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сажетак:  

Међуратни период карактеришу убрзана урбанизација града и велики обим стамбене из-
градње, која и поред тога није могла да одговори на високу потражњу станова, услед наглог 
повећања броја становника. Грађени су луксузни велики станови, у зградама од чврстог мате-
ријала, и мали дворишни станови у трошним кућама, за сиромашно радничко становништво. 
У раду су истражена грађевинска достигнућа и технике грађења које су примењиване у стам-
беној архитектури Београда у међуратном периоду, када је фокус био на солидно грађеним 
зградама које и данас чине стамбени фонд града. Овај период представља наставак примене 
зидова зиданих опеком као доминантним материјалом, а највише промена и иновативних ре-
шења показало се и применило на међуспратним конструкцијама те је њихов развој био про-
гресиван искорак у решавању конструктивних елемената. Новину у грађењу представља већа 
употреба армираног бетона, превасходно у изради међуспратних конструкција и темеља, док 
опека и даље остаје једини материјал за израду зидова. Између два рата знатно се унапређује 
техничка регулатива нарочито усвајањем Грађевинског закона 1931. године.

Рад је део ширег и временски обухватнијег истраживања техника грађења у стамбеној 
архитектури Београда, спроведеног за потребе дефинисања типологије склопова елемената 
конструкције, с циљем да се валоризује квалитет стамбеног комфора београдских зграда.

кључне	речи: масивни зидани склоп, армирани бетон, међуспратна конструкција

abstract: 

The interwar period was marked by a progressive urbanisation of the city of Belgrade and 
considerable residential construction works, which nevertheless could not respond to the 
high demand for housing caused by the rapid population growth. Large, luxurious apartments 
were built in buildings made of solid material, as well as small, courtyard flats in dilapidated 
houses intended for the poor working class. The paper explores construction achievements 
and techniques applied in the residential architecture of Belgrade during the interwar period, 
focusing on solid buildings that make up the housing stock of the city even to this day. From the 
perspective of the civil engineering development, the period between the two world wars saw 
the continual usage of massive structures and bricks as dominant masonry material, while the 
greatest number of changes and innovative solutions could be seen in the construction of floors, 
the development of which represented a significant breakthrough regarding the construction 
elements used in residential buildings. The novelty was a greater usage of reinforced concrete that 
was predominantly used for the construction of floors and foundations, while bricks remained 
the only wall-building material. That period saw a significant improvement of the technical 
legislation, primarily through the adoption of the 1931 Construction Law. The paper is part of 
a more comprehensive research covering a wider period of time that looks into the construction 
techniques applied in the residential architecture of Belgrade, and which was conducted for the 
purpose of setting up the typology of construction assembly elements with the general view to 
valorising the comfort in Belgrade residential buildings. 
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Крај Првог светског рата Београд је доче-
као с преполовљеним становништвом, 
чији је број смањен на испод 50 000, раз-

ореном инфраструктуром и за трећину мањим 
стамбеним фондом. У периоду који је уследио 
број становника се нагло повећавао из године у 
годину, што је била последица великог прилива 
становништва из руралних подручја које је у пот-
рази за послом гравитирало ка снажнијим еко-
номским центрима.1 На овај начин, Београд је од 
вароши, чију је структуру чинило претежно чи-
новничко становништво, за кратко време постао 
варош сиротиње, с преовлађујућом радничком 
популацијом. 

Нагло повећање броја становника за по-
следицу је имало огроман недостатак стамбеног 
простора, а узимајући у обзир да стамбени фонд 
Београда ни пре рата није задовољавао потребе 
становништва града, да није било довољно ста-
нова, а да су од постојећих три четвртине биле 
здравствено неусловне – јасно је какве су биле 
размере стамбене кризе у послератном периоду.2 

Раскорак између стамбених потреба и мо-
гућности које је град имао после рата, довео је 
до непланске изградње, неравномерног ширења 
града и стамбених простора који нису задовоља-
вали елементарне санитарне услове. Део градског 
становништва плаћао је закупнину за стамбени 
простор који је, у највећем броју случајева, био 
животно неуслован, а чија је цена била несраз-
мерна његовој економској ситуацији. Потражња 
за изнајмљеним становима у градском рејону 
проузроковала је изградњу дворишних нефунк-
ционалних станова, које су власници вођени 
брзом зарадом због високих ренти, градили од 
трошног материјала, уз минимум улагања. Дру-
ги су прибегавали самоградњи бедних уџерица 
по периферији града, што је за последицу имало 
формирање нехигијенских насеља.3 

Диспропорција у порасту броја становни-
ка и броја изграђених станова сагледава се на 
дијаграму 1 (сл. 1) и јасно указује да је прилив 
становништва у Београд био константан и да 
формална стамбена изградња није покривала по-

требе, већ се тражња стално увећавала у односу 
на понуду.4 Евидентна је несразмера која илус-
трује тешку стамбену ситуацију у периоду између 
два светска рата у Београду, што је за последицу 
имало велики број неформално изграђених стам-
бених зграда.

Парадокс послератне стамбене изградње Бе-
ограда била је повећана изградња луксузних, ве-
ликих станова, као одговор на потребе грађанске 
класе која се убрзано формирала, а изградња пре-
ко потребних функционалних, малих станова, 
који задовољавају хигијенске минимуме – у већој 
мери је изостала. Закупнина за велике и средње 
становe, који су прављени за богатију клијенте-
лу, с временом је смањена због мале потражње, 
али закупнина малих станова, иако нефункцио-
налних и санитарно неисправних, није опала од 
времена прве стамбене кризе, одмах после Првог 
светског рата, што говори да је тражња за јефти-
ним стамбеним простором била у сталном по-
расту. Констатација да је Београд варош ниских 
кућа и великих станова илуструје у коликој мери 
је постојао раскорак између стварних потреба 
становника и грађевинске реалности (сл. 2).5

У периоду најјачег економског просперитета 
инвестиције у станоградњу у Београду чиниле су 
више од 80 одсто укупних улагања. Податак да је 
седам пута више инвестиција одлазило на грађе-
винску делатност него на укупна улагања у прив-
редне гране, говори о сигурном начину пласирања 
капитала у станоградњу.6 Привредни застој три-
десетих година прошлог века и несигурно инвес-
тирање у базичне индустријске гране оживело је 
стамбену изградњу, која је била усмерена на задо-
вољавање потреба сопственика капитала, али и на 
пласирање на тржиште рентијерских станова. Ин-
веститори градње најчешће су били и рентијери 
станова, тако да је ова категорија становништва 
чинила знатан проценат имућних Београђана. 

