
УДК 929:72.071/ 072 Бov .. са~1I1I1I М . 
728.3 (497. 11) . 1928/1939« 

Ивана Ковачић 

НАСЛЕ ' Е 

ПРИЛОГ ПОЗНАВАЊУ АРХИТЕКТОНСКОГ ОПУСА 

МИЛУТИНА БОРИСАВkЕВИЂА: 

ПОРОДИЧНА КУЂА И ВИЛА 

~ 
СЛО МШIУ1'IIIШ БОРllса вљеlillћа може се посма4 

тpaTl1 у два 1· l равна . као аРXllтекте 11 К:IO I Ш.УЧ I Il1 4 

ка - еСТС1"lIчара 11 теореПI'l:Iра apX II1"cктype . Као 

а XII' ект БоРllсављеlщћ је П0311<11" I I СКЉУ'l ~tlю у OKBHPII

ма наше среДIIIIС. !'Дс је юю пројектшl1' стварао под окри

љсм ВЈШСТIIТО I' арХ I1ТеКТО I ' I СКО I' бll роа у перl lOДУ од ] 927. 
до ] 949. l'OдIllIС. док је као IЩУ'lIШ К 11О3 1-1<1Т И прющlТ 1·1 

ва " rpallllLta овiIX l"lростора. пре CBel<l у Франuус кој , ,-де 

је остваРIIО за naжеll lIаучнн рад за KOJI'I ЈС трн пута СВС

ча но .11II-рп l)e ll од странс ФРШЩУСКС 3.KancMllj e леПIlХ 

уметrЮСТII . ]954, 1956. 11 ] 958 . l 'ошtll С. 

MIIJ1Y1'11II БОРllсављеВllћ рођен је у Краl'ујевиу ]889. 
1'01ll1l·le. OCIIOBI'IY Шко.лу З:ШРШIЮ је у ЊIШУ. а ПI МII<l 3 11ју 
11 TeX I I H 'I Кl J фаКУJlтет у Београду, где је 191 2. 1"О1IIШС сте

као звање архитекте . ПО зtlвршеllОМ ШКОЈЮIЈаЊУ у Бео

граду 1I по првом светском рату. БОРllсављеВllћ ОДJlаЗII у 

ФрtlIlUУСКУ, у Парю. где Iшеl'авља СТУДl rј е. У ПаРIПУ је 

lraj rrpe yrнrcao ВIIШУ уМС1"ШI Ч КУ ШКОJlУ, а (lОтом , I'ОДIШУ 

дан а Kac lНlje 01"l1О'lео је стуш rје eC'ГC'I' I ' I Ke .щ СорБOl-lll . 

код професора Bllктopa Баша . I\a IЮВООС lювшюј ю .. теДРI·1 

за естети ку 11 науку о YMCТI IOCTII . На СорбоlНl је БоРllсав

ЉСIНЈћ н дОК'ГОРНР:lО 1926. I"OдlНlC са тсзом ИЈ liJeories (Ie 
1 'arЫfесlllге (Теорије архитектуре). I 

В llше l'ОдlШНЫ I борава к у Фраllцуској 11 CTYД~lje естс

TIIKC rlpecyдrlO су УТ"L.ЏIле на БоРl lса нље нићево сх ваТање 

арХI'IТСК1УРС 11 будућс IlpojCкт:tII1'CКO егва ралаштво. Apx l r ~ 

ТC I,,"Typaje Гlредста вљаЛ:l l'ла lШI I l lредмст БОРI IС<ШЉСВltћС4 

BIIX естетlt ЧЮ IХ студиј а . КОЈС ЈС раз в ltро у пра вuу н аучне 

ССТС'I'Jlке, као IШУЧ l lе ДИСU\НlJl llllе која кроз 11С IШ1'I16а IЬС 

коltкрепюг rlpenMeTa 1 1 роучавањ.'1 утврђује ОГI ШТС паже4 

ћс за КОII11ТОСТI I. П О БоРllсављевlt ћсвом М IIШљењу ееге

TIIKU је као Iщука б l-lЛа поцјеДН<I """О МOI")'ћа као и свс npYI'e 

lIаукс. Дотадашњу lIес пособl' IОСТ eCТCТIIKC да се докажс 
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као IIUУЧНU ДIfСЦНПЛJlfШ обј ашЊ3.вао је 11Iме ШТО се Оllа 

углаlmом cm a'I-Р<1ла доменом фШlO30фllје. У ('јравцу раз

воја Iшу'те естетllКС. БоРllса ВЉСВllћ је llOшао од cтal104 

Вlшrrа да естеТСКII феlЮМСШI HIICY само фIlJlОЗОфС К~I . већ 

11 Фll3 I1ОЈЈОШКl I . БОРllса вљеВll ћ је бllО 'IВретог уверсња да 

ecтeТCКl I фе lюмеll настаје као реЗУЈГГат перцеПЩlје спољ--

1IO I'CBCТ<l llyтeM чула. који тек Оlша 1Умаче.l lшuнr м субјеК4 

Тl1ВНIIМ Ја добнја дСфIlНIIТl16НУ формулаЦllју. Са пола зи

шта учвршћllвања наУ'l IlС естепже. Бор"саВЉСВllћ се 

I ЩРОЧИТО Шlтсресовао за фl13 11 ОЈЮП1ју 'Iула вида 11 0 0"1"11-

'IКО - фIlЗ IIОЈЮI/JКУ 1'lepcrreKTII8Y, одакле је даље развијао 

естеПIКУ 11 тeop l1jy архитектуре . Н ајвећll број БоР~I С<l В4 

JbeB~lheBIIX студија пуБЛ lIкован је у П арllЗУ. а само деЛlI 

мич .ю код нас. што УМ НОl"Oме отежана nOТnYlllljl' l УВ IIД у 

.bCl·OBO I laУЧ НО дело које је . без " какве сумњс. од огром

.юг Зlш'raја за српску apXIITeКТOHCKY l' I С'ГОРIIOl'рафиј у, 

Kpl11'llKY н TCOPllj y. ИЗ ТОI' разлога. од IШроЧ IIТС В<lЖ IЮСТII 

је cepllj a 'Iла llака које је БОРllса ВЈЬС811ћ обја ВЉIIвао у '1а4 

cOI II·rcy »УмеТIНl ЧЮ I пре l'ЛСД« као 11 БОРIIСШlJЬС ВllћеВ II 

I ICТY lllt у тадашњој днеВ lюј штаМ ПII . • шј'lсшћс ~} Пр:шда \( 

It >~ BpeMC«, у којој је као ВрсТШI 11 обраЗОВШ I КРllТll чар на 

ВРЛОЖНВ 11 11OJleMII' 1a1111:l'1I111 расправљао <lК1)'СЛНС , углав

IlОм урба НI'IСТI I 'I КС, l1[юбllеме Београда . 2 Такођс, трсба 
cllOMel lY1'11 ди је БОРllсаВЉС Вllћ ОСIЮВ;lО 11 урсђ l lвао »Не

~IMa p« - чаСОПl IС за apXIITCKTC, rrредузнмаче н кућС8лаС4 

m l ке, КОЈ " 'I:IКО је rlредстављ:.ю с војеврсну rrРОПШ'анду 

БОРl1с:шљеннћеве apX I IТCКТYpe 11 укуса . био од З l ta'шја као 

ретко (,..'1'рУЧНО I'ЩIСИЛО оие Bpr.:TC НД тадашњој a pXII1"CК1'O I ' I 

ској С НС11l1 . ОС I I М тога. БОРllса ВЈЬСВltћ ће остати YI"Ja Mhel l 

It K<lO ОС1lllвач катедрс за eCTeTIIKy 11:1 Фruюзофском фа

култету у Београду. I'де је јеД 110 време р:.lД IЮ 11 као хо~ю

paPl-lll п рофесор . Објавио је 11 ~l еко.л l l КО KIbl1ra З llа чај llllХ 

за ову област рада . као Ш1"О су ))Увод У ecтcTIIKY« ( 1932) 



СПОМЕНИЧКА БАШТИНД / ИВАНА КQВАЧИЋ 

~, }) ИСТОРl1ја сстеПlке« ( 1937). БоР' IС<lВЈЬеВ llћСВ<I аРХ IIТСК

ТO~'CKa п ракса 11 наУЧНI1 рад oCTBape1 1l1 у Бсограду, пре
ки нут" су почстком ДРУГО " СВСТСКО" рата, ДсфШII'1ТI1ВНО 

је ~ШПУСПlо земљу 1949, да бll се за стално настанио у 

ПаРI1ЗУ, гдс јс 11 умро \969, ГOдl l'I C. Захваљујућн ДОСПI Г-

1 ' l ућl1ма својс IШУЧ"'С дслаТIЮСТlI, МIIЛУТIIН БОРl1сављс

Bllh је постао једlШI1 СРПСКl I арХI1ТСКТ '" lјс "мс СС можс 

... аћ" у светским еН UlI КЈюпеДl lјама. Научно дело МШlУГIl-

11<1 БОРllса вљеВllћа може се окарактер"саТ'1 као дело од 

опште,' з ~taчаЈа за TCOpl1JY 11 естетику архитектурс. 
Иако је у досадашњој српској арх " тектонској исто

р,ю,'рафlФI већ ГIIIСalЮ о ,'paдl lTeЉCKoj дслаТНОСТI1 MII
лут,ша БОР'lсаВЈЬев"ћа3 , 'Iзостало је ПО'Т'ПУ"I"је IlстраЖ'I
вање ,berOBOI' " Iројект,штско[' стваралаштва, а саМ I1 М "1'1IМ 

и MOгyћHOCТlI да се одред" каква је уЛОIЋ 11 значај ово ,' је 

Д'lIIствеlЮ" ствараоца у Щ;ТОРllј ll СР 'lске аРХlпектуре . ИЗ 

тог разлога, овом ПР"ЛIIКОМ скрећемо пажљу lIа посеб,ш 

ccrMellT БОРl1сављеВLlћеве a pX I1ТCKT(НlC Ke праксе , пред

стављањсм порОДИЧlIlIХ кућа 11 ВШlа које је пројектовао 
током ЧlIтаве apXllтeктo"cKe кариј ере. уједно 11 Ilа поро

ДИЧI 'У кућу 11 ВШIУ као I,осебан ћ1l1 аРХllтектуре у IIЗ I'ра

ДЊ1 1 међураТIIО I' БеОI'рада. а са жељом да се досадашње 

Шlтерпре,.t Llllје упО'Т'пуне ~ЮВIIМ подаЦlI ма 11 оценама . 

АрхитеКТOlIСКО дело МIIЛУТI1lШ Бор" са ВЉСВllћ а Il pll
пада корпусу српске арх итектуре LlЗмсђу два светска рата 

( \9\ 8- \94 \), 11 преваСХОДIIО је остварено у Беоr'раду. Као 

11 дело већ,ше apx liтeKaTa ОВOI' пер"ода, 11 дело М'Ulутltlш 
60pllcaBЉCBHha прсдстављају остварсњ.1. која одговарају 

Ka paKTepL" CТ II KaM<I два l'ла Вllа СТlIлска тока беOl'радске 

арХ lIтеК'l'уре II змеђу два светс ка рата - академltзма4 11 
МОДСРНl1Зма . За разлику од већl1l 'е својllХ caBpeMellllKa , 
пројектоваl',с по узору 11<1 IIстор"јске СТlIлове у а РХ lпек

TyplI, у слу'taју БОРL'lса l\љеВllћа представљало је резул

тат дубоко укореlЬеШIХ YBCPC ' Ыl која су ПРО'tСПllщла нз 

ny,'oroHIIW.ber бављсња ССТСТItКОМ 11 тсоријом а РХ Lпек
туре. ОсоБСIЮСТ БОРllсаВЉСВL t ћевог пројСI\'ШIТСКОГ рада 

предстаВЈЫl углсдањс ~Ш арХ Llтектуру фра ",цуско ,' рс ... е
саНСIIОГ СТllла. У ОШIМ оствареЉlIма, IIа којшш БОРllсав

ЉCBllh остварујс модерШI apXHTCKTOl-l С КLI нзраз, lIајВ ll ше 

се приБЛ llжава а рХlIтектури СТlIла АГI Оесо кој " такође 

упояшје током CTYД~lja у ПаРII ЗУ, а међу којLlм а је репре

зеll'Тапшан ПрLl МСр з " рада у У1llЩII Мајке ЈеВРОСјIме бр . 

20 из \93 1. ГОДШIС. БорисаВЉСВl1 ћ пр,юада Оlюј ГРУПII 

аyroра кој" npll xBaTajy модерш!Зам као послеДlЩУ al\l)'
еЛНIIХ дешавања ... а српској аРХ lIтекто ... ској сuеШl , у тре

нутку када се као правац заС~IГУР~Ю оформљује крајем 

треће децеНlIје, Промсна у наЧIIНУ пројсктоваlЫl у БОРLt 

саВЉСВllћевим МОДСРШIСПIЧКНМ остваРСЊI' l ма оглсда се 

једино у новом украсу фасада, док се у КОМ 'ЮЗ~ЩllOној 

схем" задржава "стовета н академски метод. Стамбе ... е 
З I'раде представљају главне " IРl lмерс БОРllсаВЈЬСВI1ћСВО " 
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МОДСРIILlСТII ЧКОГ опуса , аЛ II се као MoдeplН1CTa опробао 11 
у пројектовању з " рада јав " е Щ)Х IП'е К'l'уре о чему, као lIај 

ИJlтереса "'ТlН lј ~1 ПРLlмер, сведочи једно од рсшења пону

ђено на КОIIКУРСУ за зграду позориwта у Новом Саду,5 у 
правцу об1ll 1 ковања a px ~l'Тeктype у CTI1JIY Art Оесоа у I-Ia
шој среДШIII , наРОЧIlТО су IICTa Кl 'YТII аРХ l lТСКТI' Војин 

С L l меОlюв"ћ " д" t>шгрнје М. Леко,6 За арХliтектуру ка
кву остварује Милут,ш БОРllса вл,сВllћ I " е може се рећи 

да је аРХLпеК'"гура јеДIIII С'I'ВеIЮI' 11 Сl lаЖ/lОГ ауюрско,' cт~иJa , 

Она се , 'Iре може окарактер"саПI као a px lITeJCТypa која 

Tpara за CBOj liM изразом. Бор"сављевић Прl tступа apxlI
теКТОllСКОМ објекту пре свега споља као умеПll1ЧКОМ 

предмету кој ll треба обmtковаТlI , npll томе оства р"вање 
умеТНl I ЧКО " израза увек је ПIIТalЬе избора. а ~Ie креllрања. 

ПројСКТО 'ШIЬе ГЮ узору ,ш аРХllтеКТОI' l ске СlюмеНlIке 

ПРОIUЛОСТIIIIЈНI по узору ... а модеРI 'IИСТlI чка решења, пред

С'ПlВља ос ,юву Борисавл,сВllћевOI' арХ LlтеКТОllСКОГ ства

ралаштва, у којем је достизаље ecтeTCK~J X квалllтета б,џю 

примар'ю. КОЛ IIКО се БорисаИЈЬеВllћ као Гlpojeктa , lТ , аШI 

11 као YMeтIIIlK , доказао у пројектовању порОДИ'IIШХ кућа 

11 Вllла Ilриказаћемо у даљем тексту. 
Породична кућа 11 ВЈ,ша које Ilpojeктyje арХlгreкт МШIУ

ТlIII БОРllсаВЈЬеВllћ укла ,'шју се у ОП lUту СЛIIКУ ГЮРОДII Ч

I-IIIХ кућа 11 ВИЛ<I које су се у пер'lOДУ I lзмеђу два светска 

рата IIIIТСIIЗ ИRIЮ градиле, углаВIЮМ lIа тадаШЊI1 М neplI
феРШЊI деЈЮВlIма Беоr'рада . П О \ЮДIIЧIШ кућа бllла је ве

ома заСТУПJl,сI-l ШI'IIII-I СТalювања у С IllI М ста l'lама раЗВОЈа 

БСОl'радскс apx ~J 'ГC К'l'ypc , '1Iljy појаву. као об1lltк LШДLШII 

hyaJII-l с IIJrpaAlbe C'r,HI<I, архитект, г'рофесор и иС'юр"чар 

аРХ IЈтекl'УРС , Богда l' l НССТОРОllllћ обја ШIЫl IШ IJaBliKOM 
ПРОllстеклом Llз l'раШll.lllје 11 ' I<IЧ llllа ПОРОДIIЧ ' ЮГ ЖlI вО'Т'а 

код беО'lЈаДСКО I' СТalЮIШllLlпва, које се угла ВIIОМ фОРМII

рало ПРLIЛIIВОМ ("'1'а IЮВIIII , ,IjТlШ са села и I IЗ паЛ<l.lке. а1ll1 ~I 

l ' едОС1'аТКОМ IIзграДlье стамбеllИХ В'lшеспраТlllща. 7 Иако 
је у перllОДУ између два свстска рата IIЗградња стамбеШI Х 

В llшеС I' l ратшща бllла Нi'IIШМIIЧlшј а у односу IШ ДОl'адан ' 

њу LlЗградњу, и урбаlНlза Ullја " рада З ' lаТIIО осеТЉII В llј а. 
ПОРОДl lч~ta кућа је 11 даљс представљала всома заСТУПЉСl 1 

оБЛIIК IIзградње станова у Бсограду. Тако је у ОI:lОМ пср"

оду београдске аРХllтектуре , од УКУШ-lС юградње стано

ва. ГЮДIl ГI-lУГО око 3000 'ЮрОШI ЧШ' Х кућа. 8 ВеhLНШ 1'101'0-
ДLl ЧНIIХ кућа сш-рађСIНЈ Х у Бео" раду IIзмеl}у два СВСТСК<I 

рата, представљају арХ L1ТСКТОllска ocTBapc lЫl која одго

варају карактеру тадашње КОlIЗерваТIIНI 'С 11 аРХIIТСКТОI ' 

ск" I-IСР<lЗВLlје l-l С среД1ше. То су куће које су н ај'lешhе 

OCTBaplIBalle у духу а рх итектурс акадеМ lIзма, г'ризеt>ше 

\t ЛII спраПlе, са сведеllОМ ИЛ II скромном декоранијом. 

