необарока«. БО У контексту нацио
налне архитектуре, сврстава га у архитекте просечног 

значаја који нису имали снаге да изграде »меlllоgично 

уlllемељен, gослеgан лични сllluл«. 61 

Готово целокупан опус архитекте Николићаб2 може
мо сврстати у еклектику, као владајући , доминантни стил 

епохе у својој завршној фази развоја , пред појаву новог 

стила - сецесије.б3 

у покушају дефинисања апсолутно препознатљивог 

ауторског израза Владимира Николића , у полазном објек

ту, потребно је извршити вредновање почетне фазе реали

зације, односно фазе пројектовања објекта. Основни кон

цепт, угаону стамбено-пословну палату, детерминисао 

6. Северна фасаgа, и0Сlllојеће сlllање 
(фошо: Н. HиКLиuћ, ОКlllобар/новембар 1999.) 
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7. УЛIl'1II1l1l3fЈ/еg » пЈ/ана « архитекте Науlюсk-а. 113 1892. f(Jf}llIIe 

је ~tнвеС'Пll'Ор кроз прсднацрт градског објекта IШж. по

повнћа. Аналюа резултата ГЮЗltв ~IOГ конкурса IIЗ 1893, 
указује да је основна просторна концепција. као 11 струк
тура и ЩIСПОЗ I \Цltја фУНКЦllја . вероватно. а ПСОЈlутна од

реДНlща решеља објекта. Оба ПО l lуђе l!а рсшсња кретала 

су се у L IСТИМ релацltјама CКJJeIcrIt'IKe apXII1'Cl\I)'PC уrЋOIlс 

градске палате са јеДl lLI М спратом 1I мезашнюм. Аутор

СКЈI ДОПРIIНОС Ј . Илкltћа 1I Карла Хајбека64 дефШI ИСal l је 
кроз Пpoc'fорну организацllју L1 артикулаШ'lју фасада у 

важсћнм СТIIЛСКIt М и ПОЈЈаЗ I-lL1М OKBllpItMa.65 

В. ЊIКОJllIIl је био позван да ЮВРIШI реВlШlју KOI I

КУРСКНХ решеља. ОДНОСIЮ да »flpeycmpojll « ПOllуђена ре

шења 11 ПОНУДIt ПРlIхваТЉI IВ фltl!аl lс ltјскJt OKBLt p. KOMI'Ia
раПI Вlta а l!ал Ltза 1·lреПОЗ IНlтљLtВI IХ елемената првобитног 

Сl'ања, у ДUШlшњем објекту. 11 IюнуђеНIIХ решен,.1 ,,-о I IКУР

са, можда можедефL1Ш1С3ТII е.IJементе зyroрс,,-ог ДОПРltlю

са Владш.ШРil ЊI КОЈ lL l l'1 il. ПОС"l)'11Јкј е свзкако оптерсl1С l 1 

ВСЛIIКОМ дозом УСЛОВlЮI', услед IIсгюстојања КОJlкрепtе 

1' l pojeKT I-l е докумеНТ<l ЦЈlј е. ПретrlOстаВЉСI IL I слеМСllТlI 

КОIIКУРСI I ИХ решеll,а можда сс могу п реПОЗI-taТlI у дефЈI 

IlItcaIbY праВОУIЋОНС ВllшенамеllСКС двора l lС , L lIltc '-ра ЦII 

ј ЈI КРУЖIЮГ ХОЈШ 11 (.'ТСпеШlшта у реалltзоваllO ГЛ3 1ШО сте

I1СIII ILlIте завој не КOIIСТРУКЦllје. као 11 у лоцнрању главног 
улаза ccsepllC фасадс, слементltма ЊC~IC cтpy""I)'pc (PYII
дсла, РllзаЩIТ, верт"кална КОМПОЗ~Щllја) 11 аРТ~I КУJlаl.Н lјll 

КУ lюле (ОС I Ю81 111 оБЛ I1 К LI баџе). Међутим, ltaброја llН сле

меНТI1 at'I COJlYТIIQ представљају 11 К:l paктepIICТ~I KC важе

hel' " pX I1Tel\I'Q llcкo ,' I1 ЗР<l.за 1'01'<1. I'1е РЈ lOда. 

у пре1'lюста вљеllllМ OKIHl pllMa аyroрск" lIonpLlIIOC 
ВлаДllМ~lра HIIKOJIl1lla вероваТlIO се ОI'Лсда у дефШlllсању 

цеЛОВ~lте структуре изrрађеНО l' објскта. СРПСК~I дом је 

''10.11111'11)''1' као потпуно заТВОрсl-13 куl1а - блок. Структура 

угаоног обј екта са РУIIДСЛОМ 11 КУПOJlом, У опусу В. Нико

Лlll1а ПОltaвља СС само још "'1 објекту Прспара lЩl1ј е у 

Сомбору (1895). Корllстећll ауторски ПРСПОЗllаТЉII ВС 

елсменте, ЊIКОЈlI1ћ је дефНН llсао фасадна плаТ~lа. Све 

остало је, BePOB:!ТI-!O, препусТlЮ фазlt рсаШlза Шlје , из ко

је јс б1l0 СШ IМ l1IlIIса ll . 
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8. Из[леg објекша uре.ма »UЛQ/-IУ« архuшекше Јована Илкuћа 

Јенч, као добар занатлија и градитељ, вероватно пош

тује полазни пројекат, али, у складу са захтевима инве

ститора, решава поједине детаље конструкције и обраде. 