Иако стамбена изградња није могла у вели-
ком обиму да пропрати потребе растуће градске 
радничке класе, ипак стамбене зграде изграђене у 
овом периоду одликује солидно грађење, у скла-
ду са грађевинским достигнућима тог доба, и оне 
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су дале основно обележје и европски карактер та-
дашњем Београду, као и његовом садашњем језгру. 

Развој	грађевинске	индустрије	 
и	занатства	

Привредни развој новоуспостављене државе 
пратио је осцилаторна кретања, која су каракте-
рисала и друге европске земље у периоду између 
два светска рата. Почетни привредни успон, с 
мањим дестабилизацијама, трајао је до 1929. го-
дине, када је наступила светска економска кри-
за, која је уздрмала глобалну економију, а затим 
поновни привредни раст који је обележио пе-
риод пред Други светски рат. Заоставштина ра-
том разорене земље, ниски степен акумулације 
и ограничен привредни потенцијал, предста-
вљали су полазишта привредног развоја ново-
формиране државе. Београд је претрпео велика 
ратна разарања, како у људству тако и у мате-
ријалним добрима. Поред великог броја поруше-
них стамбених објеката, уништени су београдска 
железничка станица, мост преко Саве и теле-
фонска централа, оштећена је електрична цен-
трала, а бомбардовањем су штете нанете и мно-
гим комуналним службама, што је свеукупно 
утицало да Београд остане изолован од осталих 
крајева земље. Индустрија је претрпела велику 
штету уништењем фабричких хала и оштећењем 

и пљачкањем машинске опреме, а сва преду-
зећа остала су без сировина потребних за произ-
водњу.7 Тешка привредна ситуација представља-
ла је основу на којој је Београд започињао развој 
у послератном периоду, као престоница нове др-
жаве Срба, Хрвата и Словенаца. Шири друштве-
ни оквир и централизована управа створили су 
услове за бржи привредни развој главног града, 
али, са друге стране, Србија и Београд су се су-
очили с конкуренцијом индустријски развије-
нијих покрајина Краљевине, које су из рата иза-
шле неоштећене и чак оснажене.8

Период после Првог светског рата ка рак-
те ри шу развој металске индустрије и ос ни ва ње 
првих већих металских предузећа, која су у сво-
јим асортиманима (поред ли мо ва, жи ца, око-
ва), имала и израду гвоздених конструкција. У 
Београду су пре Првог светског рата постоја-
ле мање ливнице, а између два рата основано 
је још пет нових, у којима је преовлађивао руч-
ни рад.9 Међутим, многа предузећа су у перио-
ду велике економске кризе престала с радом, 
услед немогућности да се прилагоде новонаста-
лим условима. 

Упоредо с експанзијом грађевинске делат-
ности оснивао се велики број радионица грађе-
винске столарије и намештаја, које су користиле 
машине у производњи, али је удео ручног рада 

Сл. 1  /  Раст броја становника и станова у периоду 
1921–1938. (дијаграм аутора)

Сл. 2  /  Дечанска улица, парадокс стамбене изградње у 
Београду. Извор: http://secanja.com/stari-beograd-izmedu-dva-

rata-ii [4. 4. 2019]
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и даље био велик. Таквих регистрованих, круп-
нијих занатских радионица било је дванаест и 
основане су углавном пре економске кризе. Веће 
радионице за израду прозора и врата у међу-
ратном периоду биле су: Столарска радионица 
Ђорђа Милојевића (основана 1911), Задруга сто-
ларских мајстора „Велика Србија“ (1921), Столар-
ска радња Драгојла Томића (1905), Столарска ин-
дустрија „Даница“ (1924) и друге.10

Примена равних кровова у модерној архи-
тектури Београда произвела је потражњу за хи-
дроизолационим материјалима, а самим тим 
је утицала и на оснивање домаће индустрије 
тих производа. Прва српска фабрика асфалта и 
катранских производа „Срборит“ основана је 
1927. године и производила је изолациону хартију 
и асфалтне изолационе премазе. 

У том периоду радило је и неколико вели-
ких циглана, које су имале годишњу производњу 
од више милиона цигала. Циглана „Македонија“, 
власништво Михаила Костића и Стаменковића, 
производила је два милиона цигала годишње. 
Циглана Спасоја Јовановића, основана 1914. годи-
не, наставила је да ради и у послератном периоду и 
1934. године произвела је 2,6 милиона цигала. Циг-
ларско-црепарска радња Милана Димића (1888), 
по опремљености и сопственом капиталу припа-
дала је већим предузећима и годишње је произво-
дила од шест до осам милиона цигала.11 После рата 
обновљене су и стругаре, које су током рата претр-
пеле велика оштећења од бомбардовања.

Економска криза почетком тридесетих го-
дина прошлог века тешко је погодила београд-
ску индустрију, што се одразило кроз губитке у 
пословању, смањење производње, смањивање 
надница, отпуштање радника и ликвидацију пре-
дузећа као крајњу меру. До опадања грађевинске 
делатности довеле су обуставе кредита, повећање 
пореске стопе на новоградњу, високе цене грађе-
винског материјала и снижавање стамбене ренте. 

Смиривање економске кризе и оживља-
вање привреде започиње 1935. године и период 
до Другог светског рата обележио је успон прив-
редне делатности. Позитивна кретања узроко-

вана су промењеним општим условима у земљи 
и свету, али и порастом грађевинске делатности 
услед сталног повећања броја становника у Бео-
граду. Она је подстицана повољним хипотекар-
ним кредитима, повећањем закупнина, увођењем 
општинског пореза на старе зграде и рушењем 
неусловних зграда. Полет у грађевинарству под-
стакао је индустрију грађевинских материјала да 
се убрзано развија. Повећава се производња це-
мента, цигле, црепа, гипса и камена, као основних 
грађевинских материјала. Новину представља ос-
нивање радионица за израду ролетни, што гово-
ри о новим захтевима тржишта и побољшању 
услова становања.12 Племенити малтер терано-
ва13 у међуратном периоду постаје материјал који 
се користи за израду фасада репрезентативних 
објеката. Сува мешавина млевеног камена, песка, 
везива и боје прављена је у фабричким условима 
и пакована у вреће од 50 кг. Овако припремљени 
суви малтери представљали су искорак у односу 
на традиционално справљање малтера на самом 
градилишту (сл. 3). 