КоtIЗсрватизам ЊL1хове арх \tтектуре О l'леда СС \1 у lIаЧII 

~IY функцио ... алних рсшсња простора куће . Најчсшhе се 

'l рОСТОр куће орга Ю1Зује по траДIЩIIЩlалном моделу у 

којем се LlЗдваја UCI-tтраШlа L1Щ1 среДi1Шња ПРОСТОР"Ја 



ПРИЛОГ ПОЗНАВАЊУ АРХИТЕКТОНСКОГ ОПУСА МИЛУТИНА БОРИСАВlbЕВИЂА: ПОРОДИЧНА КУЂА И ВИЛА 

(предсобље, трпезарија или је то једноставно улаз у ку

ћу - entree), око које су распоређене остале просторије 
стана. Начин распоређивања просторија куће следио је 

готово увек принцип симетричног распореда, по коме се 

са уличне стране куће групишу »боравишне просторије« 

(код мањих и једноставнијих кућа то су углавном соба и 

трпезарија, понекад салон или радна соба) , док се у дво

ришном делу налазе »сервисне« (кухиња, остава, WC) и 
»приватне« (спаваће собе, купатило) просторије стана . 

Уколико је кућа била спратна, ту су се готово увек нала 

зиле приватне просторије стана које су по распореду 

идентичне распореду просторија приземља, док су по

друмске просторије куће најчешће коришћене као оста

ве за огрев. Овакав традиционалан начин функционалне 

организације простора куће био је карактеристичан и за 

већину модерно обликованих кућа , какве су се у Београ

ду почеле градити почетком тридесетих година . Посебан 

облик породичне куће у овом периоду београдске архи

тектуре, представљале су виле које су се градиле на по

себно формираним подручјима породичног становања у 

којима и данас породичне куће представљају најзаступ

љенији тип архитектуре. Изградња вила у Београду из

међу два светска рата, данас се посматра као једна од ка

рактеристика у архитектонском развоју града, за које су 

пројекте израђивали многи угледни београдски архитек

ти. Оне су карактеристичне за тадашње периферне дело

ве града попут Сењака, Дедиња или Топчидерског брда, 

али и за насеља која су се формирала уз само језгро гра

да попут Неимара или Професорке колоније.9 У овим де
ловима града куће је градило имућније градско станов

ништво, стварајући себи квалитетнији животни простор 

изолован од великог таласа урбанизације, остварујући 

архитектуру куће према сопственим захтевима и жеља

ма, које су најчешће обухватале и лепо уређено двори

ште, башту или врт. Формално - стилска решења вила 

била су, сходно амбицијама њихових имућних наручио

ца, знатно богатија и сложенија од породичних кућа, док 

се у начину организације простора куће примењивао до

бро познат традиционални модел као и у архитектури 

породичних кућа, са разликом што су ово куће већих раз

мера, углавном једноспратне, са већим бројем простори

ја тачно одређене функције, односно намене. Организа

ција стана код кућа типа вила може се посматрати и као 

израз посебности београдског буржоаског живота , у чи

јем функционалном склопу се у већини примера јасно 

издвајају три функционалне целине. Сервисни део стана 

обично је смештен у подрумским просторијама, док се 

јавни или репрезентативни део стана налазио у призем

љу обично са пространим холом, салоном , трпезаријом 

и врло често радном собом. Приватни део стана увек се 

налази на спрату и обично обухвата спаваће собе са ку-
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патилом. Зависно од амбијента насеља и становништва 

које га је чинило, постоје и извесне разлике између по

родичних кућа - вила саграђених у овом периоду. Виле 

Неимара или Професорске колоније скромнијих су раз

мера, прилагођене условима и начину живота грађанске 

средње класе, а од не малог значаја на карактер вила 

ових београдских насеља утицало је и градско окружење 

које је битно одредило одмереност њихове архитектуре. 

Виле Дедиња. Топчидерског брда или Сењака углавном су 

већих размера , што је на првом месту било омогућено 

неизграђеним пространством , али и финансијским мо

гућностима најимућнијих Београђана који су се насеља

вали у овим деловима града. 

у београдском насељу Неимар по пројектима архи

текте Милутина Борисављевића подигнуте су четири ви

ле. Насеље се формирало у времену између два светска 

рата и од самог почетка формирања изграђивано је за

себним породичним кућама , грађеним у разноврсним 

архитектонским облицима и стиловима. Насеље се про

стире између данашњих улица Небојшине, Максима Гор

ког, Огњена Прице и Ранкеове . Интересантно је рећи да 

су међу становницима Неимара били и многи угледни 

београдски архитекти, као што су, Бранко Таназевић, 

Драгомир Тадић, Димитрије М. Леко и Милан Злоковић, 

који су осим сопствених, као архитекти Борисављевић и 

Злоковић пројектовали и друге куће. Све четири виле 

које пројектује архитект Борисављевић рађен е су по 

узору на архитектуру француског ренесанса, са обиљем 

украса и детаља. Архитектура коју остварује на овим ви

лама представља најупечатљивије достигнуће у цело

купном Борисављевићевом архитектонском стварала

штву, с обзиром да их остварује у оном архитектонском 

стилу који је, не само као архитект, већ и као естетичар 

високо ценио. 

За разлику од вила какве су се у исто време градиле 

на Неимару, на чију архитектуру је у битној мери утицало 

градско окружење, виле на Топчидерском брду и Деди

њу, тадашњој периферији града, градиле су се као потпу

но самосталне целине, међусобно независних стилова и 

облика, окружен е пространим баштама-вртовима. Њихо

ву слободну изградњу и монументалне размере омогућио 

је ненасељен простор који је дозвољавао да се формира

ју велике парцеле, граде импозантне куће, али и да се са

чува богат природни амбијент. У годинама које су прет

ходиле њиховом изграђивању, у овом крају готово да и 

није било кућа, већ су се ту налазила имања Београђана, 

углавном воћњаци и виногради. Стално насељавање 

Топчидерског брда и Дедиња било је подстакнуто изград

њом комплекса краљевог двора. У окружењу двора насе

лили су се најбогатији Београђани - трговци , банкари, 

индустријалци и министри, градећи луксуз не и раскош не 



СПОМЕНИЧf<А БдШТИНА / ИВАНА КQВАЧИЋ 

ш t1lе. ЛУКСУ31 'I С ншrе какнс су l'раДШIl-1 flеЩ1ХОД1Ю су обу

хваталс уређен врт 11 Ifајчешћс 31ЩШlУ or paAY. На такав 

1Ш'111Н фоРМ ~1рао сс јСДfШ од најрепрезСlIтаТIIВll llј llХ I1lIај 

ypeђelll 1j 1 1 X делова Београда, са аРХ IIТСl\ГOl lСКИМ остна

pcIbIIMa Iшј раЗl10ВРСIнIjI IХ стилова 11 об1lllКа. АрХIIТС"" 

ИВШ I 3драВКОВll ћ којll је Harн 1cao један од l-шј ра НllјL IХ 

l ' l рllказа ВШ1а 11<1 ТОI"I'l НДСРСКОМ брду 11 ДеДL I ЊУ CnOM IIЊC 

ВL IЛС у РСliсса ",с ,юм, jal1a liCKoM. јуж,ю-амеР"1 ЮlliСКОМ. 

С l I ГЛССКОМ , шпаIlСКОМ , I lащюmlЛlЮМ, гш СВС дО модерtюг 

С1·Lща. 1О У ЊI1 ХОАОМ Iшстајању учсшћ<1 су Il маЛL I св" 3113-

'шј lшј l l беО I"раДСКL I a pX lIтc",.II , Mcljy ","ма Boj llH Сl1мео

IЮВ I1ћ , Бршшсла в М<1РЮIКОIН1 ћ, Богда l" H ecтopoBlI h, 

бра ћа ПСТ<1Р 11 Бранко Крстић , МLlЛан 3локовнћ . Драг,,

lIIа Брашован " други . Иако у IЫI ХОВОМ оствар"вању НlI

су уживаЛII патпу " у стварала'IКУ слободу, 8еl\ су понекад 

ствараЛL I по ,'ОТОВОМ 1'I РСЛЛОШКУ за кој " јс бlUЮ потреб-

110 само IIЗрад L !ТИ l'ljюјска1' IUIII су C:lCBIIM МОРаЈlI1 УДОВОЉII 

ТII захтеВlIма ,шручноца. ова а РХ lIтею"Онска остварења 

г' редстављају Зllа'шј,ю liаслсђе бсОI'радске арХ LlТектуре. 

' -' рс свега са аспскта IbII XOBC раЗВОВРС,ЮСТII . Архитект 

MloIJIyrl'II ' БоРL lCаВЉСЮlћ спада мсђу значај 'illјс ))гpaДl 1Тe

љс.< овог београдског краја. по Чllј llМ щюјСК'1'Llмаје 11OДl lI'

IfУТО шсст Вllла. од кој 11 Х сс две налазе на ТЩI Чlщерском 

брду, а " СТI ' Р" ШI Дедшьу. ЊLlХОВУ apXL ITCКТYPY ,акође 
остнарује tl (} постулаТlIма акадеМ L1зма кроз раЗJ1lI 'l 111'С 

оБЛ lIке It декораннју. 

ApXI'rrcki' MIUIY11 111 БоРllсаВЉС"' 1 1\ ,'LpcHcTaHJba зatЈаже-

1101' аУl'Oра у ,чюјсктонању ПОРОДlI'ItIlIХ куl\а '1 BIIJI:1 Бео

r paAa између дlШ снетска рата. Иако " ројектоваље apx II -

1'eКТOHCКl I X објеката овог ТIНШ Нllјс МО1"ЈIО L" редст;шљаТI1 
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1. детаљ ф(lсаgе са ,,:уliе у Р(lIIксовој 
УЛlЩII, 1928. fQf}IIIШ 

ДОВОЉIIO неЛIIЮI lIЗазов за арХ IIТСК'I'У БоРllсанљеВllnеВIIХ 

амб,щltја. и пак је у овој облаСћl архнтсктуре оства р'1О 

запаЖСllа дела која дш-шс представљају Зllа 'шјна 11 карак

ТСр .' 1 СТL1чна оствареља бсО1"радске аРХI IТСКТУРС. Њ"IХОНО 

представљш '"е одређеlЮ је СТLUЮМ. ХРО'ЮЈТОШЮIМ редом 

ЊItХОВОI" IlaC1'aIlK:I 11 обух вата како јеДlюr...-га В I ' :I. та ко LI 

најсложеН llја аРХlггеЮ"()lIска решсња. ВеI\"'-I<1 ПОРОШ I'1 I 'II IХ 
кућа 11 ВIIЖI. IIзведеlЩХ по 1 'l ројеКТlIма арХ L IТскте М ~IЛУ-

1'IIН3 БОРllсаВЉСВll ћа. ПРL1I1 ада аРХIIТСКТУР" а кrщеМ lIзма. 

остваРС'lOј ,Ш ""lТсрпрстаН llј l l ФраIlЦУСКОI' рснссаНС'ЮI" 

СТllла. док се један број п римера остварује у модеР'-IIIЗО

ВШ-ll1 М обmЩlIма '1 дскораШlј н . К ако 11 арХllтектура гю

рОШI 'III1IХ кућа 1I 8НЈШ . којс пројектује БОРllсављеВl1ћ . 

ОДl"О ,шра караК1'СРI1СТlI ка м а два глаВllа CТL IJICKa ',"Ока у 

београдској међураПlОј арХ II'гектурll - академlIЗМУ 11 мо

ДСРIILIЗМУ - IlреДСТШJll ћемо II Х ОЮШрIН1 М fL p 'IMep"Ma. 

Примери акаgемu.з.ма (1928-1939) 

Вила lСl/ералu ЈmШ'luћа, УЛU l4U Раuкеова бр. 2 1, 

1928. 10иllllO, Нсu.мар 

811ла у Раl-lксовој УJIIIШ I представља tшј раНl1је остнаре

њс у IН'ЗУ I'1OPOДlI 'IIH'X кућа - Вllла које су на Неимару по

Д l1l'Вуге по l lpojc",.. ,Ma арХLПСК'1'С БОРllса lЈљеВl1ћа. То јс 

'щртсрна. IlрllЗе~ша кућа, ,,"Оја у сном склопу обухната по

друм. ГlрllЗемљс ~I ПО'l"крОllље под ма l lсардом. Кућајс I1ра

Ш11111С r'puBoy'"aOllc ОСl lО lIе. ДllмеlШlја 10,00 111 Х 14.60111. 
11 " Ipe'I'ХОД IЮ је заМ l1lЈ1ље,ш као јеДllоспраТlШ . за Ш"га јс 



ПРИЛОГ ПО3НАВАЊУ АРХИТЕКТОНСКОГ ОПУСА МИЛУТИНА БОРИСАВЈоЕВИЋА: ПОРОДИЧНА KYfiA И ВИЛА 

IIзра~СII 11 '1 111'<11) пројекат. да 611 1'10 НОВОМ пројекту 611ла 

I IЗ IJСДСIЫ као Гlр IIЗСМ II<I . ФУ~I КЦИО I I<LIIIШ ОРГ<1lIl1 З'Щllја I IIЮ

стора куће остварена јс по традlЩllO l l аЈ]l ЮМ МОдСЛУ LlСН

траJIIЮI' ТlIIШ. у којој се јаС IЮ I lзлвај ају тp l' l ФУII КUl IOIШЛ

lIе цещшс: CCPBIICНlI . рсщ)Сзе l lтаТl 1IJlШ 11 1 - I Р'Ш:1Т1111 дсо 

cтa ll U, У подрумске ПРОСТОРllје куће. Ор l'Ш IIIЗО IИlllС око 

ГlрсдсоБЉ'L, cMCIUTe H је сеРВlIС l1l1 део СТ<l 1Ja KOj l1 је обу

хваТIЮ KYX IIIbY, трпеза Рl lју, собу за послугу_ ВСШСрН II ЦУ 11 
оста ву за огрсв , У ВIIС I11111 ПР I-IЗсмља , са IЩСIIТII 'I I IOМ ор-

1'<IIIIBa Llllj OM ПРОСТОРllј а , lI алаЗII се рспрсзеl l1'ilТ II ВII лсо 

СТ<1 I Ш кој ll обух иата саЛОII I I ТР llсзаРllју. окрснуте К<I УЛ II 

UlI , док је при ваТIНI део ста на кој \! обухвата 1'1" 1 С l!аваћс 

собе 11 КУГIUТl IЛО OKPC IIYТ ка nBOPI'IIJ]TY куће. МIЮI'О IIII1'С

рссаllТlшје је спlлско решсн.е куће. за 'lIIју фасаду сам 

аутор кажс да је КОМ IЮlювана у духу ФраIЩУСКОI' РСНС

ca llca С1'II1I<1 Луја XVI. О овом СТlIЛУ 11 ЊСГОIJОМ најЗI"' 

ч ај lшјем прсдстаВ IН1 КУ у а рх итеЮ)'р l l , apXIITC1\I'\1 Жак 

А IIЖ ГаБРl lелу, БоРllсаWI..е Вllћ је објаВIЮ 11 јСд<НI '!Ланак у 

ЧUСОП IIСУ »УМС1'1II1 'IЮ I Щ)СГllСII« , у којсм је о стилу Луја 

ХУ I [Нlсао као H<ljoTMelll ljeM СТIIЛУ ФР<l IЩУСКОГ реllСС<1Н

СЈI , за ч ијс је I'Л<1В llе караКТСР"СТlже IIстакао трllјумф пра

lJe Л llllllје, I"СОМСТРllјскс форме, OТMel l()(.,'" у јеДlЮС'ГаВНОС'11 1 

11 ДlICKpCТlIY УГlOl'ребу 0P't;lMC I 1ТlI KC, С1'II11 кој 1'1 је 110 Бор" 

С<lWЬСIJ"lћу IIЗР<1жа в;ю '1I1СТО фРШЩУСКУ CCТCTII KY 11 дух, С 

обзиром да је у ,1t'ТОм CTIUIY 11 ројеКТОВЈО свс '1СПlр" BI-Ule. 

могућс је Ilpe111OCT,1В1IТ1I да је овај CTII1I БоРI1са вл.еВIII'I 

сматрао 1 1 <1ј 1lОдССlшј llМ :ш аРХIIТСКТУРУ » 1'Р:ЩСК1 IХ В'-1)IЗ« 

Н е'l ми ра, 1 1ре CIIC ... , си eCTcTCKOI' СТШЮВlIшти, по коме за 

БОРI tc<IВЉСlшћа у apx IITCI':Ty plI " радскс ку l'l с/Иl11lе lIа пр

вом меС'IУ треба дОС'Пlћtl ОТМСНОСТ њеНОI' IIзраза . Фасада 

куће , окреllута ка YJ1l1 <lIlOj C1'p<ll lll , саДРЖII дна Про30р<1 

ЛУ'l IЮ оБЛI'I КОI.I <l l l iJ., деКОР~lса l 1il бilлустраД<1 м а '1 СКУЛПТО

раЛII IIМ украсом IIЗIШД, док је ПОВРW lll1il фасаде раШ'Iла

ЊСIШ ПНЛUСТРl1ма са еJlе l'аН'l 'lШМ jOIlCK~I M к:tШ lтеЈ1IIма, 

Фасада је завршеl lа у PIlTMY КЈ1iIС II Ч l!ОГ кроВlЮГ вениа, 

II З llад којС I' се IIЗШIЖС балустрада 11<1 којој се IЩЛ<lзе укра· 

c ~' у оБШ I КУ ypllll . а Чilтава uеЛ IIII <1 смеште l 1il је IЮД кров 

ма r' l са рДlЮГ оБШlка . А рх итектурам куће доминира ПР<1ва 

Jll-lIl11ј а, СКЈЩЦ у ОДI IOСУ ДСЛОВ<1 11 иеJIIlНе, док фасади куће, 

у r'lcyrpa1lHOM CI-IHOM 1'OI'Y. још B~I IJ1e Ital'лаШ<1ва КОМ Iш'КТ

II OCT њel lC иеJlОКУ1ll lе формс , у којој је БОРllса вљсвнћ за

"ст" QCТваР 1 10 c lJojcBpcTal1 аРХ lIтеКТОIIСЮ I IIЗра з, Бнла у 

РШiкеовој УJIIЩ I I сасвим је i1ЗВСДС llа 110 БОРI'lсаВЉСВI 'l ће· 

вом пројекту, 11 представља всома УС I1СЛУ IIHТCP" 'pCl'a ЦlI 

ју а РХ llтсю'уре фр"НUУСКОГ РСllсса ll а, кој у је БОРllсаI!1ЬС
Вllћ "рло добро ПОЗllавао након ДУ''О I"ОДl ШIЊII Х c1)'Дl lja у 

Парюу, користе l'! lI је као узор 11 У CBojllM APYI'IIM apX IIТCK

ТOIICKII M оства реЊlIма, АРХ llтсктура Фра lЩУСКО l' ре llе · 

СUllса ДОСТI1I'Јш' је с воја IшјЗII<1чај lНlја оствареља управо 

у арХIIТСКТУРИ заМКОШI ItЛ If ТЗR, M;rel!J' pUrlicl/lierJ, које је 
БоРIIС<1в.ље lшћ , сва како, IIмао IШ паМСl'lI у ствирању UPXII -
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тсктуре ове I'радске Iнше, ОСl'варујућl, јс, како је сам ре

као. КЗ0 палату у М:1Јюм. 11 

Вшra Ма.лужевllћ/КовU'Iе81lIi, 

ул ltlЏI l7{mјеиорска бр, 4 (ииЈ/ас ул, То.лсmојева бр. 1), 
{918, fоglllЩ ТUП'IlI,qерско брgо 

В, lла у ТОJlстојсвој УЛIIШ I јеДlIa је од БОРIIС <1ВЉСВIII'1е ВII Х 

lI<1jpa llllj ll X кућа '1'111'1<1 ВIIЛ<l . П ројеК<1Т З<I кућу I-IЗР<1 ~е l l је 

1928, ГОШIIIС, а IIЗ1'Р<IlIlЬ<1 је за врше на следећс, 1929, То 
јс јеДНОС ' lраТlШ Kyha под M:l I ICa pnllIlМ кровом.јешюстuв

lIе С ГIОЉ;'\WЊОСПI , са 1 1раНIIЛ Ш1М правоугаОl lllМ отвор"ма 

за l ' l розоре, са баJlустрадам а око балкона 11 крова куliс. 