Прва фаза тако представља сублимацију два решења. 

у најзначајнијим елементима конципирања, распоре

ду масе и организацији простора, као и стилског израза 

екстеријера, објекат Српског дома припада опусу архи

текте Николића. Иако готово уникатне структуре, у одно

су на његово целокупно дело, овај објекат је остварење 

условно средње категорије, које у одређеном периоду66 
подржава карактеристике претпостављеног његовог сти

ла и представља континуитет стваралаштва. 

у односу на окружење, међутим, вредност објекта је 

нулте категорије. Прожимање ових валоризација дефи

нише ауторски препознатљиве елементе, као апсолутно 

ограничење, у поступку било каквих интервенција на 

објекту. Јединственост, препознатљивост и доминант

ност објекта представљају трајне вредности и полазиште 

за сваку даљу анализу и интервеНЦИЈУ· 

Валоризација елеменаlllа и целине 

у покушај у идентификовања елемената за целовиту ре

конструкцију, није дефинисан позитиван резултат. Као 

најрепрезентативнија и једина целовита фаза у сагледа

вању обекта намеће се полазна фаза из 1895, али за њу 
не постоје комплетни подаци, као основ за реконструк

цију. Све касније интервенције засноване су на парци

јалном сагледавању и реализацијама, и не пружају мо

гућности за целовит и адекватан третман објекта. 
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Ауторски аспект могуће је делимично сагледати само 

у контексту стваралаштва Владимира Николића. Остали 

бројни аутори до данас идентификовани, који су поку

шали дати допринос објекту, не могу се адекватно оце

нити. Њихово дело није валоризовано и обрађен о, те не 

пружа могућност конкретне валоризације са аспекта вре

мена настанка или целокупног опуса. 

Прелиминарни захтев апсолутне реконструкције прво

битног стања не може се остварити. Оцена просторних 
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ресурса 11ОкаЗ:lла је да каС~lИје фазе IНljC могућс рекон

струисати услед liедостатка потребllll Х рсЗСрНl 1 l 'lростора 

за щmlкулаШlју садржаја, у контек(:1'У нажећl1Х lюрматн

ва", СТ3lщарда. Постојећl1 садржај l1 , уз деЛlIМI1'1 IЮ ПР~I

х ва1'ање ове ОЦСI I С, ~I e могу обсз6еШIТII потребllУ фрек

ве l l'l'IЮС1' 11 еКСКЛУ31ЩНОС1' у КОјmшпсњу простора. Као 

MOI'ytle решеll>С 1 .... 1МеПе се ПРIIIЩIIП ВIШЈсслојllС заШћl'rc.~. 

Кроз вшuе нивоа 1'1 ПрIIIIШШ3, MOI'YnC је обезбСЩIТII мак

С ~lмално О'lување првобllТl ЮГ у постојспем стању 11 rlPy

ЖI1ТII IЮЈtaЗШI захтев ј>еl1рсзеllтаПI8IIОСПI , Обсзбсl)ујуtlн 

појеДlша'lаli ПрllСТуп елсмеllТl1ма, рсаJII.IЗОIНI Пе се цсло

ВИТОf.."Г у KO l lтeKCTY дефllllllсања. ОКНllра за флеКСllбшlНС 

садржаје, као поштовањс ПОЈ13ЗIЮ [' КOIщепта објекта. 

Еле.Аlеllmll за Qбllову 11 ревumаЛllзаl,uју 

Први НII ВО за ШТIIТС заСlшва се 113 ПОlllтовању КОliТIШУ"

ТСТ'а, од ПОЈ13ЗIЮ I' кроз све развојне фазс објс" .. а . Детср

MIIl IIIC3l 111 СЛСМСI I1'~1 обухватају аl' lсолу1'11I1 ' .... IВO заШТI1ТС, 

Очуван.ем структуре, ос.ювног 1"IJXX..-roр1lО I' КОIIНСПта, 

СПIЛСКО!" IIзраза скстсријсра, уз аПС(ЏI)'1· 11I 1 захтсв нело

ШIТС аРТ\lкулације cnoJbl1l1x фасада, подржава се 11РВО-

6111'110 стан>С објекта. ОВIIМ IШВООМ 3<Н.IIТIIТС обухватају 

се [' l pCTI1OCTaBJЪCIIII , аУТОРСЮI ПРСПОЗllaТЉllВl1 слемеНТl1 

I 
! 
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В. ЊIКОЈНlћа у CТIU1CKIIM елсмеl lТlI ма обраде зид:шо[' дсла 

фасада 11 структур" објекта Српског дома. 

