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ЗГРАДА ЏОКЕ] КЛУБА 

З
града чије преображаје треба да осветле следећи 

редови запажена је у историји београдске архи

тектуре као пример велике породичне куће, са

грађене за богатог наручиоца . Њен први сопственик био 

је Милан Павловић (Београд , 1853 - Париз, 23. 12. 1924. 
год), познати трговац текстилом, син Анастаса Павлови

ћа (1821-1909) који се бавио истим занимањем. Милан 
Павловић је завршио четири разреда гимназије, али је 

1868. године, по жељи оца, прекинуо школовање и почео 
да помаже у радњи . Године 1874. Анастас Павловић је 
узео сина за ортака и препустио му вођење фирме. Под 

Милановим руководством радња »Анастас Павловић« је 

стално напредовала и достигла врхунац у годинама пред 

Први светски рат. Снабдевала је Београђане најбољим 

Домаћим и увозни м тканинама. Милан Павловић је био 

један од снабдевача Београдске трговачке омладине и 

њен председник од 1890. до 1893. год. Заслужанје за по
кретање листа »Трговински гласник« и за отварање Ви

ше школе Београдске трговачке омладине. Био је одбор

ник Београдске општине, народни посланик за Београд, 

судија Трговинског суда и члан Управног одбора Народ

не банке и Српске кредитне банке. 1 

Анастас и Милан Павловић живели су у стану изнад 

радње »Анастас Павловић«, у данашњој улици Краља 

Петра бр. 33 (зграда данас не постоји, порушена је у бом
бардовању Београда 06. 04. 1941. год). Одатле су се 1890. 
год. преселили у Кнез Михаилову бр. 21, у зграду са два 
велика стана . У једном је боравио Анастас са женом 

Персидом (1824-1912) и млађим сином Влајком (живео 
је до 1902. год) , а у другом Милан са породицом (ни ова 

кућа више не постоји) . Милан Павловић је био ожењен 

Милицом (1864-1951), рођеном Ковановић, са којом је 
имао три ћерке - Видосаву, Олгу и Вукосаву . Око 1905. 
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године Милан Павловић је прешао на Краљев трг (данас 

Студенски трг) број 11, У зграду коју је продао после 
пресељења у породичну кућу. Осим поменутих грађеви

на , Милану Павловићу су припадале и куће у Кнез Миха

иловој бр. 49 и 52.2 Све ове зграде биле су пословно-стам
бене, са локалима у приземљу и становима на спрату, и 

налазиле су се у прометним трговачким улицама. 

Кадаје одлучио да гради породичну кућу, Милан Па

вловић се определио за место које није далеко од радње, 

али је у мирнијем крају. Купио је плац на углу ул. Вуха 

Караџића и Грачаничке бр. 22 (данас бр . 18). Ово зем
љиште, са малом кућом и великом баштом, припадало је 

раније Живку Карабиберовићу, банкару и председнику 

Београдске општине.3 

Пошто је имао велике материјалне могућности, Ми

лан Павловић је све послове у вези са грађењем породи

чне куће поверио најугледнијим стручњацима. Пројект 

зграде изградио је арх. Никола Несторовић, професор 

Универзитета. У време подизања куће Милана Павлови

ћа, Београд су већ красила значај на остварења овог ис

такнутог градитеља. Управу фонда, Београдску задругу и 

Зграду са зеленим плочицама Несторовић је пројектовао 

у сарадњи са арх. Андром Стевановићем, а самостално 

је пројектовао хотел »Бристол«, санаторијум »Врачар« 

и Учитељски дом, као и више приватних кућа, међу ко

јима се зграда Милана Павловића може издвојити као 

најважнија.4 

Извођач куће Милана Павловића био је инжењер 

Стојан Вељковић који се бавио како израдом пројеката 

за приватне зграде, тако и предузимачким пословима, 

као што су били грађење Друге београдске гимназије и 

Спасићевог пасажа у Кнез Михаиловој улици. 5 Инже
њер Андра Ристић, који је извео инсталацију водовода и 
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канализације, био је уважен у Београду као пројектант и 