Грађевинарство у Београду није било ос-
лоњено само на сопствену производњу грађе-
винских материјала и производа, већ је користи-
ло понуду државног тржишта, као и иностране 
робе. У Сушаку је 1932. године отворена фабри-
ка „Укод“, која се рекламирала као Прва југосла-
венска творница укоченог дрва, а производила је 
шперплоче и панел-плоче, користећи савремене 
машине и методe.14

На прогрес у грађевинарству, поред увођења 
нових материјала, утицао је и развој средстава 
за рад – грађевинских машина и алата, који по-
стају ефикаснији и савременији од оних који су 
коришћени у претходном периоду. Грађевинске 
машине су увожене из иностранства, најчешће 
из Немачке, која је предњачила у развоју грађе-
винске технике. 

Почетак домаће производње грађевинских 
машина повезан је с радом Прве југославенске 
творнице вагона, стројева и мостова из Славон-
ског Брода, која је поред свог стандардног про-
грама започела производњу: мешалица за бетон 
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и малтер, дробилица за камен, машина за сејање 
песка, бубњева за сортирање, транспортних тра-
ка.15 Већина тих уређаја прављена је по иностра-
ним патентима, али је значајан помак већ то што 
је домаћа индустрија била у могућности да преуз-
ме њихову производњу. 

Упркос појединачним новинама у домену 
средстава за рад, ипак се не може говорити о зна-
чајнијем искораку и модернизацији грађевинске 
делатности у овом раздобљу. Основна средства у 
грађењу најчешће су била: лопата, ашов, дрвена 
колица, вангла и мистрија; бетон и малтер су у 
највећем броју случајева ручно мешани, а скеле 
су биле дрвене, грађене на лицу места. Хоризон-
тални и вертикални транспорт обављао се ручно, 
трагачама и колицима, а висине су савладаване 
трепнама или ручно.16 

Извођачки радови били су у рукама преду-
зимача, није било великих грађевинских преду-
зећа којa би спроводилa комплетан процес из-

градње објеката. Неоспорни квалитет у грађењу 
представљали су квалификовани грађевински 
радници, мајстори заната, који су потицали из 
познатих печалбарских крајева с традицијом у 
грађењу (јужна Србија, Македонија, Далмација). 

Развој	конструктивних	система	и	техни-
ка	грађења

Између два светска рата развој конструк-
ција карактерише наставак примене масивних 
конструктивних склопова, са опеком као доми-
нантним материјалом за израду зидова. Новину 
у грађењу представљала је већа примена арми-
раног бетона, који се до 1919. године спорадич-
но користио, најчешће код великих јавних обје-
ката, који су имали веће распоне и сложенију 
конструкцију. 

Коришћење новог материјала, армираног 
бетона, у међуратној стамбеној изградњи пре-
васходно је било усмерено на израду међуспрат-

Сл. 3  /  Рекламирање терабоне (лево: Građevinski vjesnik 11, 1932; 
десно: Кушевић 1930: 33)
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них конструкција и темеља, док је опека и даље 
била једини материјал за израду зидова. Приме-
на армираног бетона изостала је само у перио-
ду непосредно после Првог светског рата, а уз-
рок томе није било непознавање технике грађења 
овим материјалом већ оскудица у цементу и бе-
тонском гвожђу.17

Архитекта Никола Несторовић, који је у 
међуратном периоду био изузетно плодоносан 
градитељ, објавио је 1927. године књигу Грађе-
винске конструкције, ручна књига за техничаре и 
грађевинаре. Из пера врсног архитекте, који је из-
вео многе значајне грађевине тога доба, она нам 
пружа значајан увид у конструктивне домете та-
дашњег домаћег грађевинарства,.

Темељење објеката делило се на две основне 
групације: прву су чинили темељи који се извр-
шују оздо на више: темељне траке, плоче, самци, 
роштиљи, обрнути сводови, а другу, темељи који 
се извршују озго на ниже: шипови од дрвета, бето-
на или гвожђа, бунари, сандуци. Темељи су се оби-
чно израђивали од опеке или природног камена. 
Опека се примењивала код израде темеља мањих 
објеката и у ту сврху користила се најквалитет-
нија, тврдо печена, клинкер опека. Аутор наводи 
да се у новије време, темељење врши коришћењем 
армираног бетона, тако што се формирају темељне 
траке, темељне плоче испод читавог објекта, или 
квадратне плоче испод слободних стубова.18

Зидови су се најчешће градили од опеке, 
која је почетком међуратног раздобља имала про-
писане димензије: 14 цм / 29 цм / 6,5 цм (ш/д/в). 
У Немачкој се већ користио мањи формат опеке 
12 цм / 25 цм / 6,5 цм (ш/д/в), који ће код нас бити 
усвојен 1931. године.19 Усвајањем новог форма-
та опеке, промењене су дебљине зидова и нове 
димензије прописане су у документу: Општа 
упутства за израду уредбе о извођењу регулацио-
ног плана и грађевинског правилника, 1932. годи-
не. Стари формат опеке могао је бити у употре-
би до краја 1933. године, а од тада, нови постаје 
обавезујући и као такав користи се и данас.20 
Дебљина зидова, према наведеном документу, ус-
ловљена је дубином просторије, што је суштински 

подразумевало растојање између конструктив- 
них зидова (распон).21 Најмања дебљина кон-
структивног зида, или преградног ка суседном 
стану, била је 25 цм, уколико распон није прела-
зио 4 м; 38 цм за распоне од 4 м до 6,5 м; 51 цм за 
распоне од 6,5 м до 8,5 м и 64 цм за распоне од 8,5 
м до 10 м. Дебљина зидова се сукцесивно повећа-
вала, на сваком нижем спрату (или на свака два), 
за ширину опеке. Тиме је утврђен начин усва јања 
дебљина зидова, који је практично значио апро-
ксимативно димензионисање зидова од опеке, 
док је за армиранобетонске зидове била неопход-
на израда статичког прорачуна.22 

Новине се јављају у структурирању преград-
них зидова ка суседним становима, где се уво-
де двослојне конструкције од опеке с међуслојем 
ваздуха, као изолацијом. Градитељи овог периода, 
поучени примерима из иностране праксе, сагле-
давали су изолационе моћи ваздушног слоја (као 
заштите од преношења звука и топлоте) и по-
степено су таква решења улазила у домаћу прак-
су. Формирање двослојних зидова посебно је на-
шло примену код подрумских етажа, где је кроз 
међупросторe циркулисао ваздух, који је исуши-
вао зидове и одстрањивао влагу. Никола Несторо-
вић наводи да је формирање таквих зидова: врло 
тешко и заметно и не заслужује ону препоруку 
која му се обично даје.23 Време је оповргло ту кон-
статацију јер се показало да су такве конструкције 
биле изузетно ефикасне у одстрањивању влаге.  