Друг!! 111 180 заurrите обухвата ПЈХХ..-roрIlС ПОТСIЩllјале 

11 ревитализацију, рекощ:трукцију 11 са lШЦllју као IЮТре

бнс поступке 11 приступе у О'lувању посматр'ШОГ објекта. 
Рев~палнзаl.lllја јс одређе lla потребlll lМ ЦСЛОШПIIМ 11 1111-

1'еграЛllllМ сагледавањсм структуре, проСТОРl lе 01'1'01111 1-

за l.l llје, атl \1 садржаја 11 функција Јюшlрal .... х у објекту. 

Будућн преДЛОЗl1 морају обсзбеДIIПI адекваТl IO решен.е 

[lOштујућ и ПРII I IЦ\lПС репрезеlпаПI IНЮСПI, ЦIIКЛlI'I IЮСПI , 

фреК8е"ТIЮСТ~1 11 атраКТIННЮСТII садржаја, као 11 Чllње

шщу дп је 06јекпт у С80јој развој llој ЛН IНlј" дефlllН1саl l 

као КУЛТУР.Ю-ПОСЈЮВIIII. 

у доме~IУ очувања (."11ШСКО I' jeДlHlcTBa cKcтcplljepa об

јекта, у кшпексту 11р60Г н ивоа ЗШllТIIТС 11 1 'lp ~I MeIbC IIO I' по

(.'ТУПК:l R јЈеДI Юllања, будуће 1 '"fТCрвеIllЏlје на с:шаЦIЈј!1 11 рс

КОЩ:ГРУКШlјll фасада заСНlIвај у се на прекла паљу угицаја 

првобl'ПIIОГ 11 обl ЮI!ЉСIЮГ објею'а 20-шх roДllllа 20. века. 

Наглашеliа IIlIзражеl lа П(:rгреба доследне PCKOIlcтpYK

Ш lјс првобll1'l l е куполе, у СВIIМ I,.еНI IМ eJICMCIITIIMa, прсд

ставља :НlCOJlYТIН1 захтсв цеЛ0611'ГС реКШlструкш-tје обје

кта. Постојеће рсШСII>С може се пр"хва1'II'!'1f само као тре-

11)'1'110 OI'Р'НIII ЧСЊС са ас пекта матеРllјаШIIIХ средстава, 

ОДНОС IIO као прелазно 11 11 p~1ВpeMC/lO у кораку ка реали

заЦlфl прв06l1тне структуре 11 СllЛуете објекта. 

9. Северnа фасаgа, Гlосшојеnе сШање 
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lO. Северно фасаgа, реконсшрукцuја (након фазе обнове 1990. и 1996.) 
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Трећи ниво заштите обухвата елементе постојеће 

структуре објекта које је потребно уклонити. У контек

сту очувања првобитне структуре објекта, дефинише се 

потреба реконструкције првобитног хоризонталног габа

рита , као и реконструкције простора кружне дворане на 

првом спрату и главног степеништа. 

Елементи обнове и ревитализације дају просторни 

оквир за флексибилно лоцирање сарджаја, као посебну, 

наслеђену вредност куће, засновану на чињеници да кућа 

никада није коначно била детерминисана. Кроз елемен

те постојећег стања дефинисан је основни костур про

стора као елемент полазне - првобитне реализације . 

Просторни концепт чини ограничења свих будућих 

интервенција у простору. Представља сублимацију јасно 

препознатљивих елемената, од првобитне до данашње 

реализације објекта, у покушају дефинисања оптимал

них услова са аспекта полазног захтева репрезентатив

ности и наглашеног значаја објекта. Прихватајући све 
. . 

недостатке полазног решења и каСНИЈе покушаЈе унапре-

ђења простора, одређен је основни оквир, као будући 

потенцијал за ревитализацију објекта и његовог окру

жења. у покушају превазилажења негативних аспеката 

пружен је максимално флексибилни оквир потенцијал

ним будућим садржајима. 
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РеКОНСlllрукција северне фасаgеб7 

Претходни поступак детаљне анализе и вредновања 

објекта, дефинисао је полазне елементе за реконструкци

ју северне фасаде. Реконструкција се ослања на претпо

стављени захтев очувања првобитног објекта првенстве

но кроз елементе композиције и стилског израза фасада. 

Полазно ограничење за доследну примену принципа на

меће претходна реконструкција куполе са свим наведе

ним карактеристикама и оценом . 

На другој страни, реконструкција се ослања на посто

јеће стање као последицу интервенција на обнови објек

та након првог светског рата . Елиминишући све накнадне 

интервенције које су у супротности са полазном претпо

ставком , извршена је реконструкција троделних порта

ла-излога у приземном делу фасаде. Реконструкција је 

обухватила и двокрилни портал испод балкона . 

Постојеће стање балкона на ризалиту фасаде намет

нуло је потребу потпуне реконструкције. Задржавајући 

само конструктивне елементе основних челичних носа

ча , предвиђена је реконструкција према првобитној ком

позицији и постојећим детаљима обраде фасаде. 

