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Сажетак:  

Интерполације се у архитектури Београда први пут јављају у посљедњој четвртини деветнаестог вијека, 
а данас представљају готово једини могући начин градње у ужем центру главног града. Како је њихова 
естетика детерминисана најближим сусједним објектима, са којима заједно чине композиционе јединице 
улице, трга или блока, истраживање појаве уграђених објеката у београдској архитектури од изузетног 
је значаја за корекције стратегија развоја естетике дјелова града, а самим тим и града као цјелине. Ово се 
посебно односи на анализе скоријих интерполација, које нам могу дати одговор о узроцима и правцима 
кретања актуелне архитектуре данас.
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AbstrAct: 

Interpolations first appeared in the architecture of Belgrade in the final quarter of the nineteenth century, and 
today represent virtually the only possible way of constructing a building in the city’s urban core. As their 
aesthetics are determined by the adjacent buildings, together with which they form units of street, square, or 
block compositions, research into the appearance of interpolated buildings among Belgrade’s architecture is 
extremely important for correcting strategies for developing aesthetics of parts of the city, and thus of the city 
as a whole. This is especially true for analyses of recent interpolations, which can provide us with answers 
regarding the causes and directions of architecture in the present.  
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Ин тер по ла ци је се као вид гра ђе ња у Бе о гра
ду ја вља ју у по сљед њој че твр ти ни де вет на
е стог ви је ка као по сље ди ца по ја ча не гра ди

тељ ске ак тив но сти ко ја пред ста вља ма ни фе ста ци ју 
те жње да се град естет ски тран сфор ми ше из ори
јен тал не ва ро ши у европ ску ме тро по лу.1 То ком не
што ви ше од 140 го ди на гра ђе ња на до ве зу ју ћих и 
уме та них обје ка та, из глед ули ца се кор је ни то про
ми је нио. Уо би ча је ни улич ни низ са ста вљен из ма
ње или ви ше зби је них и на ни за них фрон то ва ку ћа, 
ис пре ки дан пра зним про сто ром или зе ле ни лом, 
јед ном за по чет зи дом без отво ра, те жио је да по
ста не не пре кид ни во лу мен улич них фа са да ко је 
се ме ђу соб но на до ве зу ју. Од де вет на е стог ви је ка 
до да нас, за сту пље ност ин тер по ла ци ја у од но су на 
гра ђе ње сло бод но сто је ћих обје ка та ра сте, а раз лог 
њи хо ве по пу лар но сти ме ђу ур ба ни сти ма и ин ве
сти то ри ма ле жи у мо гућ но сти за у зи ма ња ве ће по
вр ши не на пар це ли, што да ље до во ди до ве ће не то 
по вр ши не објек та, као и оп ти мал не про стор не ис
ко ри ште но сти гра ђе вин ских пар це ла с уским улич
ним фрон том. Иа ко еко ном ски ис пла ти ве и за ин
ве сти то ре и за др жа ву, ин тер по ла ци је пре ста вља ју 
за хтје ван про јек тант ски за да так за ар хи тек ту, јер је 
њи хо ва есте ти ка де тер ми ни са на есте ти ком обје ка
та на ко је се на до ве зу ју. 

По јам. Ти по ло ги ја.  
Ме то ди ин тер по ли ра ња. 

Ин тер по ла ци ја (лат. in ter po la tio) у ар хи тек ту
ри озна ча ва сва ку ин тер вен ци ју ко ја се до го ди ла у 
про сто ру оме ђе ном по сто је ћим објек ти ма, ко ју ка
рак те ри ше раз ли чит сте пен те жње да се за те че ни 
про стор ни од но си ујед на че. У нај ши рем сми слу, 
мо же се схва ти ти као сва ко гра ђе ње у ур ба ни стич
ки де фи ни са ном град ском про сто ру, а на ми кр о
пла ну као ин тер вен ци ја на објек ту ко ји је из не ког 
раз ло га из гу био цје ло ви тост фор ме.2 У ужем сми
слу, ин тер по ла ци је пред ста вља ју обје кат умет нут 
из ме ђу два по сто је ћа објек та у ни зу.