Од опеке су зидани и стубови различитог 
попречног пресека и димњаци. Камен се нај-
чешће користио за зидање зидова подрумских 
етажа, у ломљеном или тесаном облику. Поред 
тога, често се примењивао као материјал за обла-
гање зидова.

У зидове од набоја убрајали су се сви ливе-
ни зидови, а основни материјал за израду могли 
су бити: иловача, мешавина креча и песка, креча 
и шљаке, цемента и шљаке, бетон или армирани 
бетон.24

Преградни зидови најчешће су били грађени 
од опеке, али су домаћим градитељима биле по-
знате и конструкције од малтера и гвожђа (Мо-
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нијеови зидови, рабиц зидови, сл. 4) и зидови од 
армиране опеке (систем Прус и Бегер).25 

Зидани зидови учвршћивани су стегама и 
затегама у нивоу међуспратне конструкције како 
би се спречило померање или одвајање појединих 
делова. Постављали су се дужином свих зидова 
(изузев преградних), а користили су се и код по-
везивања стубова, учвршћивања венаца, атика, 
балустрада, фигура, калкана и димњака. 26 Стеге 
су најчешће биле израђиване од гвожђа (пљоште 
гвожђе или гвоздени профили), или у комбина-
цији гвожђа и дрвета. 

Важан детаљ у архитектури овог периода 
представљали су венци, који су прављени од раз-
личитих материјала: камена, опеке, набијеног или 
армираног бетона, а посебна пажња посвећивана 
је њиховом конструисању, утврђивању за фасад-
ни зид и завршној обради (сл. 5).

Пре Првог светског рата фасадна обрада зи-
дова у вештачком камену ретко је коришћена (Бе-
оградска задруга), а племенити малтер теранова 
био је познат по немачким и италијанским мус-

трама. Међутим, у међуратном периоду су посте-
пено освајали домаће тржиште и постајали мате-
ријали спољне обраде београдских зграда.27

Изолације. Хидроизоловање подрумских 
просторија вршено је, превасходно, применом 
одговарајућих материјала за израду зидова, а изо-
лациони материјали који су у то време постојали 
примењивани су за спречавање подизања влаге до 
зидова приземља (хоризонтално пресецање зидо-
ва). У погодне материјале за израду подрумских 
зидова убрајали су се: цементни бетон (набијени 
бетон), клинкери, кварцити, базалт и гранит, али 
су трошкови њихове израде били високи. Присту-
пачни и најчешће примењивани материјали били 
су: јаче печена опека, ломљени камен и тесаници. 
За хоризонтална пресецања зидова коришћени су 
изолациони материјали: ливени асфалт, асфалтне 
филц плоче, или кровна хартија, али и други не-
пробојни материјали: оловне плоче, стакло, клин-
кер или шкриљац постављен у два реда, малтер од 
портланд цемента, или емолит пластична маса, 
која се наноси у хладном слоју.28

Сл. 4  /  Међуратна вила у Београду,  
Монијеов зид (фотографија аутора)

Сл. 5  /  Справа за малтерисање венаца  
(извор: Несторовић 1927: сл. 229 б и ц)
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Вертикална хидроизолација рађена је само 
када је подрумски простор био предвиђен за 
дуже задржавање људи, а земљиште у које је био 
постављен објекат влажно. У ту сврху корис-
тили су се различити изолациони материјали и 
поступци: премазивање врелим гудроном, или 
катраном, премазивање зида асфалтом, цемент-
ним премазом, облагање клинкер опеком умоче-
ном у асфалт, или постављањем стаклених плоча 
у цементном малтеру.29 

У стручној литератури помиње се израда 
шупљих подова, вентилисане подне конструкције, 
формиране одизањем потпатосница на озидане 
стубиће од опеке и увођењем спољног ваздуха у 
такав међупростор, међутим, оваква решења су 
у пракси била ретко примењивана због компли-
коване израде.30 Постављање хидроизолационих 
слојева у поду рађено је само уколико се подрум 
користио за боравак, што обично није био случај.

Сазнања о топлотним карактеристикама 
појединих материјала довела су до унапређења 
термичке заштите објеката. Разматрана су свој-

ства појединих материјала кроз вредност, већ 
тада познатог, коефицијента спровођења топло-
те.31 Као рђаве топлоноше апострофирани су: 
азбест, плута, миран слој ваздуха, струготине 
др вета и ситан тресет. Иновацију у погледу по-
бољшања термичке изолације зграде представља-
ле су плоче од пресоване сламе (karphit) и опеке, 
удубљeне са доње стране тако да формирају слој 
заробљеног ваздуха, који је већ тада препознат 
као добар термички изолатор. 

У Југославији су се тридесетих година 20. 
ве ка као топлотна изолација и противпожарна 
заштита рекламирале и примењивале хераклит 
плоче од 2,5 цм дебљине.32 Хераклит је реклами-
ран у домаћим техничким часописима као лака 
грађевинска плоча, која пружа потпуну заштиту 
од ватре (сл. 6). У исто време, у стручним публи-
кацијама, писано је о предностима алфол изола-
ције, која је примењивана на појединим објектима 
у земљи (сл. 7). Она се састојала од танких алу-
минијумских листића постављених на малом раз-
маку (2–10 цм), тако да формирају коморе за роб-

Сл. 6  /  Реклама за ’хераклит’  
(извор: Građevinski vjesnik 9, 1933)

Сл. 7  /  Систем ’Алфол’ за термичко изоловање таваница 
(извор: Građevinski vjesnik 10, 1938: 156)
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ље ног ваздуха као термоизолациону заштиту.33 
Ин вен тиван пример побољшања термичких и 
зву чних карактеристика међуспратних кон стру к-
ција приказан је на породичној вили у Београду, 
грађеној тридесетих година прошлог века (сл. 8), 
где је у оплату ситноребрасте таванице по ста вљен 
слој тршчаног плетива, тако да је обавијао бетон-
ска ребра и трајно остајао у структури склопа.34 

Чињенице показују да су двадесетих година 
прошлог века биле познате термичке карактерис-
тике појединих материјала, да је та проблемати-
ка у извесној мери окупирала истраживаче, да су 
постојала савремена решења која су побољшава-
ла термичка својства зграда, али су примењива-
на селективно, у специфичним ситуацијама, а не 
системски.