РаСllореl1 прозора 11 НСЛОКУГlа ll ТРСl'Мal l фасаде веом а је 

СЈ1IIЧ <1 11 ОIЮМ KOj ll ће БОР'lCаВЉСIНlh ПР"МСШIТI I у решењу 

фасаде Н IIЛС СI IРIIШ 'lеВl lh , ' Iеку l"Onlil'lY KacHllje. Бшш у 

Толстојевој УЛЩIlI ОКРУЖСIШ је веЛ ИКl'I М. ПРОС1'РШIIIМ 

двор"штем 11 . с оБЗI1РОМ да је кућа l' I ск..'Та вљеllа IШ самом 

крају парцеле (удаЉСIШ од УЛlЩС), УJlазу ПРСТХОдl l ДУ 'ЋЧ
ко степе1lllш', 'е . Простор куће ОР''аI IIlЗОВ<1 11 је у OKBl lpy 

flР'lIюупюне основе, ДII МСIIЗ llја 14.45 111 х 14.70 Пl. Како 
је кућ а II м аЈ!а два влаСНlIка , 01'13 у свом СКЈЮI ЈУ обухваТ'1 

ДВ" стан а, Iщеll1'I I'II ' I С ФУ"КЩЮllaJIIlе орга lll lзаШlје, У ла з 

НОДII пра во до r..'ТеГI С Ill1lJЈ1d за спрат. 11 Iчюсторнје Kyhe 

раСflорс ~еJlе су ока ХОЈШ . ЊСliа Д<1 нашња арХ lIтектура 

I ЩСIПlI Ч I Ш је са пројектом, као 11 са фОТOl'рафllјом , коју 

јс Бориса ВЉСВllћ обј<1В l10 у КlЫIЗ I I »ApX IITeKTo r ICКlI п ро· 

БJlСМ I I« у '!aCOllJlCY »HeIlMap«,12 

Куliа Гаврила l7еmР08иliа, УЛ llll,а СурgУЛll'lка бр. {О, 

1929, lоgшщ ВОЖ9О8at4 

Куliа у СУРДУШlчкој УЛlЩII је rlpllMep јеДlюспраТl lе fIOPO

ДlIЧlIе куће (подрум, пр"зсмље 11 СI1Р<1Т), ОС11шре l' l е у духу 

apx l lТCКТY I)C аК<1деМ IIЗМ<1, са СКРОМIЮМ лекораШlјом, ШI 

меЮllја 8.00 111 Х 5.25 111 . '\а КО је BeJIIl' l l1l1a плаца дозио

љавала кућу већllХ дllМСЮl1ја. Н а кућ" је ра На! 1 KpoBl1II 

завршетак. аЈщ без уоб' I Ч<1јС I-I е б<1лустраде. I1ПО јој дајс јсд

IIОСТ1lШНlј и. »f,lОдеР'lllј и {{ II ЗГЛСД. Улаз у Kyhy сасвим је 

окренут ка ЩЮРllшry. П IЮ<':ТОРllјесу расгюрсl)cl l е fIОДУЖI I -
1111 (8.00 т), као 11 СТСПСIIl IШТС које ВОДИ I'Ш Вl IС IllIУ спрата. 

ПРIШ С'Г<lжа обух вата ПРОСТОРllје по реду, ПСРIЮ1llще, ку

x l'IIUe н »собе«. дОК ДРУ''<I етажа 1 1р<11''' ОС IЮВУ l' I Р"ЗСМља. 
где је смсштсно КУШIТIIЈIO 11 две »собе« . У с rlOљашњем 1-13-

,'Леду Kyhc I laроЧIIТО јс IШI'ЛUШСIШ ЊСШI веРТlIкалност. ка

ко маЛIIМ Дl lмеНЗ'lјама на простра1l0М плаuу. тако 11 11<1'111-

IЮМ обраде ф<1сале, П РОЗОР'I 'l pBOI' '1 дРУГОI' CnpaT<I , истс 
ВClТlIЧ IIIIС 11 оБЛlIка. ПОС11шљеllll су јеШ-III IIЗlIад ДРУГIIХ, док 

ЊIIХОВУ пра ВI1Л11ОСТ расгюреД<1 прате, благо 1131')I<ll11ellll , 
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високи канелурисани пиластри дуж целе линије фасаде. 

Простор између прозора декорисан је малим конзоларним 

испустима. Данашњи изглед куће у свом формалном ре

шењу одговара Борисављевићевом пројекту, али изглед 

куће сасвим је измењен новом фасадом која је прекрила 

њено некадашње решење, које су битно изменили и нови 

прозори на кући. Кућа је као самостална целина постав

љена у средишњем делу дворишта, које је оградом одво

јено од улице. 

Кућа Милице Крстић, улица Гвозgићева бр. 26, 
1929. loguua, Звезgара 

Кућа у Гвоздићевој улици замишљена је у необичном 

архитектонском стилу, блиском тражењима национал

ног стила, чије романтичарско порекло није било свој

ствено Борисављевићу, како показују остали примери 

кућа, што наводи на закључак да је кућа остварена са

свим по захтеву наручиоца . Њена архитектура данас је 

делимично измењена надоградњом, тако да нам је прво

битно решење познато само на основу пројекта . Кућа 

припада типу приземне породичне куће, са правоугао

ном основом димензија, 10,60 m х 10,50 т. Обухватала 

је просторије трпезарије и салона, окренутих ка уличној 

страни, док је сервисни блок куће, као и увек, био окре

нут ка дворишту, где се налазила и спаваћа соба. Улаз у 

кућу окренут је ка улици и постављен са стране, наткри

вен посебним делом крова под којим се налазио и двори

шни део куће, док су просторије трпеза рије и салона биле 

наткривене вишим кровом. Фасада предвиђена пројек

том имитирала је градњу великим каменим блоковима, а 

посебан акценат стављен је на обраду отвора око прозора 

и улаза у кућу. Прозор који је одговарао просторији са

лона, уоквирен је масивним луком који се ослања на два 

пара ниских стубова и читава конструкција доминира у 

односу на остали део куће као издвојена целина. Такав 

архитектонски детаљ задржао се и у данашњем изгледу 

куће. Прозор трпезарије био је правоугаоног облика, на

глашен само благо истурени м венцем, док је под посеб

ним луком био смештен и улаз у кућу. Кућа се налази у 

сопственом дворишту које је оградом одвојено од улице. 

Прилично рустична обрада фасаде далаје кући несваки-
. . 

дашњи изглед КОЈИ нам Је данас само делимично познат. 

Кућа иuж. Боре Поuовића, улица Коuитарева 

lpaguua бр. 2, 1929. loguua, Стари lpag 

За ову кућу пројекат није познат, већ само њена изведена 

архитектура. Данашњи изглед фасаде углавном одговара 

94 

оном решењу које је аутор објавио у часопису »Неимар« и 

књизи »Архитектонски проблеми« . Решење унутрашњег 

простора куће на основу пројекта није познато и данас је 

адаптирано за потребе предшколске установе. За фасаду 

куће, Борисављевић каже да је компонована у францу

ском стилу, стилу Луја XVI, али да се за разлику од куће 
генерала Јовичића у Ранкеовој улици, која је замишљена 

и остварена у истом стилу, разликује по томе што њену из

градњу није надзирао сам пројектант. »Отуда су на њој -
пише Борисављевић у часопису »Неимар« - детаљи гру

би, отуда су сви орнаменти рђави и , најзад , толике грешке 

у архитектонским формама учињене. Па ипак - закљу

чује Борисављевић - није све покварено, мада је ова дру

га фасада, далеко богатија од прве, могла да буде једно 

мајсторско дело. Ко хоће да има уметнички изведено оно 

што је уметнички замишљено, нека зна да је то немогуће 

без детаља и надзора пројектанта. « 13 Данашња архитекту
ра куће упућује нас да је изведена према познатом предло

шку фасаде, али, како је сам аутор нагласио, у одсуству 

појединих детаља. То је приземна кућа која обухвата по

друм и приземље под кровом мансардног облика. Као и 

кућа у Приштинској улици, налази се на самом уличном 

фронту, са разликом што је фасада ове куће далеко бога

тија. Фасада обухвата три лучно обликована прозора, са 

украсима у облику гирланди од цвећа, завршени балустра

дом, каква прати и целу линију крова. Средишњем делу 

фасаде поклоњена је нарочита пажња. Око средишњег 

прозора налазе се по два пиластра са јонским капителима, 

док је читава композиција уобличена постављењем атике 

изнад, унутар које се налази скулпторални мотив две ле

жеће фигуре. Начин на који је израђен кровни венац куће, 

као и сама атика са скулптурама, заиста одаје невештог 

извођача, што је умногоме умањило репрезентативаност 

фасаде какву је замислио Борисављевић . У изради фаса

де изостала је и декорација изнад улазних врата. Над вра

тима је била предвиђена, такође, скулпторална декораци

ја уместо које се данас налази само једноставан прозор 

у облику медаљона. Као и на оној у Приштинској улици, 

улаз у кућу постављен је са стране. 

Вила Буковић, улица Ру.муuска бр. 43 
(gauac ул. Ужичка бр. 35), 1930. loguua, Деgиње 

Архитектура виле Ћуковић данас нам није позната у пр

вобитном стању, јер су на кући извршене преправке и 

дозиђивања од стране нових власника (на кући је додат 

кров мансардног облика, а фасада је обновљена у белој 

боји), а сама кућа тешко је видљива са уличне стране 

услед, такође нове, високе бетонске ограде. О првобитној 

архитектури куће могуће је говорити на основу фотогра-
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фије и записа које је објавио сам аутор, као и на основу 

оригиналне пројектне документације. Вила Ћуковић 

представља још једну интерпретацију француског стила , 

који је Борисављевић на најбољи могући начин предста

вио архитектуром вила на Неимару. Праве линије фор

ме, са препознатљивим украсним детаљима, основне су 

карактеристике њене спољашњости. Архитектура куће 

решена је у потпуно правилној правоугаоној основи, на 

коју су, такорећи, »додате«, са северне и јужне фасаде 

куће, терасе отвореног типа са степеништем и балустра

дама, а посебно је издвојен и наглашен улаз у кућу, на 

западној фасади. Улаз није само једноставно проширење 

основе, већ је наглашен у облику посебне конструкције 

са јасно издвојеним прочељем које доминира у односу на 

преостали део куће . Оваквим склопом фасада, постигну

та је изузетна динамичност њене архитектуре и зависно 

од стране са које се кућа посматра оставља другачије 

виђење. Симетричном решењу западне фасаде, издваја

њем улазног дела, одговара распоред просторија унутар 

куће. У опису ентеријера куће послужићемо се речима 

самог аутора, као најбољим начином да се створи ком

плетна слика њеног функционалног склопа. »Улаз је -
пише Борисављевић - постављен из једне од главних 

фасада и наглашен тосканским стубовима, изнад којих 

се налази мала тераса првог спрата. Цео овај део деј

ствује декоративно, наглашавајући улазак. Из тога дела 

улази се у ентрее, који служи да се остави у њему одело, 

а и за то да хладноћа не допре у хол .. .. Из овог просто
ра, одвојеног стакленом преградом од хола, улазимо у 

хол везан храстовим степеништем, које је од њега дис

кретно одвојено јонским стубовима. Из хола улазимо у 

салон и трпезарију. Ова последња одвојена је од кујне 

(њених мириса и ларме) офисом, а иза се иде у лавабо и 

клозет за господара и млађе засебно . Уз кујну се налази 

оста ва и соба за млађе. Обратити пажњу - наглашава 

Борисављевић - на згодну везу кујне и изласка на задњу 

терасу, као и на силазак у подрум испод степеништа. Це

ла је основа решена у квадрату, економно, без губљења 

простора и са добром комуникацијом. Запазити нарочи

то главну терасу према салону и трпезарији. Ова послед

ња је у вези са њом помоћу стаклених врата, а између са

лона и трпезарије постављен је стаклени зид, тако да се 

ове две просторије могу спојити у једну. « 14 Спратно реше
ње куће је идентичног распореда и ту се налазе спаваће 

собе са купатилом, и како је назначено у пројекту једна 

»соба за гувернанту«. У подрумским просторијама налази 

се допунски сервисни део куће са вешерницом и систе

мом централног грејања. Кућа је завршена 1931. године, 
од стране предузимача г-дина Стеве Баретића , који је, 

како је рекао Борисављевић »зналачки И свесно извео ово 

дело и на тај начин допринео његовом успеху«. 
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Вила [. Василија Пеmровића, 
улица Хаџи Милен.mијева бр. 65, 1930. logUHa, Неимар 

Архитектура виле у Хаџи Милентијевој улици показује 

многе сличности са оном која је две године раније изве

дена у Ранкеовој улици. И овде се сусрећемо са складном 

грађевином којој праве линије одређују јасно наглаше

ну, компактну форму. Фасада у неутралном сивом тону са 

плитко резаним канелурама високих пиластара са јон

ским капителима, дају архитектури куће посебну елеган

цију и озбиљност. Прозори приземља су лучног облика 

са неизбежним балустрадама , док су на спрату правоу

гаони прозори - балкони, са оградом од кованог гвожђа. 

За разлику од осталих Борисављевићевих вила на Неи

мару, декорација њене фасаде сасвим је скромна. Кућа 

је једноспратна под мансардом , правилне правоугаоне 

основе, димензија 12,70 m х 9,70 т. Подрумске простори
је куће, у висини сутерена, како је назначено у пројекту 

обухватају вешерницу, оставу и собу, Докје решење при

земља и првог спрата идентично, тачније кућа је обухва

тала два стана. Простор у њима организован је око трпе

зарије са већ познатом поделом просторија , у којој су 

кухиња, купатило, оста ва и степениште груписани у дво

ришном делу куће, а по две собе су окренуте ка улици. 

Улазу у кућу, који је окренут потпуно ка дворишној стра

ни , претходи тераса и краћи entree. Као и већина кућа из 
овог периода и ова је грађена опеком у армирано бетон

ској конструкцији, док је кров на конструкција дрвена, а 

кровни покривач дупли, од црепа и лима. Ова грађевин

ска техника карактеристична је за већину породичних 

2. Јеg1iосшав1iОСШ и склаg, 
вила у Хаџи Миле1iшuјевој бр. 65, 1930. [ogu1ia 



СПОМEI-IИЧКА БДШТИ I·IД / ИВАНА КОВАЧИЋ 

кућа IIIHUla C'lrpaђellll X у периоду IIЗмсђу два светска ра· 

1"..1. док се раЗЈНlКС могу пра11rп , . пре свсга. у опрем" Clrгe· 

рltјера 11 IlаЧllllУ юрадс фасаде. tlГГO је бlUЮ у дlll>еК11юј 
за ВllС IЮСТII од фШШIIСllјске могуhIЮС1'1' IШРУЧII Оl.lа. 

Кућа Борке ТоиОРОдllћ , УЛlща КаЧ(lНlIllка бр. 35, 
1930. (оgшш, ТОП1lllgерско брgо 

Кућа у Кача ltl,чкој УЛl ЩLI . Сlюјш" ФОрмаJlIIО·СТlIJlСКl IМ 

решсњсм 1, l 'IРОСТОР I Ю·ФУI I КШlOttaJltЮм ОРIЋ tILIЗН Цllјом, 

IlреДСТ<! 8Љ" j cntlOCTa 8l11 lj l, rlpLIMCp ПОРОШ 'Ч l lе Kyhe коју 
је пројеКТОВ<lО арХ II'rCКТ БОРllсatIЉС IJllh . То је ПРllзеМ llа 

Kyha. CKpoM IНlX Р:l змсра. која у свом СКЛOllУ оБУХ8<1та 

ЩЮСТОРllје 11Одрума 11 l ' I Р"ЗСМља. Кућа "ма правоугаОIlУ 

ОСIЮВУ Дl1меll щја 8.90 111 х 7.90 111. са маЛIIМ "спустом са 
Kp<lhe СТРШIС. преД811 ђс llll М за улаз. што се одраЗIIJlО IIl1а 

елеваЦllју крона. СреДIШЈIЫI део куће ПОКРII8С1' је ВIIШIIМ, 

дОК је УЖIЗIll I део I ЮКРlll4С II зассбlШМ. НIIЖII М кровом. 

Простор У кућll решеl l је 110 C IICТCMY уобllчајСIIОГ рас ло· 

реда. где је цеlrrpaJIttа просторнја предсобље око којсг се. 

са j enl lc стр:ше. Iшлазс »ПРОСТОРllјс за бораваю( (у про· 

јекту IШЗlt:lЧС l l е као »собеl(). ОКРСllуте ка УJl ИI.III . а са дру. 

re СТРШlе, OKpellyre ка днор"шту. »cep8l1clle ПРОСТОРllје« 
(кух lltьа, куrШТIUIО It остана). Фасада кућс реШСlta је у 

духу акаДСМlIзма. са СКРОМ IЮМ дскора Цllјом. OrВОРЈI око 

прозора I ШГJlшнеlll1 су CBCJtCIIIIM. <.'ТIIJILIЗОВШIIIМ украсом. 
док је понрtШIIШ ф<lС<lде раШ'IЩIЊСll а са по ТРII ПIIJlастрЈ 

кој" СС "'1'11 "рху за нрш:шају украсом у оБJII IКУ мсдаља· 
lIа . Кућа се lЩЖI]" у СОПСТВСIЮМ ДВОРLl ШТУ које јс огра · 

дом одвојС IЮ од УJILЩС . ЊСII да ltaШЊl1 II ЗГJlСД потврl)ујс 

да је КУћа 1, 'J!JeJlel la 110 решењу l'IРСДЈЈОжеI III М пројс,,"'ТОм, 

гдс јс удео Щ)Х IIТСК'та ItaјllJlше Ilр"метаll у lIа'IIIIIУ обраде 

фасаде. 