Декоративна обрада се у свим елементима реконс

трукције ослања на елементе постојећег стања, који чине 
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с'Гилско јеДIШC'l'ВО C<l полаЗНIIМ концептом објек-га. ПРII

мена НОВ I Ј Х теХIIОЈЮПlја 11 М<lтеРIЈјала, ПРВСВС1ЋСI!О у 

смислу потребllС caHa Ullje делова матеРllјаlllJЗа Цllје. је 

ПРИСУТIIa.68 

Напомене: 

Текст се ослаља. <1 деЈlltМllЧIЮ I1 l'pcLlClJВJIXI II ЗООД IIЗ CтYJtllje 

блока СРПСКl I ДОМ у Срсмс,,-ој МI 11"рОНIЩII . СryДllју јс рсалllЗО-

113J1a <'-ГРУ'lна екипа ззск СМ током 1999. 11 2{)(Х). I"OLlIII IC. Ру,,-о. 

ROД IIШII( Тllма 11 аутор аllаЛil)С 11 lIа1l0рlt3аlщјс са аСГIСК1'а ap:llll
тектуре је А. ШКОРllћ , )lIН1Л, IЩЖ. <lРХ. CryДlIja јс IЮрсД YKyllJrc 
а l l аJIII ЗС блока оБУХllаТl lilа 11 детаЉIlУ <l l lаJII I ЗУ 11 нреДlюнаљс 
гюјСДllllаЧllll :ll објеката, а TllMe 11 објСКТ'Ј Cpr1cКl I дом. 

2 С. ГаllРIUЮll ll ћ. МIlТРОНlща ТРГОllltштс у Срему 18. 11 19. нека. 

Ј СеДlllща 10. мај 1881. KJbI II'a 3 ЗШIIIС lllI ка УО спцО СМ. 

4 ССДlllща 6. а8 1)'СТ 1886, KJbll ra 3 З<\ШIСlшка УО спцо СМ. 

5 СеДlllща 2]. фебруар 1890, КЉll га 3 заШIСШIК3 УО спцО СМ. 

6 На мс lјУIla]ЮДlЩ »сmеЧflј«. фебруара 1892. Г, ПРllјаољују сс 
JlllaLIcceтJIнoje аРКllтеката IIЗ »Бе.ta. Буgu.\tПешmе. Парuза. Бе · 

аfJюgа. З(lfре6а. OLjeKfI. Зе.Ц)'/lа. 'lеРII08ll11е. Тузле« . ЦРК8сна 

01lШТl lll а се одлучујс ЈЩ IЮЗОIIС IЫIX 'IСТIЮРО да "{Ја 1/(/ (lСЩЖУ 

lI(щрmfl "УЈ((/ је [. Нmюла Поflовll/i flXlgCs..-/1 НI/жењер IIЗРЩJlЮ 

flЛ(IIIIIlIfl!Xlве. који liе 11.\1 mруу LYl свота,\! og 1ОО-2{)() ф. ОUШ' 
mlllm l/affXlfJllmll. (1 ,,-ојu flЛllll YL'flojeu буgе тај 'је се OIща 1/(/ 

{)Сllову Cm(l8JьeIIllX З(IХU1еВ(1 XOHopllcamll « . ПОЗll8 јс БLю Yllyhelt 
арХllтеК1'll ма: l' Jontн lY Илкиhу IIЗ Београда. г BajДMtн lY IIЗ 3а 

I·реба. r Хај6ску (Hayback) IIЗ БеЧil 11 \. ЊјК(}Ј1Н 11 СТ]ЮlJllћу IIЭ 

ПарltЗа: 331111ClllIK ССдlllще УО спцО СМ од 5/18. јуна 1892. 

7 РаС llOllaЖСМО СКlщама ОСl101:I3 CyrcpelНl . ме3ЮIИIШ 1I ПРIlОГ спра
та 1I УЛl I 'l lIJtм ItЗГЈIСДОМ (севеР ll а фасада) IUlalla »дворског :tpXlI
тсК'Т'С« ЈоваlШ ИЛКllhа , ПОД llаЗlllЮМ "СКIЩС за IJ08Y З 1'Раду срп
ске правослаlJllе ОIНtmше у МI11"рООIЩII «, као 11 Ujrгежом УЛIIЧIIС 

фасадс (CCBCpIIC фасадс) аРХ llТСКТС Карла Хај6ска (архш"Скт 

K:trl Hayback) IIЗ Беча, llOД IlaЗ llНОМ »CтaMUella ЗI'рад:t српске 

правосла llllС IIРКВСНС ОПШТlШС у МиrpoIIlЩII « од 3. септембра 
1892. 

8 ССДlllща 17. аТlрl!Л 1893. ЮЫН'а 3 заШIСllltка УО спцо см . 

9 ААО 58 1/375 011 1893. ApxlIlI САН У СЈ( . 

10 Исто. 

11 ССШlllШt 27. јул 1893. ЮЫlI1l 3 ЗalШСIIIIка УО СПЦО СМ. 

12 AA058]/375oa ]893. АРХIll1СдН УС. 

13 ССДlШl та 29.lIсцембар 1893, КlЫjlй 3 ЗШlllСIIIIка УО СПЦОСМ. 

14 СеД l l lIIЩ 28. мај 19.јУII ] 894. I(Iblll<l 3 заШIСlII l ка УО спцО СМ . 

15 СеДНlща 21 14. јул 1895, Klhl ll'a 3 за1111 СНl I К:1 УО СП ЦО см . 