Иновативан приступ јављао се и у решавању 
проблема звучне заштите, а као ефикасни звучно 
изолациони материјали препоручивани су разни 
фабрикати од плуте, плоче од пресоване сламе и 
сл. Конструисани су двоструки зидови од опеке 
с ваздушним међупростором, као преграде пре-

ма суседним становима, али се препоручивало 
испуњавање шупљине финим песком или пепе-
лом.35 Двоструки танки зидови од опеке као пре-
града ка суседном стану, без унутрашње испуне, 
примењени су на породичној кући архитекте Ми-
лана Злоковића на Неимару. 

Противпожарна заштита, такође је добијала 
значајно место у грађевинској пракси, као и у тех-
ничкој регулативи. Гвоздени конструктивни еле-
менти углавном су били заштићени набијеним 
бетоном, облагањем рабиц плетивом или Мо ни-
је о вом решетком и слојем малтера, опе ка ма од 
плуте и др.

Међуспратне конструкције. Највише про-
мена и иновативних решења, од почетка 20. века, 
манифестовало се у међуспратним конструкција-
ма и њихов развој представљао је прогресивни 
искорак у решавању конструктивних елемената 
коришћених код стамбених зграда. Карактерис-
тичне међуспратне конструкције у периоду не-
посредно после Првог светског рата наслеђене су 
из предратног периода и њихова примена обеле-

Сл. 8  /  Изоловање ситноребрасте таванице тршчаним плетивом 
(фотографија аутора)
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жила је прву послератну деценију. У том периоду 
за таваницу изнад подрумске етаже најчешће је 
примењиван сегментни, плитки пруски свод, зи-
дан обичном опеком и ослоњен на гвоздене греде. 
Таваницама у облику сводова поклањала се вели-
ка пажња, иако је њихова примена код стамбених 
објеката била ограничена на израду противпо-
жарних међуспратних конструкција изнад под-
румских простора. Остале међуспратне таванице 
рађене су од дрвених греда, што је такође пред-
стављало наслеђе предратног периода и оне су 
двадесетих година прошлог века биле потиснуте 
новим конструкцијама, које су користиле савре-
меније материјале и решења.

Карактеристика грађења у послератном пе-
риоду је велики број таваница које су користи-
ле гвоздене носаче као основну конструкцију, а 
примењиване су у комбинацији са другим мате-
ријалима: опеком или опекарским елементима 
(посебно профилисаним), армираним или неар-
мираним бетоном, таласастим лимом, дрвеним 
тавањачама. Гвоздени носачи ослањани су на но-
сеће зидове, а простор између њих формиран је 

у облику плитких сводова, или равне хоризон-
талне конструкције. Таванице од гвоздених гре-
да, у комбинацији с опеком, могу се разврстати 
на таванице без арматуре: хурдис, секура, шнај-
дер, лудвиг, ферстер и таванице са арматуром: 
клајн, ферстер, шутман, викторија и др.36 Тава-
нице код којих је испуна између гвоздених греда 
била бетон, армирани бетон или гвоздени лим – 
формирале су у пољима плитке сводове, или хо-
ризонталне плоче, ослоњене на горњу или доњу 
ножицу носача. Комбинација гвоздених греда и 
дрвених тавањача често је била коришћена у из-
градњи београдских стамбених објеката, где су 
распони прелазили 6 м. Метални носачи, у том 
случају, преузимали су савладавање великих рас-
пона, а дрвене греде су формирале секундарну 
конструкцију.

Двадесетих година прошлог века појавила 
се на домаћем тржишту полупрефабрикована, 
ситноребраста међуспратна бетонска таваница 
хербст, која је први пут примењена на згради ин-
дустријалца Милоша Савчића 1921. године у Бе-
ограду.37 Он је уједно био и иницијатор серијске 

Сл. 9  /  Међуспратна конструкција систем ’Хербст’  
(извор: Ацовић 1926: табла бр. 1)

Сл. 10  /  Подизање префабрикованог ’хербст’ носача  
(извор: Ацовић 1926: 6)
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производње ове таванице, која је започела 1924. 
године. Хербст таваница се састојала од префа-
брикованих, армиранобетонских ребара виси-
не 25 цм и бетонске плоче ливене на лицу мес-
та, по оплати од закривљеног гвозденог лима. 
На овај начин добијала се сегментна сводна кон-
струкција, ослоњена на армиранобетонске носа-
че, укупне дебљине обично 30 цм, која је могла 
да премости распоне до 8 м. Хербст је постепе-
но заменио пруски свод коришћен изнад подру-
мске етаже и дрвену конструкцију примењивану 
код виших етажа и у међуратном периоду, поред 
ситноребрасте таванице ливене на лицу места – 
постао је најчешће коришћена међуспратна кон-
струкција (сл. 9 и 10).38

Степеништа у објектима грађена су од ка-
мена, бетона, дрвета или гвожђа, али је бетон у 
раздобљу између два рата постао материјал који 
се најчешће примењивао. У Београду су, двадесе-
тих година прошлог века, постојале радионице за 
производњу монтажних степеника од армираног 
бетона, који су облагани углачаним вештачким 
каменом.39 Код стамбених зграда, где је шири-
на крака до 1,5 м, они су узиђивани само с једне 
стране и овакав начин конструисања степеништа 
представљао је најчешће примењивано решење. 
Степеници су били троугластог попречног пре-
сека, са жлебом на доњој страни, тако да чита-
вом дужином належу на претходни степен, што 
је спречавало обртање појединачних степениш-
них елемената и стабилност целокупног система. 

Кровови стамбених зграда грађени су ис-
кључиво од дрвене грађе, а примењивани су 
конструктивни системи: простог крова, крова с 
распињачом, кровних столица или кровних ве-
шаљки, што је зависило од величине самог објек-
та и распореда носећих зидова. Конструктивни 
системи стандардних дрвених кровова били су у 
потпуности познати и њихова примена задржала 
се дужи временски период. 

Најчешће примењивани кровни покри-
вач био је цреп, који је израђиван као раван или 
жлебљен. Код равног црепа примењивано је: 
просто, густо и двоструко покривање, а за слеме-

на и грбине користила се ћерамида. Поред гли-
нених покривача, често су у употреби били и 
метални покривачи: бакарни лим, цинкани, гвоз-
дени или оловни. Бакарни лим има најбоље ка-
рактеристике, али се због високе цене најчешће 
користио код репрезентативних јавних зграда. 
Оловни лим се ретко користио због велике соп-
ствене тежине, високе цене и подложности ок-
сидацији, тако да су код стамбених објеката, од 
металних покривача, најчешће примењивани 
гвоздени, цинкани или поцинковани лимови.