Ку/ја БраНllславе lIaYAI08Il/i, 
у.АllI4а Со.мборска бр. 17, / 930. (ОУllllO, Земун 

Кућа у Сомборској УЛlЩII У Земуну l'Iоказујс СJl II ЧIЮ ре. 

шсље са OIlIlM ОСТlшреllllМ lIа кућ " у Кача lшчкој УЛ IIЦII . 

То јс. та,,'"Ођс. ПР"ЈСМIЈа "ућа 11p:tHoYI"J.Olle основе. JtIIMCI-l · 

З llј<l 10.00 m х 9.60 т. "-Оја у С IЮМ СIUЮI IУ оБУХ8ата "'одрум 
" ГI Р IIЗСМЉС. И У ЊСIЮМ фУ"Кl IIIOII:!JllIOМ решењу сус ре. 
hCMo ccca p:tCllOpcJIOM уобl l'шјСIЮ/'ТllI1 а, где су » ПРОСТОРII~ 

јс за бора8ак(( (у П јюјсК1)' I ШЗ11:l '1С llе као »сoUc«) ОКРСIlУГС 

ка УЛНЦII. а »CCPBIICI IC«( (КУХ llња , КУIШ:ГIUIO 11 остава) ка 
ДВОРIШГl)'. ОСIЮIНШ р:tЗШlка lI 'IMCIJY ОВС две кућс је у ТОМС 
ШТО јс Kyl'la у Ka'l:tIlI1'IKoj УЈ11ЩI' l"!Ост;шљеllа као само· 

стаJllШ lICJ1l 11HI. окружеlШ са СШI Х <''ТрШI;J. Д I!ОР"Штем "o~ 

је јс оградом оДвојС IЮ од УJIL l це. Докјс ку!;а у Сомбој)С"-Ој 
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lюстаВЉСIШ 11:1 УЛ II 'l IlУ Jl lllшју коју праТНII orpaAa д80р"· 

шта. ФЈсада окренута УJII ,'"юј стршш пројсктовatЈа је . 

та,,-ођс. у духу акаДСМlIЗма. Or80Р" око ПРОЗОР:I проф"· 

JII ICa ,," су 11 lIаглаШС IIII у акадсмском Malll1py. док је по· 

IIрLшtl l:1 фасаде раШ'!ЈI<lњеllа благо IIcтypellllM ПllJlастр,, · 

ма. без YKpaC'l , П ројектом јс "ај прс бlUЮ преДНl l ђс lЮ да 

сс lIа УЈIII 'lI юј ФЈсаШ l llаJlазс ТРН прозора исти х ДII МСIIЗ II · 

ја (д8а која ОДГОlшрају 11 pDCТOpy 8сћс ))Собе« 11 трс!;" "о
j ~1 ОД I'оиара ' I роетору мањс )}собе«). алн јс таюю реШС II,с 

1 ' l pc l"lpa8љel lO 1-1:1 C:tMOM Ilројекту " 11<1 место два прозора 
IюстаНЉС II је једа н исli llХ ДI' МСlПllја. Улаз у кућу јс ю 

ДВОР"Ш'I':I. ЊСII даll ;IIЩЫ I II ЗГЛСД IЮl'врђујс да јс ку!;а 113· 
ВСДСIЩ ПО оројск'"I)'. 

Куli" Марка flОПОВllliа, УЛ Ill~а Стојана HoвaK081llia бр. 

7, 1930. (ОУ,II/а, flа.л llлула (Професорска КOJIОllllја) 

у духу apxlIТCКТYpe фР:НЩУСКOI' pellcca llca. Борнсав.ље· 
Вllћ је пројсК"гов:\О 11 кућу 1'. Марка ПОП08I1ћа . То је Прll· 

зеМ llа l'PaђeBIt1ta код које фоРМaJllI l\М решењем. као 1I !Ја 
О lюј У УJIIIШI КОlшr.lреоа rpaдlt1 Ja. nOMllIIl1pa Кро8 МШ I · 

ca pДlIOГ оБШ lка. Кућа у сном СКЛОI1У обухвата подрум. 

IlрlIЗСМЉС 11 ГIО'rкровљс. Ocllo8a је lIепраВIIJlIIОГ nравоу· 
гаОIlОГ облнка. lIlIMcll3llja 15.00 щ1l 4.50 111 х 13.85 1111 
18,20 !п . ЈеШ llt м дслом ItзлаЗlIlJ:l YJIII'l IlY Л ШIi,ју (ул. Смс· 

дсрсвска). ДОк је остаЛIIМ дслом окружеllа Д80РlШГгем које 

јс Оl'радом ОдllојСIIО од УJIIЩС (ул. Cтoja lla HOBaK08L1"a). 
ФУI IКЦlЮIНI JlI 1а ОР I':t ll юаШlја l l растора куће је јСДlюс'rав· 

1101'. траДlЩllОltaJllIO I' К:lрак'Тера . ОКО хола су pacrlOpcl)Cllc 

3. Куl1а у )'J1l11 jll Сmојшltl /-I08Ш,:ОНlfliа бр. 7 (ПрофеСQрска 
KO.IOI/IIja). 1930. 100јlflШ 



ПРИЛОГ ПОЗНАВАЊУ АРХИТЕКТОНСКОГ ОПУСА МИЛУТИНА БОРИСАВ.lbЕВИЋА: ПОРОДИЧНА КУЋА И ВИЛА 

4. Кућа у gyxy француско[ ренесанса, 
О[њена Прице бр. 66, 1931. [оgина 

»собе« (има их четири), а у посебном, издвојеном делу 

сервисне просторије куће, где се налази и степениште за 

поткровље. Спољашњост је скромнија у односу на кућу у 

улици Копитарева градина. У обради фасаде примењена 

је само једноставна профилација отвора око прозора, док 

је украс потпуно одсутан. Њена данашња архитектура 

сасвим потврђује Борисављевићев пројекат и представ

ља пример породичне куће коју он остварује према узо

рима из прошлости . 

Вила 1. Борисављевића, 
улица Краља Звон.и.мира бр. 66 
(gaHac Оlњен.а Прице бр. 66), 1931. logUHa, Неи.мар 

у пројектовању сопствене куће Борисављевић се, такође, 

одлучио за стил француског ренесанса , али за разлику 

од претходне две виле подигнуте на Неимару, у Ранкео

вој и Хаџи Милентијевој улици, у решењу њене фасаде 
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применио је богатију декорацију. То је приземна кућа, 

правоугаоне основе, димензија 12,00 т х 11 ,20 rn, која у 
свом склопу обухвата подрум, приземље и поткровље 

под мансардом. Простор стана куће организован је око 

пролазне трпезарије, око које се са једне стране, по ду

жини куће, налазе две спаваће собе повезане купатилом 

између, док је са друге стране салон иза којег се простри

ре уобичајено груписан сервисни део стана (степениште 

поткровља, остава, WC и кухиња). У подрумским просто

ријама куће била је смештена вешерница и остава за огрев, 

док се у поткровљу налазила соба за послугу. Симетри

чан распоред просторија око средишње трпезарије, којој 

претходи entree, реализован је и у решењу главне, уличне 

фасаде. Декоративном решењу улаза поклоњена је по

себна пажња. Уоквирен је са по два пиластра , у Борисав

љевићевој омиљеној форми јонског капитела, док се из

над самих врата налази скулпторални мотив две лежеће 

фигуре. У решење улаза биле су, по пројекту, предвиђене 

и две слободне скулптуре које би се налазиле испред ула

за куће, али такво решење, како показује данашњи изглед 

куће, није реализовано. Декоративно су решени и прозори 

главне фасаде, лево и десно од улаза, својствени стилу 

Борисављевићеве интерпретације француског ренесан

са, оивичени балустрадом и лучно обликовани, са неза

обилазним украсима од гирланди. Фасада је завршена 

класичним кровним венцем, изнад којег се издиже балу

страда која прати целу линију крова, са украсима у обли

ку урни, који су постављени на балустради изнад улазних 

врата куће, тако још више наглашавајући декоративност 

њене целокупне архитектуре. Иако кућа поседује елемен

те архитектуре примењене и у претходне две виле, она не 

оставља утисак одмерене архитектуре у којој су права 

линија и чврсти на форме главни носиоци израза, већ јој 

богата декорација даје извесну лакоћу и љупкост израза. 

Кућа gp Кашарин.е Ман.ојловић, 
улица ПришШин.ска бр. 25 (gaHac ул. 
14. gеце.м.бра бр. 25), 1931. logUHa, Врачар 

Кућа др Манојловић тип је приземне куће (подрум, при

земље и поткровље), која се налази на самом уличном 

фронту и као таква чини део низа читавог уличног бло

ка. Фасада куће заузима дужину фронта од 12,32 т, док 

се простор куће простире ка дубини дворишта у дужини 

од 23,20 т. Функционална организација куће је сложени

ја и обухвата просторије тачно одређеног типа, остварена 

по систему уобичајеног распореда. Централна просто

рија је хол, са једне стране повезан са салоном и кабине

том, окренутим ка улици. Наспрам кабинета налази се 

спаваћа соба са купатилом, док се из хола, ка дворишту, 



СПОМЕНИЧКА 6ДШТИНД I ИВАНА КQВАЧИЋ 

ПРОСТl l ре маЊl1 саЈТОН са I IРОЗОРl1 ма којlll'JJедају ВЈ сусе

да, lIЗа којег се наС'Г'"д.вљају »сеРВlIсне ПРОСТОРl lје (( (WC. 
степеШIIUте за поткровље. КУХl lња. OC'rава 11 ПРОСТОРllја за 
гюслугу - }) млађll«(). Фасада је реше~ш. у духу акадсмю

ма. са украСII~1:I карактеРIIС'n!ЧНIIМ за БоРllсаНЉС IНlћа . 

ПОВРШIIНОМ фасаде дОМIIШlрају Mllpl le 11 праве Лllllllјс. 

ГlроЗОр11 су правоуПlOЩI Х оБЛlIка. са украсом у оБЛIIКУ ГИ!>" 

ШIIIД i1 од цвећа, УОК8I1реlН1 каllеЈТУР"СШ IIIМ I 'ВlлаСТРl lма. 

Улаз у кућу је у I-IIIЗУ са два Гlрозора. дскор"саll јс украсом 

у оБЈНIКУ медаљона постављеl lll М у Jll.lll1фl II ЗIШД врата. 

Фасада је завршена клаСII<IIЮМ б<lлустрадом. Kyl\a пот

ГIУ IЮ одговара о~юм решењу којеје ГII)СlIlJIlђсlЮ пројектом 

1'1 преДС'l'авља 1'IIП варошке ГОСllOдске Kyl\c. 

5. Куliа у УЛIЩII 14. !ll!Lje.1I6pa бр. 25. 1935. (oglll/(/ 
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Куlill ВlIиосаве ЈО8uћ, уЛ/ща Кај.маК'IfU/ЛIIСl<а бр. 45а, 

Ј 932. lоgmщ Звезgара 

Кућа г-ђе ВщtDсаве )ОВII" је јСД lюспраТllа порОДII'IIШ ку

l1a . која обухвата подрум. прllЗемље 11 CI'lpaT. ЗаУЗlIма 110-

ВрШШIУ 011 13,20 111 х 8,00 111 , lIа којој је OCTBape~1 уобl1'Ш

jC ~1 распоред I I РОС'ТОРlф IlС l lтраЛ IЮГ Т l l па. Основа куће 

нема оБJII IК праЮIЛIIOI' IЈраВОУ IЋОlllIка услед склопа про

cтop~lja I l ejeIlIJaКllx Дllмеl lЗ llја. са ГlOсебlЮ LlЗдвојеШ IМ уЈ1а

ЗШIМ делом. Овакво решење основе одразlUЮ се 11 у фОрМlI 

куће 11 решењу кровног IЮКРl1l l:lча . У лаЗШI део обух вата 

степеШlште које BOДlI 11<\ В I1СШIУ с прата 11 ПОТКРОВЈЫ\ ку

ће. П РОСТОР~lје 1I 1 1рIIЗСМља 11 спрата ОРГШНIЗОВаЈ lС су око 



ПРИЛОГ паЗНАВАЊУ АРХИТЕКТОНСКОГ ОПУСА МИЛУГИНА БОРИСАВlbЕВИЋА: ПОРОДИЧНА KYfiA И ВИЛА 

предсобља. СеРlJ l lСНII блок куliе (купаТlUЮ, остана, КУХII

ња 11 WC) окренут јс ка ДВОРIЩIТУ. а »еобс« (Д8е собе) ка 

УЛI IЧ l юј стра l l l l . Распорсд r l poc'Тopllja c r lpaтa IшеrПII'I<lI' 1 

је распореду ПIЮСТОРllја 1' l pil3CMJЫI, са Р"3111 IКОМ што се 

1111 Cl lpaTY Iшлазе » ПР I 18аПIС ЩЮ<'.'ТОР l lје C1".l. Ha«. у пројек
ту 11аЗ ll1lчене као ,>собе« (ТРII собе). Фасада куће саС811М 

је СКРОМ IЈа . јСДlюстаlJ l'IIIХ. раВ 1 11 1 Х ЗIIдIIl IХ П08РШI I I!а. Ilро

јектом је преДНll l}ена фасада која бl1 на 1 1РОСТОРУ IIЗмс tЈУ 

ПIЮЗОРСКIIХ О'ГlJора IIмала украс у оБЈlIlКУ КОlIЗолаРIIIIХ 

I ICI'I УС1Ћ. као 11:1 куli .. У СурдулJotчкој утlШI. атl јс таКIJО 
решсн>с I ta l ' I УШТС IЮ всћ IЈа самом пројскту. То је кућа со

Л l lДl1е аРХl lтектуре. lютr lУНО сведеlll lХ акадеМl-tСКl I Х фор

MII . кој а одr'OIш ра решсњу БОРllсаНЈЬС8 1 1liе80Г прој екта. 

Кућа је као самостална UСJIIIIШ 1·1()(."1ЋВЈЬС IЈа у среДllшњем 

делу ДВОРl нита. које је оградом одвоје.!О од УЛllце. 

Вила ФлшtUlр,ул ltlf,а КОРllелuја Сmtшковulitl 6р. 16, 
1932, rogllulI 

у досадаШ .I>СМ I1редстаflљању а РХlпеКТОlrСКОI ' дела M II
ЛУТllllа 6оРllса8ЈЬСI! II I'Iа. IНlЉl Флашар је 11 (,'1'аЮIУI·:1 11 II С

:щоБЩЈаЗ IIO Iшнсдена као оствареll,с у којсм су УЗОрlt Бо

Рl lса вл,с lJl lће80 1 · apX IIТCКТOI ICKo t· С1'вараЛilШ'l11а ДОСТIII'ЛI I 

С80ју lIајбољу IН" I'еРllрста Шlју. Како је за rШЗIЮ др Зораll 

MaHcBllh, Щ)ХllТсктура ИIIЛС Флашар МОI'ла 611 се у неJl! I -

1111 СХ IШТII'ГII као cch'IIba Ila M aJll I ТРllја l юrl, фраrЩУСКОl' 

арХ lIтекте Жак АI IЖ Габр"сла . Имају l1l1 у Вl шу да јс 60-
РllсаВЉСШ l li BIICOKO UCHIIO рад ОИОI' apXHТClo.."'ТC. о којсм јс 

11 1 1 С <lО У "a colНlcy " УМСТШI'I к:t1 ПРС I 'ЛСД« , СИРСТUl\ајуhlll"11 

у ред Iшјвсh l l Х apxlIТcKaTa СВ I IХ времеlШ. а ''' 'Iј е је деЈIО 

· ...... ш. МаЛII ТРltја lЮlr CM<lTpaO l ' I С llадмаlШ IIIМ арХIIТСКТОII

ским ремек делом. готово је СI1 ГУРНО да је у 11ројсктова
њу 811Ј1С ФЛ<Ј. шар као СОПСТ8С I .... К. БоРllсављ,сВllћ за узор 
одабрао УI" рано оиај аРХ I1ТСКТОI IСЮI СПОМСЈII I К, ОСl'иару

јуli ll СJl! I ЧIЮ . скоро UУГСllТlt 'lIЮ дело, високе УМС1'IН!Ч КС 

ВРСД I ЈОСТI Ј . ПреЦi I Зlt:l израда дстаЈЫI њеllе СIЮЈЫIШЊQCТI I, 

лакоliа 1 1 ерr.lе 1lТl1811ОС1'И 11 хаРМOII I I'ШН ОДI'1ОС јаС l 10 про

r1ОРI.IIЮll11саl I IlХ делова н uелlll1е. I'ЛШНlе су карактср1l

СТlIке оствщ>еllе у аРХII1"еКТУР I I I!IIJIС Фл;шшр. која сс са 
rlpauoM сматра jClII IIIM од Itaј ЗЈш'шјl'll lј IIХ остиарења у IIC
ЛОКУПIЮМ БОРltсаВЉСШ lhевом СТ8араЛ<lll rтву . За раЗЛllКУ 

од преТХОДI ,е Kyhe. у УЛНШI Оl'њеlltl ПРltНС бр . 66. коју та 

кође пројектује као СО I ' I СТНС l llј К, у случај у 1IIlf1C Флаwар 
JrCMa ))СУШНШ IIIХ « ДС1'аља 11 украса. као 1111 мансарде. BclljC 
С8С BOдl>c"ello r'раШЮЗIЮМ 11 сюt;\ДJlОМ r lзразу Ibel le apXII
тсктуре. Ку lш јс r'lројСIo.."'ТОflаш 1I II ЗilеДСII :Ј саСШIМ у llУХУ 

aKaдeMCКlI X оБЈl llка, 11раноугаО1 1С ОСIЮВС, са МОI~УМС l lтал

II11М, удвојеШIМ ПllлаСТРllма дуж ЧIIтанс фасаде. којll се 

завршавају СЛСГUl IТIIIIМ jO.ICKIIM волутам<}, раВ I ЮГ крова . 