16 Структуру објскта ЧIIIIС 4 спраТIШ КРllilа 1I угаона КРУЖllа ..:ула 
са КУIЮЈЮМ. 
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11 8ШIIСllаМСllска II IlOpall<l, оБУХllатала је П]>lIЗемље 11 crlpaT јуж
IJOГ КРШlа. ПОСЛО8l 1 11 простор је оБУХ8атао I1рltЗсмље 11 c llpaT 
11 СТОЧIIОГ 11 ccвeplJOl' КРllilа 1I РУ IЩСЈIС. као 11 меЗ3ШIII IIСТОЧIЮI' 

" ССIIСрIЮГ кршш. докјс cTaM6cIlIlIlPCТOP ЧIIIНЮ пр"зсмље, мс-

3<111111111 c llpaT запаДIЈОI' КрIUШ . 

IИ ЗаmlС llI ЩII спцо. KIbI II'a 4. 

1\1 Она 1IIIтеРIIСIIШlја дОllслајсдо замснс гюстојсћllX мсдаЉQlШ IШ 
фасаДII РУIЩСЛС IIOIВIМ ДlЮКРШЈШtМ ГIРОЗО]>II~Ш са IIaДСВСТЛОМ. 

упореДl1 Ђ. ЗлаТКllћ. СУII'ШIII сат бр. 1. 

20 Р. ПРlща . АУТОIЮМIШ 1'Р1щска ОНШТIIII<l. МОНО1'Рафllја 

1969,стр. 140. 141. 
СМ 

21 ЗаllJlСIЩК сеДl llще УО спцо СМ од 2 4. фебруара 1 9. марта 
1918. 

22 ЗаПIIС IIIIК ссдltlще УО СПЦО СМ од 23. јуна 16. јула 1919. 

23 Амадсо КаРНСJlУТ11 (С<ln1сlвНј) бlЮ јс I\IIDI IЛIII I IШЖСЊСр. члаl l 
XpllaТCKoг ДУШ'Гllа 1IIIже lЬера 1I аРХ IIтската 19 19. 11 IlеРОlJаТfЮ 

један од ВЈШСllIIка прецузећа Браћа Kapllellyrfl : ТСХ IIIIЧК II ЛИСТ, 

Удружења IllIжењера 11 apX IIТCKa1'"J К раЉСОIШС СХС бр. 1 од 1. 
aBrycтa 19 19. стр. 14. 

24 3a[J!tCllIIK ССДIIIЩС УО СIlЦО СМ од 7. ДСI(смбра 19 19. 

25 3аГЩСШIК ССДlflще УО СПЦО СМ од 20. октобра 1920. 

26 М . МСlIнћ , СПОМСllltlщ о 6О'I'ОдlIШЊIЩII оснутка CPIICKC гра 
halfCKe 'mТ<lОIl1ЩС, СМ ]929. 

27 3аПlIСНIЩII сеДНllца УО СПЦО СМ од 17. октобра 1922. 1I 
11/24. маја 1923. 

21\ ЗаШIСllII ксеДIIIЩС УО спцО СМ од 5/18. мајз 1925, 

29 ИtIЖ. Бошко СтојШIOIJllћ , П редраЧУII радона на OIl]>alll(1I Срп
cкor' дома за Прllll crlpaT у хотелскс собе са OfIP:IIIKOM сrЮЉllе 

фасадс З 1'Раде, 10. јул 1927. 

30 УrюредlЩ allaJll13<1 фотоl'Рафllја указује да Су 1 1 pt..'ТХОДIЮ шх:то· 
јсћll троДСЛlII 1 II ЗЈЮЗIl са lIадснстлом замеЉСIIII II ItЖ II М, фIIКС' 

1III M,jCIIltOJICJl1I11M IIPOCIIIIM IIЗЈЮЗllма са Н<lДСНСТЈЮМ. ПРШIIIКОМ 

olle JII ITepucl1l1lljc IfЗltД<l 1I11 су 11aparlCТII IIСГЮД IIЗЛОга. са 1I00ла 

чсњсм 311ДlЈС масе. ОДIIОСНО rlplIXllarJlbeM rюстојећег решсља 
IшраПСПI 113 делу РУlщелс . 

31 JOHal1 К. РадУIЮОllћ . ПОЗОРIIJIIТС као савест llpeMCI13-РУКОНl fС IIlf 
текст, Драгаl l X:.tUI I CТC811h . 1II1IIJI. IIНЖ, арх, r Jlall ll11 Ilројекат ре . 

КОl l СТРУКШlјс 11 адаптаНllје rЮЗОРlшrrа, Срсмпројскат СМ 

1982. КРСТОflOШllћ. IIllllJl. III IЖ. арх. ИдејШ I 11ројскат аЩI I 'П'аЦ II 

је I IQ;ЮРIШЈ1il, Пщш H OU II Сa.lI , 1983. 

32 Пода"П<с п]Х':м а ссћању IIРУЖIIО Г. аРХlll'скта МIUЮрад МНТРООllћ 
II З Сремске МНТРОDJще. 