извођач електричних и машинских постројења у јавним 

грађевинама, фабрикама и рудницима. Грађевински ли

ма.р Милан К. Илић, познат по изради купола на зграда

Mcl Прометне банке и Официрске задруге, направио је 

кубе на кући Милана Павловића . 6 

Планови куће Милана Павловића били су урађени 

пре 3. јуна 1911 . год, јер их је тада прегледао Грађевин
ски одбор Београдске општине . 7 Грађење је могло да 
почне још истог лета, а било је окончано следеће године, 

када је у књизи Светоза ра Стојановића »Српски неи

ма р« објављена фотографија која приказује завршене 

радове на згради . 8 Кућа Милана Павловића саграђена је 
lIa урбанистички врло привлачном месту, код раскрсни

I ~C улица Вука Караџића , Грачаничке и Цара Лазара , а 

IIpeKo пута парка на Топличином венцу, који је Београд
ска општина урадила и засадила 1906. год.9 Раскрсница 
ом огућава одлично сагледавање ове куће великих ди

мс :нзија, која има сутерен , приземље и спрат. Дужина 

фа саде из ул. Вука Караџиl;а износи 23,80 111. Фасада из 
ГI ачаничке улице првобитно је била дугачка 18,70111, а 
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Сл. 1. Основа i1рuземља i10сле gо[раgњu 
шрugесешuх [oguHa 20. века (R 1:200) 

дограђено тридесетих година 

ХХ века 

настављала се колском капијом и оградом дворишта које 

је заузимало мањи део плаца . Положај зграде на углу ули

це и на стрмом земљишту зналачки је искоришћен како 

у естетском, тако и у функционалном погледу. Уметнич

ка обрада грађевине представља спој историзма и сеце

сије, својствен београдској архитектури тога времена. 

Заобљени угао са куполом Несторовић је применио и у 

својим ранијим остварењима - на згради санаторијума 

»Врачар« и на Учитељском дому. На кући Милана Пав

ловића угао је био наглашен како барокном куполом, та

ко и балконом са сецесијски стилизованом оградом од 

кованог гвожђа. Обе фасаде, према улици Вука Караџи

ћа и Грачаничкој , рашчлањене су по вертикали лезена

ма , док хоризонталу подвлаче равномерни ритам прозо

ра и атика као завршетак фасаде. У саставу атике били 

су прозори тавана, а на углу, испод кубета , иницијали 

власника . Вајани украси (стилизоване биљке изнад и ис

под прозора, женске маске при врху лезена) имају одли

ке сецесије, са изузетком картуша које подсећају на ба

рок . Зграда је покривена лименим кровом . У ла3 1·Ја врата 

(из Грачаничке улице) била су заштићена надстрешни-
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цом. Ограда и капија од кованог гвожђа имале су сеце

сијски изглед. Исте особине имају и до данас сачуване 

решетке на прозорима сутерена. 10 

Пројектујући основе куће Милана Павловића, Никола 

Несторовић је одабрао централно решење, које је тада у 

Београду било прихваћено за велике породичне куће, па 

га је и Несторовић применио неколико година раније у 

сопственом дому у ул. кнеза Милоша бр. 40. У згради 
Милана Павловића средишњи простор у сутерену заузи

ма ложионица централног грејања. Према Грачаничкој 

улици био је подрум за огрев, а према улици Вука Кара

џића собе за послугу и перионица. Помоћне просторије 

(пролази и тоалети) окренуте су ка дворишту, како у суте

рену, тако и у приземљу и на спрату. Просторије у суте

рену засведене су пруским сводом И високе су три метра. 

Сва три нивоа зграде повезана су са дворишне стране 

споредним степеништем. 