ОJl ВI IЧС IIO I' балустрадОМ са YKpaC l jМ a у оБJllIКУ УР"II . Il ро-
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зор" у прюемљу, као 1I ула з у кућу, лу'lНОГ су оБЛ1IКU С:I 

»слеП IIМ « балустрадама IICI1On, док су ПрОЗОрll 11<1 спрату 
IlpaBoYI'<HlI1 rl lЮЗОРlt - баЛКOIIII са or'palIaMa од КОUШ'1Оr ' 

IЋожђа, НаРОЧIIТО је I IНтересаНТШI украСНII ДСТ:lЉ IIЗ II :lД 

улазних врата којн Чl lтавом IIзгледу I \СШ II IС даје свсча ll 

каР'Њ''1'ер. Улаз у кућу Н:lлаЗII се lJa глаююј, УЛ II Чlюј фа 

calIlI. у среШlшњој ЗOlIII Ilр"земља. у таквом распорсду 

отвора 11 fЮВрШIIIШ , којll јаС l'1О ОС11l l кавају 11 y"yтpa uJlbll 
склоп ПРОСТОРllја. Иаlo..'"О СС куliа I13.ЈНI 31111а терену IIЗмеl)у 

двс уmшс. од KOj llX је 0113. којој је окренут ула з у куliу 

ОССТI IQГ I ЈаД<1. ШЩlта "с l1аРУlIнша В>С IIУ складну ЧВРСТI 'I 

" у, већ IщпрОТII В . кућа ДОМ IНlll ра тсрсном 113 коме се вtI 
Јlа :lII. Ш'го је јOlН јСШ lа ПОТ8рда ЊСI IС apX IlТCКТOl lCKe ИРСД-

1I0CTII . r OlI l1 11C 1936. Kyhy је од 8Јшс .... tка откуl'1l lO Г-ДНI" 

I1 пьзт ФЈ1:.tшар, 113.КО I I 'l е lЋје IЩДЗlшаl 1 спрат еа тераеом . 

за којll је 6оРllсављевн ћ такође Юр3Д1 1O пројекат . Кућа 

је r'IР8оБIIТНО заМ llшљеllа као јеДJlоспраТllа са потпуно 

CHMCTPII'JlHIM раСlюреДом npoeтopllja. Око улаза који се 

у ... родужетку liаста8ља стспеl l11 ш'reм за спрат расrюре

nсне су ПРОСТОРllје куће. У п р"зсмљу се lI аЩIЗС С<1ЛОI I , 

соб<1 за рад , трпсза рнј<1 11 КУХ ll њtl , док су на спрату е па

B:ilie собе 11 купаП IЛО. У rюдрумскс просторије са HIICII
I!ОМ сутсрсн" СМСШТСII:\ јс соба за послугу, нсшеРНll uа 11 
оста ва за ОГРС8. НаДЗlшarll l део куliе I I С обухната Ч l1таву 

IЮ8рlllllllУ крова 8ch само jCДlIY IЮЛОflIlIlУ, док јс друга 

Ilскор"штеlШ као тераса. У споју IIOИОГ дсла Kyhe са ста
РllјllМ ДОI IСКЛС је lIаРУIЈIСIШ IbClla хаРМОIllI'II'1ОСТ, ат. 11 са 
0811 М додатком ОIЩ својом аРХIIтектуром предста В1Ь3 јед-

110 11 З8<1 1 1 реДlЮ остварењс . 

6. ВЈ/ла Флашар. КОfJllеЛЈ/ја Сmащ.,'О6Ј/liа бр . 16, 
1932. гogШ/ll 



СПОМЕНИЧКА БДШТИIiА / ИВАНА КОВАЧИЋ 

Кућа Јелене ДраrОIll, ул lltЏl ГосПоgара Вучufiа бр. 58, 
/932. 10gшta, Вожgoвtщ 

Кућз Ј еЛС llС Драroш 1'111'1 је rlрllЗСМIIС ПОРОШI 'IIIС кућс 

(подрум. 11Р111СМЉС 11 поткронљс) IЈаГЛЗШС 1-l С IЮДУЖ~lе 

ОСIЮI\С, JIIIМС/lЗllјu 13.05 IП х 8.00 111, са. уобll чајеllllМ CIIC

тсмом распореда IlpocTopllja (око ЦСII'граlllIQТ' преnсоБЛ"1 

С II МС1'РIIЧIЮ су раСlюређсl lС ДИС ПРОСТОРllј е. у IlpojeK1'Y 
IШЗlшчеllе само као »собс« - окренуте K<l УЛlЩII , У lIl\O

РIIIЈIIЮМ дслу 1НlС1ч,ам щ>Сдсобља Il аЈШЗl1 се (..'ТС I ' I СIШUlТС 

које води у ПОТКРОIIЉС куће. око Kojel' се . са jCДlle С"Р<lIIС, 

IшлаЗII соба 11 купаТIIJЮ. док су, са друге C'I'PUIIC, КУХ llњи , 

оста ва 11 W c. Као пројСК'I'ШIТ БОРllса вљеВllћје у решсњу 

фас:щс ове кућс Прll МСl lIЮ украс 11 детиљ са KOj llM сс су

срећемо 11 113 РШНlјс ОСl'ЩIРСllIl М кућама, Фасада са УЛI\ 

Ч~lе стра вс саДрЖII два Сllмеl'рlI'IIЮ Iюстанљена прозора 

11 у среШН1I1 I lос'Та lЈЉСII улаз у кућу. П РО:ЮРII се заврша 

вају у оБЛl IКУ лука ОСЈЮЊСIIОГ IIU мале ступце са cтpa l-l e 

кој н НС Ilзлазс 113 ра8111 1 фасrше. ИЗllад се 1-Iалазе украСII 

у оБЛlIКУ ГIlРЛ:lllдll , ДОК се ПРI I дну завршавају клаС IIЧ

ном Оl-Радом, Улазу у кућу ПРСТХОд" ма ЊI1 плато o l-pahc ll 

,-"Т'у60В llма. кој ll lIемају само nc""OpaTIII!IIY всћ l' КO~ICTPYK

ТIIIШУ вреД I I ОС'Т lIоса'ш баЛ""ОIШ IЮТКРОВ1ЫI. БаЛКOi'I је 

oгpaђcl l балустрадом каква п рати 11 целу ЛlШllју крова. 

Кућа се IШЖIЗ II у СОП(..'ТВСIIOМ ДВОРIIШТУ оградом одвоје

НIIМ од УЛIIЦС. ДаllаUJlЫ. I1З I'лед куће потврђује БоРllсав

ЉCBI,hCH пројскат. j elt11l 1O јс улаЗ"'1 део IIешто СКРОМlВlјll 

- ПО 11ројскту су бllЖI предlш l)clla ЧСТllр ll стуба I lCI'lред 
улаза. док даllaщња Ky l'!a Ilм а само дна, а IIЗНрШС i'l е су 11 

малс lювраllКС крона. 

Вила З,qра8К08I1/i , УЛlll4а ШеllОllllа бр. 19 
(ианас УЛlща вајара ђоке J08llllo8"lia бр. 19), 
/934, 10ОllllO, Топчиgерско брgо 

Вила Г-Дlll-Ја 3npaB""OBIlIla представља ОС'Гварењс на коме 

су мање уочљивс глаВ I' I С Kapa"'lCp"cтItKe БоРllсаВЉСВII

I1свOI' npojeктallТC""OI' рада . Кућа јс праВIIЛНС правоугао

не ос~юве. Д~'МСII 'шја 10.78 Jn х 13.62 !п , IЮ'П' IУНО paBlm x 
З IIДШI Х ПОВРШIIIНl l,јеДЩХ:Т3 R1 IОГ КРОВIЮГ ПОКР'lва ча. 110-

КРИ ВСIlОГ цреrюм . Oc llOBIНl KapaктepllCТ1 I Ka у решењу 

фасаде овс I!IIЛС оглсда СС у обраДII З I IДО8а подрума 11 су

терена . l, звсдеllllХ од ЛОМЉСIЮГ камеlШ, што у случају 

Бор"саНЉСВllћсвих 'ЮРОШ"IНIIХ кућа 11 ВIU1а не сусреће

мо 1IIII IајеДIЮМ друroм 11Р "I МСРУ, Кућа јс једнос[ ]раl1Ш са, 

по IlраllllЛУ ЦС l'I'граJIIШМ системом распореда у II:IЧIII[У 

ЊСIIС ФУI[ КЦIЮIIUJ1IIС opl'all1l33UI,je, Око хола, којн са сте

ПСIШШ'I'СМ за спрат '1111-11, једну ЦСЛIlIl У. налазе се саЛО I [ . 

~) СВСЧ3I1а 11)l1сзаРllја (( . ))С В<I""ОДIIС811:1 трпезаРllја« . стatшар

ДН" CepBIIClIl1 блок (КУХ ltња. оста на , WC). са ДОПУ'IСЮIМ 

Дслом У 1'10ДРУМСI\IIМ Il pocтop"j3M3 (нешеРНIIЩI , rI С I'лао-

11111.13. остана за lIplJa 11 »млаl)It «), Н а спрату су собе 1I ку

патlUlO . И З I'ЛСД кућс car.:OIIM Yllyliyje 1[3 БоРl1С3ВЉСВllhсв 

Ilpoj cKaT. 

Ку/ш /'уЖlще Си.МО8и/ј, УЛlща ДеспоmО(lа',ка бр . 7, 
/935. (ООlllт, ПаЛllлула 

(РОСПII liуприја - I/асеље Вllllt1ыща) 

ПО IЮДlI'[I Ш кућ:l У ДССlютова'l кој УЛI'ЦН је јСДlЮСllраТIШ . 

као 1I IlpCTXOДl I C. ПОI IУГ ol [e у СУРДУЛ II'l кој 1U1I' Кајмак'ш

Jlat ICKOj. ОСТВЩ)Сlta у :lрХ I ' I 'ГСК1)'рll акадеМСКII Х фОР~Н1 . са 

једl IОС~I':ЈII I ЮМ . СКРОМ IIOМ декораЦllјом , Кућа у свом скло

пу обух вата подрум . Щ' llзсмље 1I с прат, У решсњу фу" к

ЦI ЮЩ1ЛIIС ОРl'аl1llзаШlје простора "'Р"МСЊСIШ ЈС IЮТlIУlta 

CIIMCТP"'III OC'Г, У IlCIl1-раJIIЮМ делу IlpaBOYl'aollc ОСIЮllе . 

IIзлазlt СС М3! I>С предсобљс које СС Iшставља еI'CТ I СI IIlШтем 

за СЩ><lТ. док је Пf.Ю<..'ТОр юмеђу СТС I'ЈеШIШ1'U 11 КУХIIЊС IIС 

КОР l шгrell 1а купа'ПUlО , У С l lМстрlI'IIЮМ раСIЮреду. са лсвс 

11 JICCIIC стр.ше од ЦСIIТIЈаЛ IIО I' дела куће. налазс просто

pllje КП:lдраll lС ОСIЮliС. »соба ( 11 KYX IНЫI, ИдеllТlI 'IlIа С II 

тyallllja OCTllapelJa је 11 у решсњу спра'Г'd. на коме се уме

сто KYX It IbC ltaлазlt »соба «. Предсобље сврата у Шllрllllll 

улазз I шста ВЉ:1 сс маЛI IМ балкOIЮМ. ""Ој" јс пре""О С1)'бо

ва l'IOвеЗ311 са ула31111М Дслом у кућу, У обраш. љенс crlO

ЈЫILIJIbОСТI' ДОМllllll Рд среДI1ШЊI' део фасаде С<l баЛКОIЮМ 

1, улазом, кој" су Jt У ВIIСИlIII Kpolla шн'лаШС ll1t маЛIIМ IIC

[IУСТОМ са балустрадом . ПраВОУГНОl1ll 01'ВОр" прозора ' НI 

ПРIl3СМЈЬУ 11113 С llра,)' гюстаВЉСIНl су у 11стој раШIIIII , као 

Ila Kyhll у CypJtYJII I'IKOj УJIIIШ" . уоюmреш, К:lllеJlУРIlСаЈ IlIМ 

ПI Ulастр"ма . са КОll30лаРIIIIМ Itс rIУСТIЊН! IIЗМС"У, Фасада 
јс данас ПрI UlII'IIЮ пропала. ат l 11 поред l'ога кућа бll се 

могла OKapaктepIIC:lTII као JCJII[ <I СОЛIIДl t:l грађСНlша, коју 

БоРllсаВЉСНllh као 1'lројСК1'аIIТ ретава по клаСI,ча llOМ CI'

С1'Сму. ка,,'О у ФУIIКЦI ЮI-lrIJ1lIOМ та,,"О It ФОРМ3ЛIIОМ реше

њу. са детаЉlIма "'Ој" apx l rreктypl l куће дају одреl)cну дозу 

озбllЉIIОС1"II 11 МО"УМСIl 1'UЈШОСТII . Кућа заузltма ПОВРIЩI 

IIУ од I 1.80 т х 8.70 т. наЛ3ЗII се као самостална ЦСЛIII[3 

у Д80РIl1I1ТУ. које је O I-раЈЮМ одвојено од УЛlще, 

Куliа ор Twplja БОРllсављевll/;а, 

УЛlща ОХРllи(;ка бр. 4, 1936, (оиllна, Врачар 
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K y l'ta у OXPllДcKOj УJIIЩIl IIC може се OKapa"'lCpIIC<lTII К:ЈО 

BIUltI. јер сс l .. а1I:1З I " у густо "ассљсној 301111 града 11 '1111111 

l tCO ЦСlII-III С УШI'IIIО I' блока, 111'1'11 се може јСД IЮСТ3ШlO ОК3-

раК1'Срl,са', ' 1 1 као ГЮрОДII'II13 кућа. с 06ЗllРОМ lIа BCJlII" IIJ [ у 

1'1 рСl1рСЗСII"':!' I 'IIНIIOСТ њснс аРХ I11'С К'I)'ре . у Ч llјем СКЛОГIУ СС 

I-I3Ј I:I 3 11 11 JlСЈ\арска ОРДlШ:lЦl lја. Кућа у Охрндској УJllщlt 



ПРИЛОГ ПОЗНАВАЊУ АРХИТЕКТОНСКОГ ОПУСА МИЛУТИНА БОРИСАВЈоЕВИЋА: ПОРОДИЧНА КУЋА И ВИЛА 

7. Кућа )' О.Ј.1)ltgСlшј )'11111(11 бр. 4 
(glllШС а.,!,јбасаgа Републике Гвllllеје), 1936. fоglllШ 

r' rредставља још једно BPXYIICКO остварсњс БорнсављеВI1 -

ћевог [1pojckta f-lТСКОГ рада , Iшстало 11<1 ОСlювама IlIlТep

претаШlјс apx llTcкrype фраl~ЦУС IЮI' pellCca llca . Решен>с 

фасаде куће IIДС JlПIЧIЮ је са 011111'.1 које cycpel\eMo 11<1 BII

ЛI I Флашар - I1I1COКlI ПllлаСТРl1 С <l jOBCКlI M К:t llllтеЩl м а . 

раван KpoBlII1 завршетак. луч~ю оБJllI ковшtll Ir роЗОр1 1 у 

прюсмљу 11 прозор" - баJlКОl-lll на 11 рВОМ cl·rpaTy. као 11 

карактеРИСПlчаll украСIШ детаљ у оБЛ IIКУ лаТllца циста 

11з rl<1Д улаЗllll Х врата . K yha је Il мrЮЗal lТI IС ВСЛ I1ЧIНlе. ДII 

меЮllја осrюие ]5,25 rn х ]3.70 т. са раС lюредом П ]ЮСТО

pllja око хола. KOj l1 обухвата 1I стеrlеШ,lште за crrpaT. ОКО 

хола. од УЛII'II ' I С СТРШ lе ка ЛВОРlшrту ПРОСТI IРУ се 01'1111113-

Цllјз са чекаоmщом. C<l1IOI'I, трпсзаРllја, офllС 11 CCPВl ICНlI 

део Kyl\e (КУХ llља. ОС1"<1ва. Wc 1I СТС I IС I III ште за IЮСЛУI"У). 

У IЮДРУМСКII М ПРОСТОРllјама , како је то карактеР"СТIIЧIIО 
за Kyl\C овс BeJII I'l lII le. II зла 3 11 се ДОl lУНСКl I cepBllcII" део 

( 1 ' I СРIЮIIIIШI. l' I С I·ЈШОlвща. оста !!:! за Oi'рев 11 CIIC1'CM IICII -
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7а. део фm:аgе 

траЛНОI' ,-рејањ.а). На спрату су. као 11 увск, собе 11 КУIЈаП I 

ло. "де се ~I<1ЈШ З II 11 мања соба (3.50 In х 3.00 111) за послу

" у, K yl\a је caCB l lM II звсде~rа према БоРl lсављеВl lћсвом 

l 'l ројекту. С:I IrреДВllђСl l11М украСII МЗ IllIeтaJbIIMa , СХОДIЮ 

оБЛ IIЦlIма 11 ре презеllта1'I ШIIОСТII ЊСIIС аРХ llтектуре. Kyl\U 
данас предстаи.ља Ce1ll1llrre амбасадс Рсr1уБЛ II КС ГВlII~ejc" 

/Јила иР Иве Перовllliа, УЛlща Ру.му"ска 
(gаUБС ул. УЖII'lка бр. 36), 1938. [оиllна, деиuње 

81uтa 1'-ДlНШ Пе]ЮВllћа . fl екадtlШЊСI' краљевог l~амеСШI 

ка. до сала је бllла I~СПОЗ IШ1'О БОРllсављеВllћсво дсло . 8 1'1-

ла је саграђсна ]938. I 'ОДIНIС ПО БОРl1саВЉСНllћевом 11рО

јекту. кој ll је обухватао ОСIIМ пројекта кућс ~I решсњс га 

раже, као 11 О'lщде. Apxllтe r-..,>,pa ОВС Вllле. такође је од

ређе lШ СТIIЛСЮIМ ОКИl I Р llма академюма. али за раЗJIII КУ 

од ПСП I I1lС ДРУГIIХ. "нјс Ilројектова lШ у одрсђеlЮМ СТIIЛУ 

113 ПРОШЛОСПI , всl\ HallpoТlIII, У дстаЉI 'l ма њсне СПОЉ:.tш

њостlt Cypel\CMO ссса IЮВНМ реШСЊIн.13, Фасада куће раш

'I лtlње l'l а је по ХОРllЗонтаЈШ на две 3011С. које одr-оварају 

ВIIСIIШI пр"земља ~I спрата. Главна фасада, OKpeHYl'a УЛl I 

ЦII . О<':ТВЩ)Сна rю заКО llII ма CII MeтplljC. садржи раскошatl 

улаз са стеllС Ill IШтем , СМСШТСII под трочлat lll лук који се 

ОСJlаља IШ стубовс са КОР IНlТСКИМ каrl llтеЛlIма. какве је 

БОРllс:t1ЈЛ>СВIIП врло ретко употрсбљавао. OCHOBHII II зраз 

tbCI'IC apxl lТeKType oдpeђe~1 је складом 11 одмеРСlюшћу. 

УкраСII од ковatюг пюжђа око прозора I ' РlIЗемља , као 11 

балкона куће. ОС l ювна су ka par-..-гер"С'l'lIка у деКОР:Щllјll 

ЊСIIС фасаде. У llутраШIbОСТ ШlJlе је Бел I IЮ} 11 I lpocтp::нra. 