33 д. CтaI I'IIIII . АРХ IIТСКТ ВlIМЩШР НJ lКOJl llh. стр. 70. 

34 Пројекат реКОl lСТРУКl lllј с KYllOJle CPIICKOI' дома : БICР I'Опројс,,"Т 
Бсоrpад. nрх. Всс IЩ MIIJllihC8l111. ГI ]Юра'lУ II KO I I(,-ТРУКЦllје нроф . 

В. КујУIIUllћ. 

35 Сећањс аутора текста. РСКОIК"ТРУКШlја с'ГО.на Рllјс: АДРllјана 
ШКОРll ћ. ШНIJI. IttIЖ . арх. 

36 Ссhањс аутора текста , 
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)7 Исто. 

3в ОБIЮWI..e II У куполу караlCТCРIШIС rlојачаl llt ВОЛУМСIt У ошюсу IШ 
првобlmtУ, К~IO 1, Il ЭОСТoI lIЗК дсла Ilроф lUIЗЦ llје IIQ11(УllолItОГ 

оещl3 кој .. ОIlЗУСЈНЮ ynј" С Ila сфекат »ОЛЗКШЗIh3« са .... с ."УrlОЛС 

IIРllобlmlОl' објС""d . 

39 СеДlIlI ЩI 14n6. мај 1893. кљ"гз 3 ЗЗ lll tСIШКЗ УО СП ЦО СМ. 

40 ССДIII'ШI 5/17. март 1894. КЉIIt':!. 3 :ШГ!l IСltllКЗ УО СПЦО СМ . 

41 ССДIIIЩЗ 30. јУ 'I / II .јул 1897, СПЦО СМ. 

42 СеЈ\IIIЩП 19. СС II'ГСмбар 12. октобар 1904. юыtга 4 заШIС lщка 

уоспцосм . 

43 ССЈ\III'IЩ 21 14 јул 1895. ЮЫ'I'fI 3 ЗШ llIС llIlка УО спцо СМ . 

44 д. Cт.t l lчltll: дрХl lreкт В . ЊIКОЈlllћ нс 1999. стр. 65-66. 

4~ ИСТО. 

46 Ж. ШкалаМср:t : Фр;tн.о ЈС II'I ЗСМУttСКИ грЗД IГГСЉ. 1968. 

47 ИСТО. 

-18 Исто. 

01\1 ИСТО. 

so Исто. 

51 ССШIIЩП 28. CC1I'ГCMGap 1 10. октоба р 1894. Klbllгa 3 э.3 r1I1С IIII КЗ 
УО СП ЦО СМ : .. t,щџ )'Н)"mЩ,,~ lj€",:"О/КЩllје), flр60.'! сmраmу . .. 

1(/ flOWptVrrWe /(Ilflщкж:е /КЦЈње (biIIIfIllllerllrbait) јеуаn yemll.JbНlI 

щю/кrЧ)'1I Ш/юmlWвlr HllfI/Kltmmll 11 "а Il l /,.,:HlIgIIO Ol.;06тк'ње flogllе· 

ти", I/ОСЛОН", 1/0 fll.!ll'/mjll о!Ј Лll8(!ноf fвожђа набавити, за /о,:оје 

се оlлegll 'IКI!ј<"ВIIO.и оg(ЮI'У IIlI О{јОб/К!њt> шmос),," 

52 д' Crdll 'mh. 11 . д. стр . 66. 

в Ж. ШКЗЛ~lмсра 11 . д, 

s4 д. Стш.'ml, : АРХ IIТСКТ ВlIадимlt р Њ'KOJНlћ , <"'Тр. 228, 

S~ д . СТЗll'lll ћ: н , д. 229: еКЈIСК'ПЩII :ШМ КЈшсltЧIIС IIЈЮUlllшјСIЩllјс . 
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s6 Исто. 

57 д. Kan.lljeollh. Једа" оск .,. 2. М . JOВ:tIlOBllti : ИСТОРlIЗам у cprl-
с"'Ој YMCТl IOCТI I . 

51 Ж. шКаЈ1а .... Сра : ОбllOuа СРllскогстила у аРХIf1'еIo."ЈУРII . стр. 204. 

59 д. КЗЛllјСНlth : Ј С1II1II нск ... 2. 

60 д. K3Jl1,jcHIIII: ЈСЛПII IICK ... I.:Tp. 52. 

61 д. Кал l,јСНllh : 11 . П. стр . 53. 

62 Ocтt:iapeњa арХIП'СКТС ИtI "1.lI1IIha . БоrОСЈЮDCКl I ССМIIIШР у СреМ
СКЩI KnpJIOIIUlIMa. ВЛЗДII'ШIIСКII днор У Новом Саду. Гробне 

ка llСЛС С8 . Karol pltllc IШ Чсратском Ilюбљу у СРСМСЮIМ Кар· 

11ОIIIIIIМЗ 11 св . I-IIIKQJIC У МеllСIЩlIма II рслстаllЉ:lју 11pltMCPC 
.. Xall 3CllOвc,,'Or CТIIJI :I ". IIIUlII д. K ~l!I lIjell ll h 11 . Л. l~. 52. 53. 