Благо нагнути кровови (1:18–1:25) решавани 
су применом дрвеног цемента,40 еластичног би-
туменозног премаза, састављеног од дестилиса-
ног катрана каменог угља, коме се додавало 10% 
уља за мазање и 10% американске смоле.41 Смеса 
се загревала и наносила на четири слоја хартије, 
која је била жилава и наликовала хартији за па-
ковање. Преко хидроизолационих слојева поси-
пан је слој песка дебљине 5 цм, па затим шљунка 
у истој дебљини. Изолациони премаз је био жи-
лав, растегљив и водонепропусан. 

Примена равних кровова изазвала је бурне 
полемике у стручној јавности и заговорници јед-
ног или другог начина покривања зграда изно-
сили су бројне аргументе којима су оправдавали 
своје ставове и уводили нова правила, оправда-
вајући примену једне или друге врсте крова. У 
загребачком листу Технички вјесник, током 1934. 
године, публикована је серија расправа под нази-
вом Коси или равни кров, у којима су стручњаци 
дебатовали на ову тему. Један од аутора текста 
био је и познати београдски архитекта и профе-
сор Бранислав Којић. Његов одговор било је не-
гирање било каквог ривалитета између једног и 
другог решења и усвајање оба као равноправна: 
коси и равни кров.42 У истом часопису загребач-
ки архитекта З. Ј. износио је став да је за мање 
објекте примеренија примена косог крова, док је 
за веће економски и естетски оправдана примена 
равног крова, пошто коси кров код високих обје-
ката не долази до изражаја.43

Прозори и врата. На стамбеним објектима 
међуратног периода уграђивани су дрвени про-
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зори и врата, изузев на улазу у зграду, где су чес-
то постављани метални застакљени елементи. 
Унутрашња врата у стану имала су крила с ви-
дним оквирима и испуном од дрвета или стакла, 
у зависности од намене простора које су одвајала. 
Прозори су били дрвени, двоструки, са широком 
кутијом и то тако да су се оба крила отварала ка 
унутрашњем простору. Израђивана су најчешће 
од чамовине, док је храстовина, као квалитетнија 
грађа, ређе примењивана због високе цене. У пе-
риоду између два рата започела је и интензивнија 
примена дрвених ролетни као застора на прозо-
рима богатијих кућа. Појављују се прве домаће 
ролетнарске занатске радње, што је допринело 
да се на прозорима све чешће уграђује спољашња 
дрвена заштита.

Тадашњи градитељи препознали су неоп-
ходност усклађивања с климатским прилика-
ма и двоструки прозори представљали су стан-
дард од којег се није одступало.44 У недостатке 
једноструких прозора наведена је немогућност 
доброг заптивања споја допрозорника и крила 
и знојење стакала. Већ тада је постојала идеја о 
двоструком застакљивању једноструког крила 
на размаку 1,5–2,5 цм, што би отклонило кон-
дензацију и побољшало изолациону моћ јед-
ноструких прозора. Проблем који се у том по-
ступку јављао, представљало је постављање 
стакла уз помоћ стакларског кита у неконтроли-
саним условима, па се препоручивало застакљи-
вање само када је ваздух потпуно сув. Иако 
овакви прозори нису примењивани у домаћим 
условима, значајни су као претеча данашњих 
једноструких прозора с термоизолационим ста-
клом, који су осамдесетих година у потпуности 
потиснули двоструке прозоре из употребе. Ва-
жно је напоменути да су конструкције прозора, 
које су током друге половине 20. века масовно 
примењиване, имале своја упоришта у патенти-
ма и истраживањима која датирају из друге по-
ловине 19. века.45

Подови. Најчешће примењиване подне о бло-
ге у собама биле су израђене од дрвета: у скром-
нијим становима од дасака јеле или смрче, а у 

луксузнијим од храстовог или буковог паркета.46 
Подови у ходницима, кухињама и мокрим чворо-
вима израђују се од тераца или керамичких пло-
чица.47 За терацо у луксузнијим становима ко-
ристе се ситни комади мермера: беле, црне, сиве 
или црвене боје, док се у скромнијим условима 
користи туцаник од стакла, отпаци алуминијума, 
серпентина, порцелана. Керамичке плочице уво-
жене су из иностранства, а на домаћем тржишту 
су најчешће коришћене чешке.48

Развој	грађевинске	регулативе

Усклађивање и унификација грађевинских 
прописа после Првог светског рата у Краљеви-
ни Југославији била је неопходан корак у форми-
рању јединственог грађевинскоправног основа. 
Усаглашавање прописа је започето објављивањем 
Југославенске техничке терминологије 1920. годи-
не и настављено објављивањем садржаја будућег 
закона 1925. године. Грађевински закон49 је ступио 
на снагу 16. јуна 1931. године, 35 година после За-
кона грађевинског за варош Београд. Обједињавао 
је области планирања, уређења и грађења објека-
та и као такав био је садржајнији, свеобухватнији 
и прецизнији од претходног. Непромењен, био је 
у употреби до завршетка Другог светског рата, 
када добија нове одредбе и допуне и као такав 
се примењује до 1965. године. Грађевински закон 
из 1931. године био је подељен на четири дела: 1. 
градови и варошице, 2. села, 3. индустријска и 
рударска насеља, бање и лечилишта, климатска 
и туристичка места, 4. прелазна и завршна на-
ређења. Први део подељен је на: опште одредбе, 
уређајне основе, уређајне прописе, хигијенске 
прописе, техничке прописе, уређај градилишта, 
парцелацију, комасацију и грађевине. 

Са становишта истраживања техника гра-
ђе ња значајни су делови закона у којима су 
одређени хигијенски и технички прописи. Тим 
законом одређене су минималне висине просто-
рија у зависности од функције објекта. Стамбене 
просторије у сутерену и на мансарди морале су 
имати ми ни малну висину од 2,5 м, у приземљу 
3 м, на спратовима 2,8 м, а за домаћинске сврхе 
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2,25 м. У закону је најављено прописивање нор-
ми и допуштених напрезања грађевинских ма-
теријала, као и оптерећења грађевинских кон-
струкција. 

Прописани су материјали за израду зидова 
за становање: природан или вештачки камен, бе-
тон или ојачани бетон и опека. Бондрук није у 
потпуности био избачен из употребе, законом је 
остављена била могућност његове примене само 
у насељима мале изграђености, али тако да сви 
унутрашњи дрвени делови буду омалтериса-
ни читавом површином. Дрвене зграде и зграде 
од ћерпича, непечене опеке или набоја, биле су 
дозвољене изузетно према месним приликама.50 
Нови закон први пут је уврстио бетон и армира-
ни бетон као материјал за израду конструкције, 
али уз обавезу израде статичког прорачуна.