са ОСIЮIЮМ Дl I МСIШ lјс ] 7.73 тn х ] 5. ]] тn . КOIщепт y~jY

трашњеr' I Јростора куће потврђује у својој СУШТIIIIII све 
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раније представљене примере породичних кућа и вила . 

Подрумске просторије, у висини сутерена обухватају чи

тав сервисни блок куће (кухиња са оставом, WC, соба, 
вешерница, оста ва за огрев и систем централног грејања). 

У нивоу приземља, око хола су салон, трпезарија , »будо

ар« и купатило. На спрату се налази неколико соба, мањи 

салон и два симетрично постављена купатила. Данашња 

архитектура куће идентичнаје решењу пројекта. Кућаје 

смештена у средишњем делу пространог дворишта, док 

је гаража смештена на простору иза куће. Ограда је зида

на са допунама од KOBaHor гвожђа и сасвим се уклапа у 

амбијент којим доминира архитектура куће. 

Вила [. Хусњика и вила [. Дојчиновића, 
Булевар кнеза Алексанgра Карађорђевића 

(ианас Булевар .мира бр. 26 и 25а), 
1939. [оиина, Деииње 

Виле у Булевару мира представљају последња Борисав

љевићева остварења изведена у години почетка другог 

CBeTCKor рата , након којег је Борисављевић дефинитив

но напустио Београд и закључио дотадашњу архитектон

ску праксу. Пројекти по којима су куће изведене, данас 

нису познати . У случају виле у броју 26, г-дина Хусњи
ка, позната је само техничка документација која прати 

изградњу зграде , док нам је вила г-дина Дојчиновића по

зната само на основу изведене архитектуре. Реч је о две 

грандиозне виле које данас служе у дипломатске сврхе 

као резиденцијална седишта, које сходно својим импо

зантним размерама и репрезентативности спадају међу 

значајнија Борисављевићева остварења. Архитектуру обе 

виле Борисављевић је остварио у еклектичном духу, до

стижући ефекат монументалности употребом високих 

стубова и пиластара, раскошних степенишних прилаза и 

ограда парковски уређених башта. Вила у броју 26 је дво
спратно здање, у чијем је решењу фасаде Борисављевић 

применио академску троделну поделу и у хоризонталном 

и у вертикалном третману фасаде. Прозори приземља 

лучно су обликовани, а читава зона приземља истакнута 

је рустичнијом обрадом зидног платна, док су горње зо

не фасаде испуњене широким правоугаоним стакленим 

оп нама у уједначеном, хоризонталном распореду. Рас

кошан улаз смештен под трем ослоњен на масивне сту

бове, са степеништем које се простире дужином целог 

дворишта, постављен је у централном делу фасаде, на

глашавајући читаво средишње зидно платно . Изнад ула

за налазе се и високи стубови - пиластри који уоквирују 

два средишња прозора . У декорацији ове импозантне ви

ле Борисављевић је користио и пуну скулптуру, као и не

избежне балустраде и богату рељефну пластику. Вила у 
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броју 25а нешто је мањих димензија, једноспратна, али 

са, такође, раскошним степенишним улазима и богатом 

рељефном декорацијом фасаде, израђене у белом цемен

ту . Кућа је смештена у средишњем делу парцеле која се 

простире на углу између улица Алексе Бачванског бр. 1 
и Булевара мира бр. 25а . Улаз у кућу је из улице Алексе 

Бачванског и слично, као на вили у броју 26, уоквирен 
тремом са стубовима коме претходи степениште, док 

фасада окренута ка Булевару мира обухвата пространу 

терасу, отворену степеништем, са такође балустрадном 

оградом. Фасада са улазом декорисана је симетрично 

распоређеним квадратним пољима , која се налазе изме-

8. Главни улаз, вила у улици Булевар .мира 25а 
(gaHac а.мбасаgа Реuублике Албаније), 1939. [оgина 

8а. Сшеuенишше балкона ка gворишшу, 

Булевар .мира 25а 
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ђу прозора приземља и спрата, са украсима у облику ме

даљона и гирланди , док је фасада са терасом декориса

на високим стубовима - пиластрима са коринтским капи

телима. Начин њиховог просторно функционалног реше

ња Борисављевић, што је готово сигурно, остварио је по 

устаљеном традиционалном моделу какав примеЊУЈе и 

на другим кућама типа вила. Архитектура обе виле ком

понована од класичних архитектонских елемената , уоб

личена у складне композиције , са брижљиво израђеним 

украсним детаљима представља успела остварења архи

тектуре академизма, која је у време када су куће сагра

ђене већ била у фази потпуне декаденције. 

86. Балко1tски uрозор, Булевар мира 25а 

При.мери .моgерниз.ма (1929-1934) 

Као пројектант у модерном стилу, Борисављевић се опро

бао и у пројектовању породичних кућа. Основна карак

теристика њихове модерности, као и у архитектури 

стамбених зграда , изражена је кроз формално-стилска 

решења , док систем функционалне организације просто

ра остаје непромењен. Кућа која се некада налазила у 

Штросмајеровој улици бр. 26, у Земуну, саграђена 1929. 
године, представља Борисављевићево најраније модер

но остварење. За разлику од каснијих модернистичких 

решења , која одговарају тренду београдске архитектуре 

с почетка тридесетих година , када је Борисављевић ства

рао у новом , декоративном маниру академски конципира

них грађевина , у решењу ове куће модеран стил изразио 

је кроз њено формално решење. Изведена архитектура 

куће у Штросмајеровој улици данас нам није позната, с 

обзиром да је кућа порушена , већ нам је њено решење 

познато само на основу часописа »Неимар« и књиге 

»Архитектонски проблеми « у којима је аутор објавио 

решења основе и фасаде куће. 1 5 

Начин на који су организоване просторије ове куће 

Борисављевић назива »рационалним распоредом«, оства

рен у оквирима једне »рационалне основе«, док за фасаду 

куће каже да је остварена у »хладним И геометријским 

модерним формама« .16 
Како је могла изгледати архитектура Борисављеви

ћеве »модерне виле« 1 7, какву најпре остварује на кући у 
Штросмајеровој улици , данас нам показују куће које се 

налазе у Поп Стојановој улици бр. 6, на Звездари (1930) 
и у Гарибалдијевој бр. 2, на Вождовцу (1932). У пројек
товању ове две куће Борисављевић је применио готово 

идентична решења. Обе куће припадају типу приземне 

породичне куће које у свом склопу обухватају подрум, 

приземље и поткровље (таван) . Куће у Поп Стојановој и 

Гарибалдијевој улици мањих су размера , али су такође 

остварене по принципу рационалне, правоугаоне основе 

(обе куће имају основе истих димензија 8,90 т х 7,85 т), 

са идентичним распоредом просторија. Улазу у кућу 

претходи мала тераса. Предсобље и степениште за таван 

груписани су са једне стране, док су са друге стране рас

поређене соба и кухиња са мањим помоћним простори

јама (остава и WC). Њихова данашња архитектура пока
зује велике сличности , док решења фасада предвиђена 

пројектом показују разлике које би у случају куће у Га

рибалдијевој улици нагласиле више њен карактер 

»пољске виле« 1 8, који би боље одговарао амбијенту 
неурбаног насеља какво је у то време било насеље Леки

но брдо где се кућа налаз и. 

Посматрано из данашње перспективе, архитектура 

ових кућа пре би се могла окарактерисати као архаична 
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'јего К3.0 модеРјl3. . што 611 БоРIIС38ЉС81Iћ3.. 113. ПР"МСРУ 
ОВIIХ кућа. када ства р3. »У JII I Lllюј гаМII фоРМ II тј. у IIIШII -

811дуаЛlЮМ liЛ lI ОРГlIнаЛlЮМ СТIIЛУ((, а не у 'јеком одређе

IЮМ » IIСТОрIIЈСКОМ CТIUlY" преДСТ;1В IUlО 1\3.0 nplUII\L1l1O "с

вештог 1'lpojeKT:lI I'ra. 

Кућа Малвtmе Еmкеназtl, УЛIЩll Гвозguli ева бр. 35, 
1931. lo.qlllla, 3fiезgщm 

Кућу У ГВОЗД l lllС lюј У)1lIЩ I бр. 35, БоРl lсаВЉСlшћ је тако

l1c остваРIЮ у МOlIСрlЮМ CТl ЏIY. ат l јс у остварењу IbCI'C 

apx lI'ГC""Y I>C IЧЈIIМСIIIЮ клаСII '1 :II 1 MOllCP I'IIICТII'I Кl I 11pll

етуп . Кућа јс ПРШСМ I Ш 11 caCIIIIM CKpoMl lC С IЮ1lN.ШIЊОСТII . 

Ј СДIIIЩ украс фас;щс 11рсдста нља среДllШlьа трака око 

Гlрозора.llаглat,IЈС IIa I I ЗВСДСIНIМ "ругам3. у малтеру. Кућа 

је постављена 113. УЈВ I ОIllУ Jl IIШlју 11 C<lCIIIIM OKpeltyтa дlю

РIIШТУ, где се 113.113.31111 УJl3.З. ЦС l ггралllа ПРОСТОРllјајс ТPlle

заРltј:1 ОКО које се IЮ "paHIIJlY II 3.Jlззе rpYnllcallc, ка УЛII 
шt. »проетоРllје за боранак« (собе) 11 ка ДВОР"ШIIОМ дслу 

cepBIIC11It дсо (купат\Uю, СТСIIСllltш1'С за таван . КУХ IllЬ3 11 

остав.1). Apx lrrcК'lypa KyhcJIaHac је I! 'ЈМСIЬеIШ 6рој llllМ пре

правкама 11 Д03111)lIоањем. 1"'Ј.КО да јс I lрвоб l ГflЮ решење 

110знато само на ОСIЮВУ 11 ројсКТ'Ј.. 

Вила Cuplllltlletmn, ПрвОl сепmе.л,бра 

(gшUlС ул. Жаllке CmOKll l i бр. 29), 193 1. lоиlllle, Сељак 

даје БОРllсаВЉСRl II'l aKallCM1 1'I:lP дубоко укореIЬС IЮГОПре

ДCJbe IЫl . '11 1јll акаДСМII 'IaМ 1I I Iјс 1'10'11111010 само на Itl rrepllpe

";Щllј l l 11 С'I'ОР llјСЮIХ СТllJюва , Bc l\ 110дра зумсвао ПО1'ПУ IЮ 

ВЈШД3.IЬе акощеМСКIIМ методом , формама 11 КОМП031щltјом , 

с неДО'11' а рХ Il1'Сктура ВIIЛС СIlР'ШI LIСВlth . BIUla јс КОМIЮ

l!Она l13 у модеРllIIСТII ОIКОМ духу. од кубуса IIсјСД IШКНХ 011-

cll lla. у којима је форма одрсl)cШI преUlIЗlюм. јаС IЮМ ли

IlltjOM. Јсда" од углова Kyhe рсшен јесКJlОГЮМ два »торња« 

IювсзаllllХ терасом ЛУ'tlюг оБЛ lIка. кој " својом BIICIIIIOM 

дОМlllшрају у OJIIIOCY IШ Il реостаЩI део куће. СтеПСlIова 

IЬеМ маса Уl'аОIlО I' дела куће. БоРllсављсвић јс у њеlюј 

apX lrre"''"f)'pll ОС'1'113р IЮ Сl шжаlt ТРОДl lмеl!З lюнаJII III ефекат. 

Порекло оваюю]' apX IIТCКТOllcкor остварењ.'\. свакако тре

ба траЖIIТl1 у ''ОДIIIIII ШН ... "Ј':ш ка. IШкон Прве caBpeMCIIC 113-

Јю""i3eјУГОСJlООС I IСКС apxlrreктype. када БоРl lсаВЉСRllћ као 
OJII'OBOP :Ј.ктуеJtlIИМ деШз'Вз'IЫlм а у беоl'раДс,,"'Ој apX IIТCK

тypll стиара у слобоШl llјllМ акаДСМСЮIМ КОМП03IЩllј3.ма. 

APX IITCКТYPY IНlJlе Ct IРIШЈ LI С Вll ћ OCIIM IIмпреСIIВ IЮГ СИ

луепюг дсјСТIJ:I одлнкује 1I преЦl lЗIЮС'l' " :'раде слемсната 

фасадс. Огворн ОКО l l розора CaC(Нl M су јеДl Ю(,,"Ј'U НII II . rlpa-

1J0угаOl1 1 1 , I1а l'лаШС llе ВСРТI lкаJl l!ОСПI распореда. П РОС'l'Oр 

Itзмсt)у прозора украШСllје раШ111М flpaBOYI<tOIllIM ГЮЉlIма 
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9. /Ји.Ш СU/ЈIIЩ'lеtJllћ l/епосреgllО ПО юi/Х19ЈЫ1 

са б.rШI·IIМ КQIl З01IаРlII lМ 11C 1 ' I УС'П I М3.. у складlЮМ 11 PIITh1ll'l

IЮМ распореду. J:lK КОllзолаРlII 1 ВСllаtl КРОВIЮГ за ВРIIIСТ

ка дајс apX II1'CКТYP" кућс CM lI pyjyhll ТOH. fЮReзујућ l1 јс У 

НСЛ IIllУ. без ко,'а 611 . ЧIlIIlI се. још 811ШС бlU1а упаДЉlIва 

ЊСIШ СКСll реС IЮII I I (.."П !'lка ЩУГd. Уllyrрашња ОРIЋlll lза LtIt 

ј а ЊСIЮI' IчХ>С'мра (Kyha "ма ОСIЮВУ ДlIмеНЗllја 11 .20 IП 
Х 14,30 IП) јс уобllчзјена за куће ТIIlIa ВI IЛ3.. ССРRl IС ШI ДСО 

кућс CMCII.rrCII јс у I'IOДРУМСЮIМ l'IРОСТОРllјама (пеРIIO/lIIЩI , 

оста о:! 'Ја Уl'аљ. Iшшјз) . а у lюсеб lЮ IlздвојеlЮМ делу прн

lСМЈЫ I Kyhe (KYX llllkI. ос."!.ша 11 ))дснојачка соба«). Централ-

11 <1 11poc'l'opllja јс ХОЛ са (,,'1 'СIIС I IIIштем за спрат. око које l' 

се IШJlа ·,с каБIIII С'l'. CaJlOl l , ТРl lсзаРl lја 11 офl' I С. Н а спрату су 

собе 11 КУ I'I:11'IЏЮ 11 . како јс 1 1аЗ II :l'I СНО. jCДl~a » !'OCТIIIICKa 

соба«. Кућа је саСIЩМ I l зисдсна према БоРIIС3ВЉС811l'iС80М 

' Iројскту 193 /. I'Oдlll l C,lla 611 каСllнј, I Х ГОД I IIШ ( 1932. 1933 
11 1936) бl lЛС IIЗ IIСДС IIС М:IЊС Ilpellp<lBKC за које је at lгажо-

8Шt а рХ II1'С К'Г Валсриј С1"'Ј.ШСВСКII . Н ај 3l1а чај llllј<.t II ЗМСllа 

јесте ПРСМСIIIтањс улаза у кућу са једlЮГ од боЧlIIlХ З IIДО-

8а IЈа тсрасу. К'Оја јс добllJl:I С'1'С llеIllIШте. а '1 111<1 ва 81 1Л<.t 

СВС'Ш lНlјll 11 МОIlУМСIl1"'Ј.Л llllј ll улаз. 

Kylia J M IIC(IBem e РшьовСIrIl, УЛlllЏl Аgмuрuлu 

BYK08 11ha бр. 64, 1932. lоиllна, ВОЖ9оваl4 

БоРllсавље llllћС IlУ IЮроДII 'II IУ KYl'iy у МОДСР"IIСТII'lКОМ 

СТll1lУ ГI РСllстаољ.1ЈШ јс 11 Ky ha r l)c РIllЬОВСЮ I . која је I"IОРУ

ШСIШ , а ЊСIlП арХ IГI'CК'Г)'ра дatшс јс 110311ата само lIа ОС IЮОУ 

пројскта . Ky ha јс за МIIЈЈIЉСIШ као јСДllоспраТII3 са ран

IIItM KPOBI I1 IM з:lll]>lLI С'I · ... "Ом . I'lQТllУ IЮ глаТКII Х и ОI'OЉСI I1 1)" 

31IJIIIIIX I!ОНР IШll lа . са јеДlюстаНIНIМ IlP3BOYI'aoIII1 M опю

pl IM<1 прозора . П роетоРIЮ-фУНКц!ЮltaJllta орга l l ll за Щlја , 
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како показује пројекат, је уобичајеног, традиционалног 

распореда. По средини куће предвиђен је дуга чак entree, 
око којег би се, у симетричном распореду, налазиле две 

собе, а ка дворишту »сервисне просторије« (кухиња, ку

патило, остава). Спаваће собе налазиле би се на спрату. 

Кућа UIlЖ. Алексаllgра Хоровица, 

улuца ВлаgеШUllа бр. 29, 1934. logulla, Палu.лула 

Вила Сиришчевић и кућа инжењера Хоровица представ

љају најрепрезентативнија Борисављевићева остварења 

модернистичког стила у архитектури породичних кућа. 

Кућа припада типу једноспратне породичне куће ком

форног традиционалног распореда, која обухвата подрум , 

приземље и спрат. У решењу њене фасаде истакнута је 

висина подрумских просторија рустичнијом обрадом, док 

је преостали део фасаде равних површина. Главни украс, 

као и на осталим Борисављевићевим остварењима мо-

10. МоgеРflИСШИЧКИ сшил, 
кућа у ВлаgеШИflој улици бр. 29 
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дернистичког стила, су рељефне плоче уметнуте између 

прозора. На плочи која се налази у висини спрата нала

зи се рељеф настао по угледу на чувену античку склуп

туру Дискобола, а у зони приземља рељефна површина 

наглашена је само изведеним пругама у малтеру. Кућа 

има раван кров и сасвим правоугаону основу, димензија 

11 ,00 m х 9,85 т . У пројекту основе назначене су просто

рије тачно одређене функционалне намене. Трпезарија 

и салон су смештени у делу куће који гледа на улицу, 

сервисни блок, одвојен улазом, је у дворишном делу и 

обухвата просторију за послугу (»млађи«), кухињу, оста

ву, Wc. као и степениште за спрат. На спрату су приват
не просторије стана, две спаваће собе, соба и купатило. 

у каталогу изведених радова архитекте Борисављевића 

назначено је да је кућа порушена , што је грешка, јер се 

кућа и данас налази на истој локацији и њена архитектура 

одговара пројекту.19 Једина разлика јесте мотив пред
стављен на рељефној плочи спрата. Пројектом је пред

виђено другачије решење од оног које је изведено. Кућа 

је главном фасадом постављена на уличну линију, Докје 

остали део куће окружен двориштем које је оградом 

одвојено од улице (ул. Цвијићева). 