(ОЈ д' Crolll'lIlh: 11 . д. стр. 230. 

(ОЈ ВреДlюuање IнвршеllO IШ ОСIIOНУ ЧII I I..еIllШС да је од цслокуn, 
IЮГ l!ЛаlШ nпнас сачуваllll само УЛlIчна фасада . 

~ Вepooanlll lIооаЗII" 'J:lХтен за угаОIlОМ КУrl01l0М КРУЖIЮГ IIOCТn
....CIrт:J . ЈОIЩII ИIIКllh решзна РУIIДСЛОМ са УГdОllllМ балКОllOМ "а 

cllpaтy 11 КУ"ОЛ()М са nc"-upаnШIIIIМ б:шамз . У "СТОМ OKIIIIPY 
КаРЈI Хајбекје IЮIIУДI IO yгao llY "'УЛУ ,,'Оја се ЗЗllршаu.1 I1УКООII

частом KYIIOJIOM сп отвореlЮМ лаlтрном. 

66 CPIIC":1I пом је rlpojeктoВ:t1l 1893, каЈШ је аРХlmжта ИtI"1.lII IIh 
llOдlоао ПаТРllјnРШllјСК II двор у Сремским КаРЛОllшtма . 

67 ГlЈЮјекат ре""ОIК:ТРУ'Щ l lје сеоср"е фасаде CPlIcкor дома. ЗЗСК 
СМ. ју" 2002. AIIIIII . 1I1Iж, арх. А. Шкор"h. РсЗJtllЗЗЦllј:l ее O'IC· 
кује током lIapeItlle rpat}CRlIIICKe ССЗОII С . 

68 ПЈЮјсктом реконструкције II peA811 l)etta је с:tlШlЏ lјз кзшuшр"е 
I;IJШl'е "р"меIIOМ lIаЈЮllf>OI I УСIII' Х маЈГГСра. као метод кој " је 
IIpllMelbClI 113 I lреТХОДlLIlМ фазама обраде фасада IШ "стом 

објекту . У lIе ЈI У СШШШlје It реКОllструкш,је КОllСТРУКТll811lt Х 

СЈlеМСlшта. "pflell l'1' IICIIO бa.nКОIШ , појављује се r lр"меlШ ilpMII' 
pa llOI' Ueтoll :t . 
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SUMMARY: A(/rijalla Skoric 

RECONSТRUCTION OF ТНЕ NORTH FACADE 
OF ТНЕ SERBIAN HOUSE IN SREMSКA MITROVICA 
(History and Methods 01 Conservation-Reconstruction) 

The Serbian Нош~е јп Srelt1ska Mi lTovica was blJi lt ЈЈl 1894 
and 1895, Wilh ils posilion. architectlJfa l coтnposition апd 

stylistic idiolll. thc Ьu iЈd iпg brougJ1I 10 [ llе 10Wll basic 
fcalurcs ofthe Еигореап bourgcois architccturc Сгот thc clld 
ОГ thc 191h cenlury. Siпсе its construction 10 thc prcscnt day 
thc bu jlding has Ьееп thc most dom inanl haJll11ark ОГ { 11С 

central ZOBC and (ћс cilY ЈП gCllcral, 
The ill1poflance оГ (ћс bujldjng is closeJy eOn llccted 10 

the opus оГ arch itect Vladil11 ir Nikolic. AJ lhough archilect 
NikoJiC partially rcnounced his authorship. ап ovcral] analysis 
of thc па issапсс of thc bui]dil1g с]еаг lу indicatcs е lС Il1СП IS 

Ihat could Ьс acceplcd а ... а dislinct ive ЈIl1РГЈВI of Ihc architccl 
and the (јтпе whcn hc was workjl1g. 

Thc blli]ding was ЬиЈl1 as а rcsidcntial-busi[less. urball. 
согпег building with а dominallt circu lar towcr wit l1 а cupo]a 
011 ( IЈ е (ор, Thc arcJli tcctural cOlnposi tion has аl1 iгregular. 
СОl11рас ( fou l1dat'ion witll Гоиг side (raCls аГОtJпd а slllall 
а lгiшп: obscrved ГГОI11 Wilhollt. Јl rcveals close гсlаtiопshiр 
10 ac:rdcmism, ТЈ1С facadcs ш'с celcelic. i[lПuе[lееd Ьу 11СО
sty les, with clel11el1ls of nco-baroque and ПСО-ГС[Нlissапсе 

Iha( defirlc the cOl11 position and dctails. 
DlJl'ing ils lifс. thc Ьui ldiпg has lюdсгgОI1С I1ШllСГОUS 

interventiol1s al1d сhапgсs. Inostl y ЈП the Јl1lегЈ ог. the orgal1i
zation of sp<lce and it s аррlЈсаЈјоп, The 111Os1 significant 
рlшsе ЈП jts tгаl1sfоmшtiОI1. Ihat esse rltially afГcc led сhапgеs 

оГ ( llС exterior. was its renovatioll bctwccl1 1922 :шd 1929, 
ТЈ\С ге l1ОV~l.1iоп was donc after gl'cl1adcs 11ј( the ыlildiпgg јll 