Таванице изнад и испод перионица, купати-
ла, радионица, дућана, магацина морале су бити 
израђене у масивној конструкцији. Дрвене тава-
нице у зградама за становање морале су да буду 
двоструке и испуњене чистим и несагоривим 
материјалом, а плафон код овакве конструкције, 
у стамбеним просторима, морао је бити омал-
те ри сан.

Према Грађевинском закону, кровови су мо-
рали да буду покривени несагоривим материја-
лом, а дрвени покривач био је дозвољен само у 
изузетним случајевима.

Степенице су такође морале да буде на-
прављене од несагоривог материјала, добро ос-
ветљене, озидане масивним зидовима, с тавани-
цом сигурном од пожара и могле су да опслужују 
највише четири стана на једном спрату. Минимал-
на ширина крака била је 110 цм, а у сваком нижем 
спрату њихова ширина се повећавала за 10 цм.

Тридесете године 20. века биле су значајне за 
развој грађевинске регулативе, не само због ус-
вајања Грађевинског закона већ и због низа грађе-
винских норми које су следиле у наступајућем 
периоду. У децембру 1931. године објављене су 
норме за портланд цемент, а у јануару 1932. годи-
не норме за опеку од глине и опеку од креча и пе-
ска. Велику новину у нормама за опеку представ-

љао је нови формат опеке, по угледу на немачки, 
који је и данас актуелан (25 цм / 12 цм / 6,5 цм).51 
Поред димензија опеке, прописана је била и чвр-
стоћа на притисак и одређене су пробне коцке 
на којима се морало проверавати још и упијање 
воде, постојаност на мразу, прскање услед садр-
жине креча. 

Током 1932. године усвојене су норме за 
ра зли чите материјале који су примењивани у 
грађењу: за опеку, трску, ломљени камен, гип-
сане плоче, армирани бетон, за округло гвожђе 
и др. Поред норми које се односе на материјале, 
прописи су обухватали и оптерећење у зградар-
ству: дефинисање сопствене тежине, покретно 
оптерећење, притисак ветра, оптерећење снегом. 

У јуну 1932. године објављена су Општа 
упутства за израду уредбе о извођењу регула-
ционог плана и грађевинског правилника.52 Други 
део овог документа, који се односи на Грађевин-
ски правилник, подељен је на: прописе о гради-
лишту, прописе о извођењу грађевине и завршне 
одредбе. Прописи о извођењу грађевине садрже: 
техничке прописе, хигијенске прописе, естетске 
прописе, безбедносне прописе, заштиту суседних 
односа и остале прописе.

Иако се новим законом ограничавала градња 
зидова од набоја, у Правилнику је била одређена 
минимална дебљина оваквих зидова: 0,6 м, уко-
лико су носећи, и 0,45 м, уколико су преградни. 
Бондручна конструкција је новом уредбом детаљ-
но описана и биле су препоручене димензије еле-
мената конструкције, али се градња кућа од овог 
материјала није препоручивала и ограничавала се 
само на насеља мале изграђености. 

Правилником су биле одређене и врсте та-
ваница које су се могле применити на зграда-
ма: од балвана, дрвених греда тавањача, дрве-
них тавањача између челичних носача, дрвених 
двоструких таваница. У масивне међуспратне 
конструкције убрајале су се: таванице од опе-
ке између гвоздених носача, таванице у обли-
ку сводова израђених од опеке, таванице од 
армираног бетона или од које друге савремене 
конструкције, која је опробана и даје сигурно 
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јемство за сталност.53 Тенденција напуштања 
дрвених међуспратних таваница сагледавала се 
кроз одређивање грађевинских зона у којима 
су се могле постављати овакве конструкције. За 
армиранобетонску таваницу неопходна је била 
израда статичког прорачуна и њена примена је 
била обавезна према таванском простору код 
објеката који имају три и више спратова и код 
великих јавних објеката. На овај начин армира-
ни бетон је постепено уведен у грађевинску де-
латност и с временом је у потпуности потиснуо 
дрвене међуспратне конструкције из употребе.

Новину у формирању међуспратних кон-
струкција, која је Правилником дефинисана, 
представљало је увођење хоризонталних сер-
клажа у главним зидовима, за укрућење кон-
струкције. Препоручивала се њихова израда од 
армираног бетона, а само у случајевима лоших 
економских прилика дозвољавана је употреба 
гвоздене стеге од кованог гвожђа, а забрањивана 
употреба дрвених котви. Увођење обавезе фор-
мирања хоризонталних серклажа представљало 
је значајну новину, чиме је сигурност грађевине 
подигнута на виши ниво.

Кровови су морали да буду покривени по-
кривачем од несагоривог материјала, а само изу-
зетно били су дозвољени лако запаљиви мате-
ријали, попут дрвета и сламе: у крајњој оскудици 
другог материјала и под нарочитим условима.54 
Из Норми за оптерећење у зградарству сагледа-
вају се врсте покривача које су примењиване у то 
време: раван и жлебљен цреп, шкриљац, етернит, 
који је назван и вештачки шкриљац, катранисана 
кровна хартија, раван и таласасти лим, стаклени 
кров са гвозденим ћерчивом55 и армираним ста-
клом. Новитет представља примена равног кро-
ва, који се у нормама за оптерећење помиње као 
кров од дрвеног цемента.

Степеништа у зградама су кроз Правил-
ник детаљније описана; одређен је био посту-
пак димензионисања степена (према формули 
2h+b=61–65 цм), што је представљало још једну 
новину у домаћем законодавству. У зависнос-
ти од положаја у згради, прописане су биле гра-

ничне димензије: главне степенице максимално  
h/b=16/29 цм, споредне степенице 18/26 цм, по-
друмске и таванске 20/25 цм. 

У делу Правилника који се односи на тех-
ничке прописе, описани су и темељи, подруми 
зграда, димњаци, ложишта, громобрани, ходни-
ци, ризалити и подножја зграда, балкони и гале-
рије, дућански портали и ормани за излоге, окна 
за убацивање дрва, прозори, улазна врата, докса-
ти и веранде.

Хигијенски прописи зграда за становање 
садржали су податке о минималној величини 
стана, услове које су морали да задовоље стано-
ви у подруму и на тавану, осигурање од влаге, 
прозори, перионице и глачаонице за рубље, нуж-
ник, нужничке јаме, помијаре, ђубришта, буна-
ри. Дефинисане су биле просторије минималног 
и оптималног стана и постављени стандарди за 
пројектовање зграда.