Мо гу ће их је по ди је ли ти: пре ма дис по зи ци ји у 
ур ба ној ма три ци, у од но су на пе ри од град ње су сјед
них обје ка та и пре ма на чи ну об ли ко ва ња. У од но су 

на дис по зи ци ју у ур ба ној ма три ци по сто је: ли ниј
ски, уга о ни, објек ти угра ђе ни с три стра не и објек
ти угра ђе ни с ви ше стра на.3 Ли ниј ски тип је нај че
шћи и пред ста вља угра ђи ва ње из ме ђу два објек та у 
ни зу. Уга о не ин тер по ла ци је су рје ђе од ли ниј ских, 
а на ла зе се на су сти ца њу дви је са о бра ћај ни це, од
но сно де фи ни шу угао при па да ју ћег бло ка. Објек
ти угра ђе ни с три стра не или ви ше уоп ште но су 
ри јет ка по ја ва јер је у та квим по зи ци ја ма из у зет но 
те шко про јек то ва ти до вољ но осун ча не про сто ре.4 
По ред на ве де них, по сто је и спе ци јал ни ти по ви ин
тер по ла ци ја, као што су ин тер по ли ра не над град
ње и угра ђи ва ње објек та у блок са фа са да ма у свим 
гра нич ним ули ца ма бло ка.5

У од но су на пе ри од град ње објек те мо же мо по
ди је ли ти на оне ко ји ма сви су сјед ни објек ти при па
да ју знат но ста ри јем пе ри о ду град ње, за тим ко ји ма 
бар је дан су сјед ни обје кат при па да истом пе ри о ду 
град ње и бар је дан су сјед ни обје кат при па да ста
ри јој град њи и ин тер по ла ци је ко је има ју за су сје де 
објек те из гра ђе не у истом пе ри о ду ка да и он сам. У 
окви ру те по дје ле мо гу се ана ли зи ра ти ме ђу од но
си тен ден ци ја у ар хи тек ту ри раз ли чи те вре мен ске 
уда ље но сти.6 

Пре ма на чи ну об ли ко ва ња раз ли ку ју се: ме
тод фак си ми ла, при ла го ђа ва ње, ме тод на гла ша ва
ња, ме тод кон тра ста и на ме та ње у кон текст, од нај
бла же до нај а гре сив ни је ин тер вен ци је у про сто ру. 
Ме тод фак си ми ла се гра ни чи с ре кон струк ци јом 
јер је ри јеч о пре ци зној об но ви прет ход но сру ше
ног од но сно уру ше ног објек та. Оно што раз ли ку
је фак си мил од ре кон струк ци је је те тип обје ка та 
на ко је се од но се. Ако го во ри мо о пре ци зној об но
ви спо ме ни ка кул ту ре, ри јеч је о по ступ ку ре кон
струк ци је. Са дру ге стра не, ако се по но во гра ди 
исти обје кат због сво је ам би јен тал не ври јед но сти 
и ве за ко је оства ру је с по сто је ћом ар хи тек ту ром, 
го во ри мо о ин тер по ла ци ји оства ре ној ме то дом 
фак си ми ла.7 Ме тод при ла го ђа ва ња под ра зу ми је ва 
ува жа ва ње за те че ног ста ња без опо на ша ња, кроз 
ства ра ње про стор них и ви зу ел них ве за, при че му 
је из ра же на те жња по ве зи ва ња с ам би јен том.8 Ме
тод на гла ша ва ња под ра зу ми је ва ак цен то ва ње до
ми нант ног еле мен та ар хи тек ту ре и мо же се из ра
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зи ти и кроз де таљ и кроз про мје не во лу ме три је.9 
Овај тип обје ка та не те жи да се сто пи с ам би јен
том, али ни је ни у пот пу но кон страст ном од но
су пре ма за те че ној ур ба ни стич кој сли ци. Ка да се 
обје кат угра ђу је у не ко тки во та ко да уно си у ур ба
ну ком по зи ци ју еле мен те ко ји су у су прот но сти с 
по сто је ћи ма, али на тај на чин да ти су прот ни еле
мен ти ко му ни ци ра ју и све у куп но са чи ња ва ју дио 
хар мо нич не ком по зи ци је, он да ка же мо да је обје
кат ин тер по ли ран ме то дом кон тра ста. Екс трем
ни вид кон траст них ин тер по ла ци ја су угра ђе ни 
објек ти ко ји се на ме ћу у кон текст, иг но ри шу ћи 
ства ра лач ке, кул тур не и исто риј ске ври јед но сти 
за те че ног ам би јен та. Бе о град ском са вре ме ном ар
хи тек ту ром до ми ни ра ју кон траст не ин тер по ла ци
је. Број кон тек сту ал них ин тер по ла ци ја је ма њи, 
али се по сљед њих го ди на би ље жи раст ин тер по
ла ци ја ко је при па да ју на ме та њи ма у кон текст, што 
при је ти да трај но уру ши и кор је ни то про ми је ни 
ам би јент Бе о гра да.