1914. al1d after 'llе CI1SUi llg fire dCll10lisJ1Cd ј! badly, Тl1с 
сиро ]а was сl1апgсd Ihcn апd ј, arrCclcd (Јlе сhапgе оГ sty le 
апd tll1iГогrп LI'catmcr1t оГ the facade, 

Aftcl'IIle Sccond WOI'I<] War (l1егс wcre IШIllСrous parlial 
iПlсгvспtiоп оп IЈlе boi]ding. \Vllicll also ruined the illitial 
огgапizаt i оп оГ space as wel] а ... thc соrп роsitiоп ;:шd II'cat
П1епt ofllle r10rtlt facade, 

Toward the el1d 01' Ill е 20th cCl1lury. IЈlе buildillg \vas 
parti ally abandol1cd <II1Ј dcvastaled, Aftcr thc tcmpcst 01' 
FсЬпшгу ]990 sigl1ificanll y <Iarnaged thc саs iпg оГ ' llе 

С l1lюlа, а 11CW геСОПSIПIСliоп оГ (Јlе Ьuildiпg was ЬеgLlП, Тllе 

parlial гспоvаtiОI1 ј !;. stil] under way. and Ihe reCO I1SlruCliOI1 
01' (l1с nortl1 facadc гергеsеПIS опе of Il1е phases iп IЈlј !; 

pгoccss, 
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Thc ГССОI1 S IГllс liоп 01' thc погth I'acade ј !; based 011 :111 
anal ys is Шld va]orizalion of the ыlildiпgg that defiIled аll {ћс 

песеssагу elemel1ts for thc il1lcl'vcntiol1, 
Thc procedure disti llguishes thrcc Icvcls оГ ( Ilе protectioll 

оГ Ьа!;. Ј с clelllcnts and l'espec ls Ihc сопti пuitу 01' the 
dсvеlОРП1спt оГ thc bui ld il1g. Ву pl'cscrving Ihc stПlсtu гс. 

thc basic spatial COl1ccpt. ( ]lе styl islic idioll1 of Ihe схЈегјог 

al1d ап absolulc]y coтn plc lc articul <ltion оГ Ihc outer facades. 
( Ilе origil1al fcatu res оГ ( l1е Ьui ldiпg wi ll ье prcserved, ТЈ1ј !;. 

level оГ proleclion re]ales 10 IЈ1С iп Геггсd di slil1ctivc clell1ellls 
ОГ у, Nikol ic јп thc sty1 istic elemCl1ts оГ the Ircatl11cl1t ОГ (l1е 
w<lll p<ln of ( llС faeade and Ihc struclurc of tllC SегЫап 
Housc, 

ТI1е гссопslПlсtiOll oflhe 11OI'th facade rc]ies оп the <lSSU-
111Cd геС]ијгстеl1l оГ (l1е preserv:lljol1 оГ ( 11 С ol'igin<ll ыli]diпgg 

tl1гough the c]emcl1ts 01' cOl1lpositiol1 and styljslic idiom, 
ТЈlе jnitial ГramcwOl'k оГ а сопs istепl applicatio[1 оГ Ihcsc 
pl'incipJcs is (Iiclatcd Ьу thc prcvious recol1Slructiol1 of IЈ1С 
cupola wjll1 a]lIJ1C characteristics al1d apprai sal, 

Тllе rcconstructiorl ofll1c po['lal-wil1dow Ёll ' llС lower раг! 
of thc f'acade was cornplclcd Ьу thc с l iП1iП<lliоп оГ 01 11 !;. tlbse
quent ilHervel1lions Ihat were сопtшгу 10 IЈ1С iпitiаl illfercnce, 
Thc slatc of the Ьа1сШ1У 011 Ihc Ггопt Гаса<lс called ГОI' ful l 
recOllS!ructiOI1 , ТllС гссоп struСliоrl was Inadc ЈI1 accord wi th 
(Јlе i[lili<l1 cOl1lpositioll Шld Illе ex istil1g dctails of facade 
tl'еаtrnеПI. Ьу kecpil1g ОIl]У thc stПIСILlга] elcll1el1 ls of the 
basjc slecl bearcrs, 

Тllе ОIlШIl1Сllшl (гсанnсп! јll а l l е lсmСI1 I!;. оГ Ihe геСО[I 

s t Пlс ti О I1 j'clies 011 (!Јс exislil1g с lсrпС l1 ls I l1 аl аге Ёп slyl isti c 
IШГl1l0ПУ \vith (l1е il1itial СОl1сер! oftlle build i[lg, New tссh[ю
logics al1d IШllсгiа]s аге 'lppJi ed раrti Сlllш' lу iп 'llе rebllil<lil1g 
01' сепаЁ ll parls, 
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1, ТЈ/е ji"bl,('{/ IJlliМil/!: (роюС(тl collecrioll о! Pro! 
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2, ТI,e Serbltll/ HOlIse tIf'Olfllt/ 1900 (роsrсапl collecrioll оЈ 
Pro! Mak,~ illl tJ\lii ~ рriщс{/ /Ју I,~ itlo,. ~Veis,~. S/'(!l1/ska 
Mirrovica) 
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