Главно степениште налази се у средњем делу призем

ља и спрата, у великом простору који покрива стаклена 

таваница. Према пројекту на зидовима ове просторије 

понављала се декорација примењена на фасадама-лезене 
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завршене женским маскама. Ови украси нису сачувани, 

као ни ограда степеништа од кованог гвожђа. Приземље 

куће било је намењено дневном боравку породице. Са обе 

стране улаза из Грачаничке улице налазила се по једна 

соба, на углу је био салон, а према улици Вука Караџића 

још један салон и трпезарија (највећа просторија у при

земљу) . Трпезарија је преко бифеа била повезана са ку

хињом и оставом. Бифе и остава имали су прозоре према 

светларнику, јер је предвиђено да се овај део куће насла

ња на суседну зграду. Кухињу је осветљавао прозор изнад 

мале терасе, окренут ка дворишту. 

На спрату је изнад улаза био кабинет, а са његове обе 

стране по једна гостинска соба. На углу се налазила спа

ваћа соба са балконом, а према улици Вука Караџића 

биле су окренуте две спаваће собе и две собе за облачење 

(са лавабоима) . Једна од соба за облачење ималаје прозор 

према светларнику . На исти начин били су осветљени ку

патило и остава, док је соба за млађе имала прозор пре

ма тераси. Просторије у приземљу и на спрату високе су 

четири метра. Одаје које имају прозоре према улици ве

ома су добро осветљене. У њима су сачувани првобитни 
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радијатори са сецесијским рељефима, као и врата укра

шена неупадљивим дуборезним цветовима . II 
У задњем делу дворишта пројектом је предвиђена 

приземна зграда за кола и коње, потребне породици ка

ко за вожњу по граду, тако и за одлазак на Топчидерско 

брдо, где су Павловићи имали велику вилу са парком . 12 

Кућа Милана Павловићаје после Првог светског ра

та, у измењеним околностима, променила намену. Услед 

пада вредности динара, фирма »Анастас Павловић« била 

је извесно време у тешком стању, па је Милан Павловић 

одлучио да изда своју породичну кућу. Са женом Мили

цом преселио се у зграду у Кнез Михаиловој бр. 21, У ко
јој је живела и њихова ћерка Олга, удата за лекара Све

тозара Моачанина, док је Видосава, са мужем мајором 

Петром Јуришићем, становала у Кнез Михаиловој бр. 49 
(В::укосава је умрла као девојка у Женеви 1918. год). Кућа 
у Грачаничкој улици издата је Посланству Велике Бри

'ганије. Вероватно су тада извршене преправке у унутраш

њости куће - све просторије у сутерену, које гледају на 

ул. Вука Караџића, оспособљене су за становање. По

мо ћна зграда у дворишту претворена је у гаражу и дози

)ЏlH јој је спрат са собама за послугу. 13 

После смрти Милана Павловића његову радњу су 

II Clставили да воде ортаци (Фирма »Анастас Павловић« 

постојала је до 1947. год) . Супруга Милица наследила је 

" \I 'раду у Кнез Михаиловој бр. 52, а ћеркама Видосави и 
ЈПИ, поред кућа у којим су становале, припала је и згра-
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да у Грачаничкој улици. 14 Ћерке су 1928. год . продале 
породичну кућу Дунавском клубу јахача »Кнеза Михаи

ла« и његовом београдском џокеј-клубу. Да би се посто

јеће просторије прилагодиле новој намени, Дунавско ко

ло ј ахача поверило је арх . Ивану Белићу пројектовање 

преправке зграде . Плановима израђеним у септембру 

1928. год. предвиђено је да се у сутерену, на месту прво
битних соба за послугу, уреди нова кухиња, и да се у 

приземљу, од првобитне кухиње, бифеа, терасе и ходни

ка створи простор за ресторан. 15 

Највеће промене грађевине изведене су у другој поло

вини 1932. год, према плановима арх. Александра Јан

ковића. Предузимач, инг. Ђорђе С. Јанковић порушио је 

гаражу, па је сазидао салу за свечаности која је заузела 

цео простор дворишта. Изнад сале, у нивоу спрата, у зад

њем делу су саграђене просторије за благајну и секрета

ријат, док се према Грачаничкој ул . простирала тераса 

ограђена стубовима . Таl3аница сале направљена је од 

армираног бетона, са средњим делом од стаклених при

зми. Плафон и зидови били су украшени гипсаним радо

вима. Сала је имала позорницу, повезану са гардеробама 

за уметнике, тако да је могла да се користи за разне врсте 

свечаности и забава . 1 n Као састајалиште нај познатијих 
личности из београДСКО I ' ДРУШI'l3еног ж:ивота , Џокеј -клуб 