*** 
Овим радом нису обухваћена два репрезентативна при

мера породичне куће и виле које је пројектовао архитект 

Милутин Борисављевић. Куће се налазе у Параћину и 

припадале су г-дину Николићу, инжењеру и г-дину Тео

каревићу, индустријалцу. Обе куће пројектоване су у 

стилу француског ренесанса, од којих је кућа г-дина Ни

колића својим решењем веома блиска решењу куће у 

улици Огњена Прице бр. 66.20 За кућу г-дина Теокареви
ћа , према речима самог аутора, било је израђено око девет 

скица за решење фасаде, од којих су све рађене у духу 

француске архитектуре и француских замкова.2 1 

Архитектура какву Борисављевић остварује на пред

стављеним породичним кућама и вилама на први поглед 

могла би се окарактерисати као разноврсна и слојевита. 

Углавном су то остварења изведена у духу архитектуре 

академизма, како у погледу просторно-функционалног 

карактера , тако и у погледу формално-стилских решења. 

И онда када Борисављевић пројектује у модернистичком 

стилу академски методи су пођеднако уочљиви. Једина 

разлика је у примени новог, једноставног »модерног« 

украса насупрот богате »историјске декорације«. Начин 

на који Борисављевић приступа функционалној органи

зацији простора куће, у остваривању њене стамбене вред

ности, је крајње конвенционалан. У тој области Борисав

љевићевог пројектантског рада одсутан је сваки покушај 

осавремењивања или модернизације организационих, а 



СПОМЕНИЧКА БдШТИНД I ИВАНА КQВАЧИЋ 

тако 1I KOl-lСТРУКТIIВtlllХ ПРШЩllпа. БОРllсављенић ФУНК

ЦIЮlшлној ОРI'а ШIЗal.о1jl1 простора Kyhc/cтaHa I l pLlcтyna 

са раЩЮIШЛНСПI'I КОГ гледишта. остварујућlt јеДllостаВllУ 

It еКOIЮМ LIЧIlУ оргшшзаЦllј у, заСtюваl lУ IJa траШЩIIШIaЛ 

tЮМ ОДtЮСIЮ уобllчајеном Сllстему. Такав 1'lpllCТYn IIС 

представља само особеlЮСТ БОРllсављевнћенOI' пројек

'ГШIТ(; h."'ОГ стваралаштва, већ опште прихваhеll CItC1'CM у 
оргаНllзаLlијl1 Уllyrpашњеl' щюстора Kyhe/cTaнa LlЗмсl)у 

два светска рата у 6cOl·pany. какав 11 аРХllТСКТIt кој!1 ства

рају у MoItepI ILIM арХИТСКТОIIСКIIМ формама I-I е напушта

ју у ГЮТnУ"ОСТII . 

У цеЛIIНII посматрана a pxIlТeKTypa БОРllсављсвнћс

Б IIХ ГЮРОШIЧШI Х кућа 11 Iниla IIC гюказује ОДJlL.l ке jenl1l-l
ствеlЮГ I1 аУТСIIП1ЧIЮ I' ауl'ОРСКО[' стlUШ. И у остваРЈIвању 

кућс I!ЛИ ВI IЛС, ос tЮВliа БоРlIс:шљсвићеВ<I пажња усме

реЮI јс IШ њсно сгюљашње оБЛlIковање, 113 трагаље за 

оствар"вањем одређе l ЮГ кuрuктера 11 IIзраза ЊCI'l e apxlI
тектуре. ПрIl1·оме. у овој облаСТII пројсктанrСКО I' ства

ралаштва арХ LlТСКТ је Вllше УСЛОВЉСII финаНСl1јСКIIМ мо

r'у ћ lЮСТlI ма 11 амбllЦllјама lIаРУЧllоца, па је тако 11 

остваршшње МOI'ућI1 Х С1'l:шралаЧЮI Х домета Уl lапред 

ОГРШIII ЧСIЮ. Пројектовање 110 узору 11<1 apXl1тeКТOIICKC 

СlюмеlНlке ю ПРОШЛОСТLl IlреДСТ<lвља ОС I ЮВУ БОРllсав

љеВllћевог пројектаllТСКОГ рада LI у аРХIl1'СКТУРII rюро
ДllчtlLl Х кућа 11 вила. Иако је већИIШ ПОРОДИЧШIХ кућа 11 

ВНЈЈа , caгpal)elНl x у Београду Ilзмеђу два светска рата, 

оствар"вана СХОДIЮ оБЛlIцима 11 декорацнјн неког од 

историјских стилова, што је ум~юroме ДОПРШlело њихо

вој шароЈII1КОС'ГЈ.1 11 обезвредило IbИХОВ архитеКТОl-lСКlI 

значај , БорисављеВllћеве породи'те куће. а tlаРОЧ IlТО 

Вllле, ЮДВ<1јају се као својСВРС ll а ~I прспоз ~taТЈЫlва 

остварења. као што су кућз У KOnllтapeBoj градини. Вltла 

у Pa~IKeoBoj УЩЩII, Вl lла Флашар, кућа у ОХРlIдској УЛL I 

Ц" 1'1 В lша у Булевару Mllpa 25а. Свс ове куће. а чије од

ЛlIке показују 11 ДРУIl1 ПРllмеРII , БоРl1савље Вllћ OCТB<lPY

је по узору на фраliЦУСК11 pcl~cea HC"'1I стил. Како је био 

ВСЛIIК~I познавалац фршщуске apx lITeктype, у којој је 

остварења ренесаtlСIЮ/, фРаЈщуеког стила као еC'I'eТII'IaР 

цеmю ВИСОКII М eCTeTCKIIM КlШЛIIТС'Гllма. 1'0 му Је омогу

ћllЛО да у сопствеtюј apX II1'Cктo tlCKoj пракс " Ila веома ус

псшан 11a'I ИII Iштер.-rреТllра аРХ lIтектуру овог СТltла. 

Прилазећи архитектур" као еСТСТllчар 11 као аРХllтект. 
БОРllсављсвић у IшјбоЉl1М примеРl1ма кућа које пројек

ТУЈе остваРУЈе apx llтeктypy високог уметtlllЧКОI' II зраза 

БРIIЖЉliВО l'I POCТYAIlP:lHOI' 11 употреБЉСIЮГ дС'Гаља. у ко

јој је све подреl)ellО складу 11 Ч ВРСТLIIНI арХ l1'ГСКТOllске 

КОМЛОЗIIЩlје. Уз IlеКOJI I1Ц1ШУ других аутора (Војllсла н 

Ђокић, Александар ЂорђеВllћ , ВојllН СllмеOlЮВllћ , Дра

Гllша БраШОВaLШ, Петар 11 Бранко KpcTl1h . Милаl l Злоко

Вllћ). БОРllсављеВllћ је неСУМЊIIВО најистаКНУГllј и ства

ралац у овој облаСТI1 IШШСГ градитсљства. 
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КаmОЛОlllзвеgеНllХ пороglllmllХ кућа 
11 вила По пројектима 
архитекте МlIлуmllllа Борисављевllћа 

Ка'Г'dЈIOШК3 јеДIIШIЦ<l садlY~И: адресу, име 11 презl1МС 

8JJaCIIlIIOIII з:нmмање уколико је ПОЗIЈаТО. IIЗВОре (СIIПЈа1)'
ра теХШlчке ДOKYMeHl'a ЦLlje , ОГIШ'ГI1Нске IЮВlше, HellMap. 
APXII 'ГCКТOIICKII проблеМ II ), Л l1тсра:гуру: СПl1сак кућа у 

катаЈЮI"У представљеtl је ХРОIIОЈЮШКII. 

скраћешще: 

ИАБ,ТД-ф = Ие-горнјСКlI apx lIB града Београда, 
Тех tlllчка AOKYMetlТaLI llja - фаСЦlIкла 

ОН = ОПШ1'l1llске HOBIIHe 
Св" 1L<IВClIe tlll објСКТI1 11 naH<lC постоје. OCIIM куће ко

ја се налаЗllла у Штросмајеровој УЛIЩII бр. 26 11 куће у 
УJl1ЩII АДМllрала Вуковића бр. 64, које су у међувреМСllУ 

порушене. ВећlНIa кућа сачувана је у свом прнобllтtЮМ 

стању. док су Ilа једном броју кућа IIЗВРШСllе ГЮПр<tвке шш 

npellpaBKe, аЛI1 ~1 поред тога ЊI' l хова првоб~ГfI-li\ решења 

јасно се могу уО'ILIТН lIа основу ОРIIГIнtaJltюг l'lројскта . 

1928, 
1. Ра Illre088 21 
г-ђа ДШlllца Ј ОВ I'I Чllћ LI Г-ДШI Ј ОВLlЧll ћ. I'е l-l ерал 

- ИАБ, ТД-Ф 4--21-1928 
- НеII М3Р, бр. 3,5 
- He1lM3p, бр . 11,5 
лuтщютура: 

- М . БорисаВЉСВll ћ. APXIIТCКТOlICКlI проблеМII , Београд 

1931, 7 1 
- Б. Кој ..,ћ , Друштвсни УСЛОВII раЗВ l l1'ка аРХlIтсктонске 

струке у БеOl-раду (1920-1940), 88 
- Љ. МIIЛС'Гllћ-АбраМОВlIћ. МЮI)"l'IНI БОРllсаВЉСВ~l ћ , ГГБ 

XXX III , Бсо,'рад 1986,67,74 
- И . РIIЛ, Неимар" Врачара, МLiЛУГIШ БОРllсављсвнћ , 

ВаР'!Щ')С КII глаСНIIК 3. Београд 1993.20 
- С. Г. Богунонић . ЕСТСТII'l ка 1'COpLlja. Крltтичка дслат

I-1ОСТ 11 apX IIТCh."ТOHCKa пракса др Мll1Iугина Борисављс

Вllћа. КОМУllII кација 89, Београд 1995, 17 
- Lj . Miletic-Abral11ovic. Thc arhitectural work оГ Miluti n 

Borisa\' ljevic јп сопtехt оГ the posl-modem ехрегЈепсе, u 

АгhilссlUге- UгЬаl1 i s аlll а! {ће turl1 оГ (ће 111 МЈlепјит. 
Belgrade 1996, 56 I 

- Милутин Борuсав.љенuli. у ЛеКСIIКОН срГIСКИХ apxllтe

ката 19.1120. века. З. МШIСlНlћ (ур.), БеOl-рад 1999, 27 

2. ПРllједорска 4 (да нас ул . ТОЈ1стојева бр. 1) 
г- ђа Јул ка МалужеВllћ ~1 Г-ДIIll Ч еда КовачеВl1ћ 

- ИАБ, ТД-Ф 15- 59-1928 
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- Неимар, бр . 9,5 
- Неимар, бр. 12,5 
- М. Борисављевић, нав. дело, 1931 , 75 
лишерашура: 

- Љ. Милетић-Абрамовић, нав . дело, 1986, 78 (Топчи
дерско брдо 1) 

- Милушин Борисављевић, нав. дело, 1999, 27 

1929. 
3. Сурдуличка 10 
г-дин Гаврило Петровић , чиновник 

- ИАБ, ТД-ф 6-4-1929 
- ОН, бр. 1 о, 1929, 30 

4. Гвоздићева 26 
Милица Крстић 

- ИАБ, ТД-ф 9-24-1929 
- ОН, бр. 11 , 1929,50 
лишерашура: 

- Милушин Борисављевић, нав. дело, 1999, 27 

5. Штросмајерова 26 
г-ђа Маргита и г-дин Ива Лебен 

- ИАБ, ТД-ф 11-15-1929 
(под овом сигнатуром постоји фасцикла у фонду тех

ничке документације Архива града Београда, али про

јекат као и друга документација нису сачувани) 

- ОН, бр. 11 , 1929, 5] 
- Неимар, бр. 1, 5 
- Неимар, бр. 2, 5 
- М. Борисављевић, нав. дело, 1931 , 79 

6. Копитарева градина 2 
г-дин Бора Поповић, инжењер 

- ИАБ, ТД-ф 4-37-1928 
(пројекат није сачуван) 

- Неимар, бр. 11,5 
- М. Борисављевић , нав. дело, 1931, 61 
литература: 

- Б. Којић, нав. дело, 88 
- Љ. Милетић-Абрамовић, нав. дело, 1986,67,74 
- С. Г . Богуновић , нав. дело, 17 
- Љ. Милетић-Абрамовић, нав. дело, 1996, 56] 
- Милутин Борисављевић, нав. дело, 1999,27 

1930. 
7. Румунска 43 (данас ул. Ужичка бр. 35) 
г-дин Љубомир Ћуковић , трговац 

- ИАБ, ТД-ф 11-37- 1930 
- ОН, бр. 15, 1930,826 
- Неимар, бр. 7, 4 
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- Неимар, бр. 9, 5 
- Неимар, бр. 12, 5 
- М. Борисављевић, нав. дело, 1931,69,70 
лишерашура: 

- Г. Гордић, Биографије. Милутин Борисављевић , у 

Српска архитектура ] 900- 1970, 130 
- Љ. Милетић-Абрамовић, нав. дело, 1986,65,68,75 
- С. Г. Богуновић , нав. дело, ] 7 
- Милушuн Борuсављевuћ, нав дело, 1999,27 

8. Хаџи-Милентијева 65 
г-дин Василије Петровић, грађевински предузимач 

- ИАБ, ТД-ф 21-23-1930 
- ОН, бр. 16, 1930.901 
литература: 

- Љ. Милетић-Абрамовић , нав. дело, 1986, 75 
- И. Рил, нав. дело, 20 

9. Качаничка 35 
Борка ТоДоровић 

- ИАБ, ТД-ф 23-17-1930 
- ОН, бр. 16, 1930,901 
литература: 

- Љ. Милетић-Абрамовић , нав. дело, 1986,75 

10. Поп-Стојанова 6 
Радмила Стојановић 

- ИАБ, ТД-ф 21-11-1930 
- ОН, бр. 16, 1930, 901 
литература: 

- Љ. Милетић-Абрамовић, нав. дело, 1986,76 

11. Сомборска 17 
Бранислава Наумовић 

- ИАБ, ТД-ф 26-12-1930 
- ОН, бр. 23-24,1930,1416 
лишерашура: 

- Љ. Милетић-Абрамовић , нав. дело, 1986, 76 

12. Стојана Новаковића 7 
Марко Поповић 

- ИАБ, ТД-ф 33-32-1930 
- ОН, бр. 23-24, 1930, 1417 
лишерашура: 

- Љ. Милетић-Абрамовић , нав . дело, 1986, 76 

1931. 
13. Гвоздићева 35 
Малвина Ешкенази 

- ИАБ, ТД-ф 1-11-1931 
- ОН, бр. 9,1931,631 
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лuше рашу ра: 

- љ. Милетић-Абрамовић, нав. дело, 1986, 77 

14. Првоr септембра (данас ул. Жанке Стокић бр. 29) 
г-дин Славко Сиришчевић, директор »Путника« 

-ИАБ, ТД-ф4-24-1931 

- ОН, бр. 10, 1931,712 
- М. Борисављевић , нав . дело, 1931 , 74 
лuшерашура: 

- љ. Милетић-Абрамовић , нав . дело, 1986, 76-77 (Др
варска 1) 

- Мuлушuн Борuсављевuћ, нав. дело, 1999, 27 (Лазе Си
мића 29) 

15. Краља 3вонимира 66 
(данас ул. Огњена Прице бр. 66) 
г-дин Милутин Борисављевић, архитект 

- ИАБ, ТД-ф 23- 6- 1931 
- ОН, бр. 21-22, 1931, 1462 
лuшерашура: 

- љ. Милетић-Абрамовић, нав. дело, 1986, 77 
- И. Рил, нав. дело, 20 
- С. г. Богуновић, нав. дело, 17 

16. Приштинска 25 (данас ул. 14. децембра бр. 25) 
Др Катарина Манојловић 

- ИАБ, ТД-ф 16-13-1931 
лuшерашура : 

- љ. Милетић-Абрамовић, нав . дело, 1986, 77 

1932. 
17. Кајмакчаланска 45а 
ВидосаваЈовић,лекар 

- ИАБ, ТД-ф 9-36-1932 
- ОН, бр. 27-28, 1932,419 
л uшерашура: 

- љ. Милетић-Абрамовић, нав . дело, ] 986, 79 

18. Yrao Краља 3воиимира и Корнелија Стаиковића 16 
г-дин Милутин Борисављевић / г-дин Игњат Флашар 
- ИАБ, ТД-ф 22-] 1-1932 
- ОН, бр. 36, 1932,524 
лuшерашура: 

- г. Гордић, нав. дело, 130 
- з. Маневић, Новија српска архитектура,у Српска ар-

хитектура 1900-1970, Београд, ] 972, 19 
- Б. Несторовић, Постакадемизам у архитектури Бео

града (1919-1941), ГГБ ХХ,Београд ]973 , 365 
- з. Маневић , Јучерашње градитељство 1, Урбанизам Бе
ограда 53-54, Прилог 9, XXIV 

- љ. Милетић-Абрамовић, нав. дело, 1986,71 - 72,80 
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- И. Рил, нав . дело, 20 
- Б. Вујовић , Београд у прошлости и садашњости , Бео-

град 1994, 291-292 
- С. г. Богуновић, нав. дело , 17 
- љ. Милетић- Абрамовић, нав. дело, 1996, 561 
- Мuлушuн Борuсављевuћ, нав. дело, 1999,27 

19. Гарибалдијева 2 
г-ђа Митра и г-дин Бора Стефановић, лађар 

- ИАБ, ТД-ф 27-18- 1932 
- ОН, бр. 40, 1932, 572 
лuшерашура: 

- љ. Милетић-Абрамовић , нав. дело, 1986, 80 

20. Господара Вучића 58 
Јелена Драгош 

- ИАБ, ТД-ф 28-4-1932 
- ОН, бр. 42, 1932, 597 
лuшерашура: 

- љ. Милетић-Абрамовић , нав. дело, 1986, 81 
- И. Рил, нав . дело, 20 

21. Адмирала Вуковића 64 
Јелисавета Рињовска 

- ИАБ, ТД-ф 31-64-1932 
- ОН, бр. 50, 1932, 685 
лuшерашура: 

- љ. Милетић-Абрамовић, нав. дело, 1986, 81 

1934. 
22. Шеноина 19 
(данас ул. вајара Ђоке Јовановића бр . 19) 
г-дин Милорад Здравковић, трговац 

- ИАБ, ТД-ф 10-6- 1934 
- ОН, бр. 37, ]934,344 
- ОН, бр. 78, 1936, 94 
лuшерашура: 

- љ. Милетић-Абрамовић , нав . дело, 1986, 82 

23. Владетина 29 
г-дин Александар Хоровиц, инжењер 

- ИАБ, ТД-ф 21-2-]934 
лuшерашура: 

- љ. Милетић-Абрамовић, нав. дело, ] 986, 83 

1935. 
24. Деспотовачка 7 
Ружица Симовић 

- ИАБ, ТД-ф 40- 14- 193 I 
- ОН, бр. 12, 1935, 15 
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1936. 