Закључак

Станови изграђени између два рата, који су 
очувани до данашњих дана, настајали су у време 
техничких иновација и на почетку истраживач-
ког развоја у области грађевинарства, што се од-
разило и на унапређење стамбеног простора, који 
одликује просторна и организациона избаланси-
раност и технички солидно грађење.

Стамбени објекти настали у време после Пр-
вог светског рата, до тридесетих година прошлог 
века, са становишта конструкције, своје упориште 
су у великој мери имали у претходном периоду 
и правилима која су тада установљена. Од три-
десетих година прошлог века, с јачањем модер-
ног прав ца у архитектури и ступањем на снагу 
Грађевинског закона (1931), започињу промене у 
структури грађевина, које нису биле радикалне, 
али су своја обележја пренеле и на наредни пе-
риод, после Другог светског рата. Доминан тна је 
примена опеке у изради конструкције, али она у 
овом раздобљу добија нове димензије које су и 
данас у употреби. Армирани бетон постаје неза-
обилазни материјал у изградњи кућа и користи 
се најчешће у изради међуспратних таваница 
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(потискујући из употребе дрво) и темеља, а код 
сложенијих објеката примењује се и у изради дру-
гих елемената конструкције. До највећих проме-
на долази у конструисању међуспратних тавани-
ца, које су врло често полупрефабриковане, што 
значајно унапређује поступак израде и убрзава 
процес грађења. Грађевинарство се у овом перио-
ду заснива на мањим грађевинским предузећи-
ма, врло ограниченој индустријској производњи 
и развијеном занатству високог квалитета. Осни-
вају се металске радионице, нове стругаре, раз-
вија се домаћа производња грађевинских машина, 
термо изолационих материјала, што је утицало на 
општи развој грађевинарства у Југославији.

У међуратном периоду започињу истражи-
вања на различитим пољима развоја конструк-
ција, која су изнедрила значајна иновативна ре-
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фалт, а најчешће је примењиван преко бетонске међу-
спратне конструкције.

47] Подне плочице су најчешће рађене у комбинацији бордо 
и беле или црне и беле боје. Биле су емајлиране и уграђи-
ване су без спојнице, како би се лакше одржавале (Пут-
ник 2012: 157).

48] Архитекта Никола Несторовић наводи да су чувене пло-
чице из Метлаха (Villeroy&Boch), из Шарлотенбурга 
(March), али да се код нас најчешће користе чешке плочи-
це (Несторовић 1927: 56).

49] Службене новине, бр. 133-XLII, од 16. јуна 1931. године.
50] Грађевински закон 1931: Члан 37.
51] Норме за опеку 1932.
52] Општа упутства за израду уредбе о извођењу регулацио-

ног плана и грађевинског правилника 1932.
53] Нав. дело: чл. 15.
54] Нав. дело: чл. 16.
55] Гвоздени оквир, рам у који се поставља стакло.
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Summary: LJILJANA ĐUKANOVIĆ 
 
CONSTRUCTION TECHNIQUES AND DEVELOPMENT OF CIVIL ENGINEERING INDUSTRY  
IN THE INTERWAR BELGRADE RESIDENTIAL ARCHITECTURE 

The interwar period is characterised by a progressive urbanisation of the city of Belgrade and 
considerable residential building activity, which nevertheless could not respond to the high demand 
for housing space caused by the rapid population growth. Large, luxurious apartments were built in 
buildings made of solid material, as well as small, courtyard flats in dilapidated houses intended for the 
poor working class. 

From the perspective of construction development, the period between the two world wars saw 
the continual usage of massive structures and bricks as the dominant wall-building material. In the early 
1930s, the old brick format was replaced by a new one that followed the German example, which has 
been used to this day. The novelty in the construction was a greater usage of reinforced concrete that 
was predominantly used for the construction of floors and foundations, while bricks remained the only 
wall-building material. The reinforced concrete was not used only during the short period immediately 
following the World War I, and the reason was not the lack of knowledge of the appropriate construction 
techniques, but the deficiency of cement and reinforcing bars. Since the beginning of the 20th century, 
the greatest number of changes and innovative solutions has been seen in the construction of floor 
structures, the development of which represented a significant breakthrough regarding the construction 
elements used in residential buildings.   

This period saw the beginning of exploration in various fields of construction development 
resulting in advanced innovative solutions and improving the construction industry of that time. The 
issues of thermal insulation, sound proofing and fire protection were considered and solutions for their 
advancement were suggested. 

With the affirmation of the modern movement in architecture, the construction of flat roofs on 
Belgrade residential buildings was initiated, representing a novelty in the national practice, both in terms 
of their structure and the materials used. Consequently, the demand for waterproofing materials was 
on the rise, leading to the establishment of the national industry of these products. The facing materials 
were improving and factories began producing the mineral plaster mixture. Metal workshops and new 
sawmills were founded, national production of construction machinery and thermal insulation materials 
was growing, stimulating general development of construction industry in Yugoslavia. 

This period was also marked by a significant improvement of the technical legislation, primarily 
with the adoption of the 1931 Construction Law, which regulated the areas of spatial planning, land 
development and construction, and was in force, unamended, until the end of the World War II, when 
new provisions and amendments were introduced, and in that form it was effective until 1965. In 
addition to the Construction Law, rulebooks were adopted more specifically regulating the construction 
area, as well as norms for materials, which altogether made a significant impact on the organisation of 
the construction industry and preparation of the applicable legal framework. 
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Illustrations 

Fig. 1 Rise in population and the number of apartments in 
1921–1938 (author’s diagram)

Fig. 2 Dečanska Street, paradox of residential construction in 
Belgrade (http://secanja.com/stari-beograd-izmedu-dva-
rata-ii/, downloaded on 4th April 2019)

Fig. 3 Advertising the Terabona plaster (left: periodical 
Građevinski vjesnik 11, 1932; right: Kušević 1930: 33)

Fig. 4 Interwar villa in Belgrade, Monier system wall, (author’s 
photograph)

Fig. 5 Cornice plastering device (Nestorović 1927: figures 229  
b and c)

Fig. 6 Advertisement for Heraklit construction material 
(periodical Građevinski vjesnik 9, 1933)

Fig. 7 Alfol ceilings thermal insulation system (periodical 
Građevinski vjesnik 10, 1938: 156)

Fig. 8 Insulation of ribbed ceiling with reed twine (author’s 
photograph)

Fig. 9 Floor constructed in Herbst system (Acović 1926: table  
no. 1)

Fig. 10 Erection of a prefabricated Herbst girder (Acović 1926: 6)
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