је дао згради назив који се одржао до данас, 17 

Последња промена З I 'раде пре Другог светског рата 

изведена је 1939. год, Тада су, по плановима арх , Алек-
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сандра М. Ђорђевића, на делу терасе према Грачаничкој 

улици дозидане канцеларије са фасадом која је прилаго

ђена постојећој.] 8 
После Другог светског рата поново је промењена на

мена зграде. Од шездесетих година ХХ века у њој се нала

зи Институт за криминолошка и социолошка истражива

ња. Ентеријер је мањим преправкама и преграђивањима 

претворен у радне просторије Института. Највише је из

мењена сала, у којој се више не виде ни гипсани рељефи, 

ни стаклена таваница, и у којој је дограђен а галерија. 

Спољашност грађевине показује само трагове некадаш

њег изгледа. Многи вајани украси су нестали, а нема ни 

балкона ни надстрешнице. Ипак, пројекат рестаурације 

фасада, изграђен у Заводу за заштиту споменика културе 

града Београда, улива наду да ће овој знаменитој згради 

бити враћена првобитна лепота. 

Наuо.мене: 

I М. Костић, Усион БеОlраgа, 68-75, 176-177, Св. Б. П, Трlовачка 

кућа »Анасшас Павловић«, Трговински гласник, бр. 6, 10.01 . 
] 925. год, ХХХУ , 2; XXXVlll реgовна скуищшина БеОlраgске 
шрlовачке о.млаgине оgржана 5. аирuла 1925. log, Трговински 
гласник, бр. 86, ] 9.04. 1925. год. ХХХУ, 2 (дод) ; СиОЈиеюща ие
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SUMMARY: Svetlana V. Nedic 

ТНЕ ЈОСКЕУ CLUB 

1"11 е building оп the coгneг of Vuka КЮ'аdiiса and 
Gгасапiсkа Stгееt was bllilt iп 1912 as the fашilу house of 
М i lап ророујС, шегсhапt. 1t was dеsigпеd Ьу the [enowned 
Веlgгаdе агсhitесt Nikola Nestoгovic, and the building 
сопtгасtог was Stojal1 Veljkovic, епgiпеег. Агtistiсаllу 

оЬsегvеd, the house is а СОI11Ыпаtiоп of пео-Вагоquе апd 
Secession. Plans аге сепtгаllу clesigned - the гоошs аге 
сеЈ'1tегеd агоuпd а сепtгаl stаi гwеll . Dгаwiпg гоошs and the 
сlin.iпg 1'00111 wеге оп tl1e gЮllПd Поог апd sleерiпg [ooms, 
(1Ј'(:~ ssiпg [00111S, апd tl1e ОWl1егs stlldy wеге оп the fiгst Лоог. 
Tl1 e hOllse also hacl all tl1e l1есеssагу аllхiliагу Ю0111S al1d 
СС l"ltга l 11еаtiпg. 1п its огigiпаl [О I'l11 , iп the histогу оГ 

В с lgгаdе агсl1itесtllГе, tl1 e 110llse is ап exal11ple оГ а 
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ЈlIхшiОl!S опе-fашilу Ьuildiпg . Aftel' the Fiгst Wогld Wаг, 
tl1e 1101Ise сhапgеd its ршроsе and lIпdегgопе sеvеlЋl 

гесопstГllсtiоп. The шајог change was 111ade in 1932, whеп 
а Јагgе 11 а1l was added [ог the сеlеЬгаtiопs of the Веlgгаdе 
Jockey Cll!b. The аltегаtiоп was dеsigпеd Ьу Aleksandal' 
Јапkоviс, агсhitесt. 
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