25. Охридска 4 
др Ђopl)c БОРllсавл.еВI-lћ. Ca!IIIT<.I pHII I ТУКОШIII К 

- ИАБ, ТД-Ф 33-1- 1936 
- ОН. бр. 33. 1936.470 
- ОН . бр. 20. 1937.252 
литература: 

- Љ. МllлеТl1ћ-АбраМОНllћ. II<Ш . дело. 1986.68. 70. 72. 84 
- И . РШТ . нан. дело, 20 

1938. 

26. Румунска (да вас ул. УЖII'l ка бр. 36) 
г-дин Иво ПеРОШlћ . краљен I шмеСl ll1К 

- ИАБ, ТД-Ф 19-5-1938 
- ОН . бр . 45-46. 1938. 505 

1939. 
27. Булевар Кllсза АЛСh"С3lщра Kapat;opђeRlllia 

(да lШС Булевар мира бр. 26) 
Г-Дlm Карло ХУСЊIIК. ДllреК'1'Ор прашке банке 

- ИАБ. ТД-Ф 5-2-1939 
(п ројекат lIије са чува ll ) 

- ОН , бр. 42-43.1939, 474 
литература: 

- Д. Поповнћ . Даlшшња београдска apxl lтcктypa. У мет

ШIЧКlI преглед 9, Беоrpад, 1940. 28 1-282 
- Љ. МIIЛСТllh-АбраМОВlIћ. 1 -!а В.дело, 1986, 70. 84 ( Буле

вар Октоб<.lрске реНОJlУШ lје) 

- С. г. БОГУ~ЮНltћ . II<.IB. дело, 17 

28. Yrao Але ... "Се БачваlIСКОI' I It Булевара Кllсза 

Алексаlщра Kapat;opђeBllIia (Булевар Мllра бр. 25а) 

Г-ДIШ МlUуав Дој'lIllIOНllћ 

- ОН, бр . 45-47, 1939,522 
- ОН.бр.9- 11 , 1940, 137 
ЛIIШЩXlтура: 

- д. ПОПОВllћ , I!а Б. дело, 28 ]-282 
- Љ. М~lЛеТlI h -АбраМОБlIh. 11<18. дело. ] 986, 70, 84 
- С. Г . БоТ·У I 108I1ћ . II<IБ . дело. ] 7 
- Мuлутuн Борuсављевllli , IЈаВ . дело. ] 999, 27 

НааО.А1ене: 

1 БоРllсаВЉСВllhева JIo,,-roрс .:а ШlсеРТШJllјu 11уБЛl I ,:овзна је 'I СТС 
roД ltll С У ПаРII ЗУ. У lI:щаљу Kyhc PayOI. Јсшtlllt IlpllMcpa.: ТОЈ' IIЗ

даља код "ас. ШL IШС у С IЮМ фоlU1У чун:' УшtllСРЗIIТСТСlo.:а (iILБЛ II 

отека у Бсоl']>аду. 
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2 КОМПЈIСТl lа ЛIIC"rn радана М IIJLУТI IIШ БорнсаВЉСIJllћа можс СС 
81U1СТ1I у: З. MUIICBllh. НаlШ I IIСILМ3р" . МllлуmШI БорuшвљеВllћ. 

Изградља 12. Београд 19110.47-48. док јс за БоРlIсзнљсrшhсво 

ОI·ЖЈ.шзваlt.e У Д IIСВlюј Ш1'аМI1 LI1tајбољс Rlщстlt у: БetJГfХЩ lI:ј"lеЬу 

сm8111Ј11осmllll сна. И ~боРТС':СТОRа. Урб:шlt3ам БсОLl'ад:.t 66--67. 
БеОI']>ад 1982.98- ]00. 107- 108. 124-127. 132-140. 142- 143. 
]63- ]74.237- 238. 

Ј О L'Рзшпељској делаТlнх'ТtI МILЛ}'ТIlltn БоРtlС3ВЉСНllliа НltДC11l; 
З . МЩIС8t1h. НашJt ItСIIЖLр" . MII. lymllll Бщmсанљеtlllli. Изград~ 

IЫI 12. Београд 1980.47--48. Љ. M IIJICTl l h-АБР3МОВlIћ. Мltлуmllll 

БОlmсtltl.'ьеtlulr. ГГБ ХХХ III . БеОI'Р:U11 986. 63- 85. С. Г. БоL'Уlto

Hlth. ЕсШеmllч"а тещmјtl. "ImШIIЧIШ gелаm/lосm 11 аРХIIШО:ШОН

с"а Пра"ш ур ,Њцуmllllа OOpllctl8ЛJeBIIIIlI. КО~IУНII.:шЏtја 89. Бео
грап 1995.4- 19. 

Ј О а.:адемlIЗМУ .:ао I Џlсологtlјtl 11 CТlIJIC""OM опредељељу у apXII
ТC"-ТYPI I Београда 1IЗ~lеl}у nва свете.:а p:.tтa HL I/IC11I: З. Маllсви l, . 

Н08l1ја t1ЈПСКtI ЩЈХllmе,,-т.l1Ю. у Cptlc.:a apxtlтc"-тypa 1900- ] 970. 
Београд 1972. 17- 21: Б . HecтopoHlth. ПосmШ-:tlgt!.IШ3lI.11 у аРХII 
mе .... mчm Бroгрtl!Jl1 (1919- 1941). ГГБ ХХ. БсОI'Рi1д ]973.339-379. 

5 Решсн.:! која јс лреnлаг.1.O 'НI IIOMC IIYТOM ""OIIIo.:YPCY 11 ДРУI"IIМ мо
гу се Н lшстtl у: М. БоРIIС:'ВЉСН lt h. АРХ IГfCI<ТOНСЮI IlроБJLеМII. 

Београд 193]. 

6 Б . НССТОI:ЮНllli. "а в. ДС1l0. 373-374. 

7 Б . Hecтopou ll h . ЕвО.'l)'I(l/ја m.'ОIР(ЩСКОf стана. ГГБ 11. БеОI']>UД 
[955.247- 266. 

8 ИсТlt . 

9 д. ЂУрlth-ЗамОЈIO - С. Hcnlth .. Ста.uбelll/ {јt!Л()lJ11 Беоl/ХЩtI 111t>1I
Х08I1IШЗIIIШ!ЈО 1941. 10001/IIe. ГГБ XUX L] . БсОI']>ад ]993-]994. 
65- 105. 

10 И . 3драВICОНЈlћ . ВЈ/ле //{/ ТQ!1Ч lIgt!рс,.:о.н б/щ-", Ј/ де{јЈ/ЉУ. УМСТ
IttI ЧЮ I ГLрсглсдбр. 7. Београд ]939. 198-20 ] . 

11 В: HCItMap бр. 11. Из 11РI1 В:I'I'I1 I1 Х l']>а~В ltL Ш. 6. 

12 HCIIMap. бр. 9 11 бр. 12. ИЗ I'РJlва'11 IС apx lIтcnypc. ApXIITCКТQLI-
сюI Il pofuJCMI!. 75. 

13 В : l'kltMap бр. 11 . Из IIрltВ3Т1Н1Х 1']>.aI)сшшз. 5. 

IЈ ИСТО .. АРХItТСКТОIIСКlllLроБJlСМ It . 69-70. 

15 В : HCIt~ap (јр . ] 11 (јр. 2. ИЗ ГIРlшаТlН l Х 11'a1;cBI\II1) 11 APXl ll-е.:-
ТОНСЮI ГI(:юБЛС~1II. 78- 79. 

16 ИI.-ro. 

17 В : Apx lttc..-тоJlс':l\ щ:юБЛСМIt . 78. 

18 Исто. 

1') В: Љ. MIUICTItIi-АбраМОUllh . "ав. дсло. 83. 

:ю В : НСlIма р бр. 2. 5. ИЗ IlpIlB«THItX 1']>:lI)eIlItIl:l (реШСII,с ОС IIОВС It 
':ОМС lIтар) It APX LtТCKTOIIC':" Ilроб1lСМII. 62 (РСШСIt.e OCIIOIIC Lt 
фасадс Kyhc). 

11 В: Неltмар бр. 4. 5. бр . 6. 4. бр. 10. 4 1\ бр. 12. 4-5 (1roIta'lI lO 
рсшt:њс) IL ApxlI .... 63--65. 8]. 
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SUMMARY: 1\I{ma KO\I{lC;C 

А CONTRIВUTION ТО ТНЕ UNDERSТANDlNG 

OF ТНЕ ARCHITECTURAL OPUS OF М. BORISAVLJEVIC: 
FAMILY HOUSES AND VILLAS 

Arci1ilecl Mi]ulill Borisilv]jcvic ( ] 889-] 969) ]' 3S distingtlished 
рlзсс јп 111C 11istoriograptlY оГ Scrbian architeclurc and 
uгЬ,шi S I11 . His scielHific work l е ГI significanl mark јl1 in vcsti
gatioll ог hi slory. Ihcory and acslhctics оГ archilccture. JUSI 
bccause of his SCiclHific work Мilшi п Borisavljcvic is {ће опlу 
Serbi an archilccl whose numc cou]d ье foul1d јп {ће world 
cncyc]opcdias. Sciclllific work ог Milutil1 Borisavljcvic could 
ье chamCtcri7..cd as work оГ gслегаl importance for {ће theory 
al1d aesthctics оГ architccturc wh ilc his architcctuml асћјеус
l11el1t5 зге оГ lоса l сhзгасtсг and significance. 

Architectural opus оГ Milutin Bori sav ljevie realized ill 
Belgmde consisls оГ пшпу Гшnilу houses al1d уillа5. palaces 
and араптсп ! houscs. Besidcs (ће chapel оп the French 
ll1i1i lагу ccmetcry ( 1930). baluster enclosure оГ {llе park at 

Studcnlski (Щ (193 1) and elel11ent<lry SC1100] building јп Maru
l јееуа strcct ( 1931 ) Bori savljcvic did ПОl rea1ize апу olher 
public bLlildillg. ln additioll 10 apart mcnl houses {ћаl represenl 
Inајп cx arnples ог Вогi :-щvlјсviс's arc ll i tcctuгa l WOl'k (ћј5 

ашhог dcsigl1cd wtlOlc scries оГ Љll1ј l у houscs and villas. 
Fall1ily 110USC Шld vШа dcsigllCd Ьу Mil uti ll Boгisav lje

у јё fit into gспега l pictLlre ог Гатј l у houses alld vill зs 111<11 
wcre il1lel1sivcly СOllSlПlс tсd јп the РСПod betweell two World 
Wars 1110sll y јп [ llС Belgrade suburbs. Most оГ 'ће Гаl11јl у 

houscs constructcd јп Belgradc betwecl1 IwO World Wars 
reprcscnt arch ileclLlral uchievemcl1 ts {ћаl correspol1d with 
character ofthat Јјl11С cOl1servat ive alld агсhitссшгаlу under
dcvelopcd milieu. These аге ' ће I10Uses moslly reali z.ed јп 
thc spirit оГ O1rchitccturc оГ ilcadcll1isl11 havi ng опе ог few 
Пооrs with reduced ог l110dcSI decoration. Conseгvat is l11 оГ 

(ћсјг O1rchitccture ј Ј; v i siЬJc јl1 {11е functiol1ul lауош оГ Ihe 
house space. МО51 oflen house space is organiz.ed according 
10 traditionall1lodcl where сеПЈга l ог ll1idd le гооrn is singled 
ош (anlcrooтn . dinning ГOOl11 ог jtlst entrance агеа) ilnd 
around ј! аге arr01nged other rooтns оГ Ihc apanl11ent. Раllет 

оГ гooтn arral1gcrnClll Гollowcd а111105! al ways ргјпсјрlе оГ 

sYl11l11elry accord ing 10 which towards (ћс strcct агс 

asscll1bIed »Ii villg quarters(( (јп sll1al1 cr al1d sil11plcr tlOuSCS 
they cOI1Sisl оГ ГООI1l зпd dil1llillg ГООIl1 50 lпсtill1СS draw jng 
ГООIl1 ог 5шdу) whi lc towards tllC gardcll аге ~>scrvice «( 

(kitchcn, pal1 try.loilet) Шld »privatc« (bedroolns. baЊгooтn) 
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qlшrtегs. I Г !ћс I1ОЩ;С had upper Поог (llеге were a1waY8 
privale quancrs arral1ged idel1ticall y as (ће fOOl11S 011 Ihe 
gГЩl пd lеуе l wtlilc 'l1с ccl1ar was usually used as sloragc агеа 
Гог Гис l . Stlch tradi tiol1al way оГ fU l1ctiol1al org~l.t1j zatiOll оГ 

(ћс housc space w01s charactcrjslic а l50 Гог thc tпоst l110dст 

houses thш were Ьијl! јп Belgr01de јl1 {ћс Ьеgil1 п i пg оГ 19308. 
Special 'уре оГ farn ily houses јl1 thi s регјod ог Belgrade 
arc hitccturc агс villas constructcd јl1 speciall y e5tabIi shcd 
arcas ог Гщпi lу residcnccs where 0.150 loday Гатј lу houscs 
геРГС:о>С пt 111OS1 fгcqucnl 'урс оГ structure5. СОlш(uсtiпg оГ 

vil1 01s iп Bclgradc bctwccn World Wars is Ullderslood today 
as опе оГ characteri stics јп Ihc architectuml deve]opment оГ 
(ћс cily. Тћеу were desjgl1cd Ьу l11апу РГОll1јпеп! Belgrade 
archi tects and аге characteri stic Гог (ће ollet il11c outskins 01' 
Iће city 1ike SCl1jak. Ded il1je ог TojX:idersko brdo blll also 
Гог Iће СО IП l11U11it iС5 cstabI ished пех ! 10 the уе!)' center оГ 
(јlе city likc Гог il1 stal1cc Ncimar al1d Profesorska kolonija. 
Iп these areas оГ Ihc city houscs wcrc built Ьу Ьеllег оГГ cit y 
popu]01tioll Ihal pгov ided Гог tllernselves higher quality li vil1g 
еl1viГОI1lПС lll isolatcd ГГОl11 large wavc оГ UГЬШl i z.О1ti О ll . ТЈ1СУ 

rca liz.cd 110USC architccturc according 10 'ћсјг реГSО lщ l ге

qui rcmcl1ts Шld wishes often also including пјсс lу arrangcd 
gardclls. FOfl1lally 5ty1istic layouls оГ vil1as wcre јп ассог

dal1ce with 3Illbitions оГ Iheir wcl1-off owners ul1d thus 
cOI\siderabIy 111ОГС sophisticated and elaborate 'ћап ordinary 
ГЈl11јl у houses, Howevcr, јп thc space organi 7..3 tjon оГ thesc 
houses was a1so uscd wel J -kпоwп tmd itional тodе l оГ thc 
Гаll1ј lу 110USC згсhilесluгс the diffcrence bcing Iћаl tl1ese 
houses wcre оГ largcr size. usuall y two-storied wilh l ащс 

l1ul11bcr оГ ГOOl11 S having strictl y estabI ished func tjons ј .с. 

purpose. Organiz.ation оГ , 11е apartlllCl11 space јп the houscs 
оГ уј ll а {урс could ье recogl1ized as distincti vcness оГ the 
Belgrade bourgcois lјГе style so thcsc villas h01vc Iћгее с lсагlу 

di S li пguishсd wholcs. Scrvicc quaners оГ the apanlnent агс 
silШllcd ј п thc Ьа.О;С l1lеп! whilc риЫ јс orrepresentat ivesection 
is оп Ј l,с gгoul1d 11001· al1d consists оГ largc ћО1 I I . drawi ll g 
fOOll1 , dil1ning ГООl11 al1d oftCI1 01 150 sшdу. Privalc quarlcrs оГ 
Il1с apartll1el1l игс always 011 {ћс first Лоог and consisl оГ 
bcdrool11s ulld batl1l'Ooln. Dcpcl1ding оГ the аll1ЫСПСС оГ агеа 
ilnd il1habitall ts livil1g thcre аге ссгtајп diffcrcl1ce Ьсtwссп 
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family houses - villas constructed јп that регiоd. Villas of 
Neimar ог Profesorska kolonija ате тоге modest јп size 
adapted to the way of life of the middle class residents and it 
is important that the character of villas јп these Belgrade areas 
was influenced Ьу the urban environment that essentially 
deterrnined balanced look ofthe architecture. Vi1las ofDedinje, 
Topcidersko brdo ог Senjak аге usually of larger size as а 
result of large ореп areas but also of financial potential of 
the richest Belgrade fашiliеs that inhabited these sections of 
the city. As most of the achievements of other archi tects 
working јп this period the projects designed Ьу architect 
Milutin Borisavljevic entirely correspond with characteristics 
of two тајп stylistic traits of the Belgrade architecture of 
this time - academism and modernism. The characteristic of 
BorisavljeviC's designs is јп the fact that when he designs јп 
accordance with principles of academism he almost always 
realized architecture corresponding јп style wi th French ге
naissance like house јп Rankeova street, vi lla Flasar, house 
јп Ohridska street ог уillа јп Bulevar тјга 25а while he 
accepted modern architecture first of all as architecture of 
new stylistic design like house јп Vladetina street that is 
close to the achievements and concepts of Art Deco. 
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List оЈ Illustrations: 

1. Detail oJtheJacade оп t!1e house in Rankeova Street, 1928 
2. Simplicity and !шrmоnу, the villa at 65, Hadzi Melentijeva 
Street, 1930 
3. The house at 7, Stojana Novakovica Street (ProJessors' 
Residentia/ Area), 1930 
4. The house in (11е spirit оЈ tl7e French Renaissance, 
Ognjena Price Street 1931 
5. The 110use at 25, Street оЈ 14 December, 1935 
6. Villa Flasar, ЈЬ Kornelija Stankovica Street, 1932 
7. Тl1e 110use at 4, Ohridska Street (today the Embassy oJthe 
RepubLic оЈ Guinea), 1936 
7а. Part oJtheJacade 
8. Main entrance, viLla at 25а Bulevar mira (today the ЕтЬа
ssy oJthe RepubLic оЈ Albania), 1939 
8а. Staircase /eading Jrom the balcony into the garden, 25а, 
Bulevar mira 
8Ь. Window оп (о the balcony, 25а, Bulevar mira 
9. Villa Siriscevic immediately after it was finished 
10. Modernist style, house at 29, Vladetina Street 