Успје шност про јек то ва ња ин тер по ла ци је за
ви си од мно штва фак то ра ме ђу ко ји ма су об ли ков
ни, еко ном ски, они ко ји се ти чу за да тих ур ба ни
стич ких па ра ме та ра итд. Про фе сор Иво Ма ро е вић 
на гла ша ва три ми ни мал на пред у сло ва за успје шно 
об ли ко ва ње ин тер по ла ци је: ва ло ри за ци ја по сто је
ћег ста ња, иден ти фи ка ци ја с про сто ром и ау тор
ски печат.10 Уко ли ко про јек то ва ње об у хва ти сва 
три по ступ ка, про цје ну по сто је ћег ста ња, по ис то
вје ћи ва ње с мје стом гра ђе ња и по ку шај да се утка 
у ви зу ел ни иден ти тет објек та не што ау тен тич но, 
он да су ве ли ке шан се да но во и згра ђе на згра да не
ће на ру ши ти ур ба ну сли ку при па да ју ће ур ба ни
стич ке цје ли не, већ ће естет ски обо га ти ти ам би
јент у ко јем се на ла зи. 

Ин тер по ла ци је у ар хи тек ту ри Бе о гра да 
(1990–2000)

По че так де ве де се тих го ди на XX ви је ка, на гло
бал ном пла ну је оби ље жио пад Бер лин ског зи да и 
ује ди ње ње За пад не и Ис точ не Ње мач ке 1989. го
ди не. Де ве де се те су у Евро пи оби ље же не кра хом 
ре ал со ци ја ли стич коко му ни стич ких дру шта ва и 

убр за ним тех но ло шким на прет ком, док су оп шта 
ар хи тек тон ска кул ту ра и прак са би ле на ви со ком 
ни воу. То до во ди до хи пер про дук ци је и ства ра ња 
трен да су пер гра ђе ви на и стар хи те ка та.11 У Ср
би ји је у то исто ври је ме би ла ак ту ел на дру штве на 
сли ка су прот них ври јед но сти у од но су на европ ске. 
Рас пад СФРЈ, санк ци је, хи пе рин фла ци ја, не за до
вољ ство узро ко ва но кон стант но ра сту ћом сто пом 
не за по сле но сти, гра ђан ски про те сти, ма сов не ими
гра ци је и бом бар до ва ње НА ТОа оста ви ли су трај
ни пе чат на ствар ност Ср би је, а крај бур не де це ни је 
до нио је де мо крат ски пре о крет 2000. го ди не. У то ку 
те де це ни је, па ра лел но су се од ви ја ли дру штве но
еко ном ски ко лапс, пра ћен сли ка ма ре до ва за основ
не жи вот не на мир ни це, и на гло бо га ће ње ли ца ра
зних про фи ла, бли ских вла сти ма, што је умно го ме 
ути ца ло на ар хи тек ту ру то га до ба.12

Ди вља град ња то ком де ве де се тих цвје та. Из пе
ри фер них на се ља Бе о гра да, ста нов ни штво се се ли у 
цен тар, гдје се нелегалне интервенције на објектима 
пројављују нај че шће у ви ду над град њи обје ка та ко је, 
у нај ве ћем бро ју, пред ста вља ју не кон тек сту ал но из ве
де не и крај ње ути ли тар не до дат ке по сто је ћим згра да
ма. Је дан од узро ка по ја ча не град ње би ла је про мје на 
од но са на ре ла ци ји ар хи тек та –ин ве сти тор. Др жав на 
пред у зе ћа су за ми је ни ли при ват ни ин ве сти то ри ко
ји ни су би ли у оба ве зи да са ра ђу ју с од ре ђе ним ар
хи тек том или про јект ним оде ље њем, већ су мо гли да 
би ра ју про фе си о нал ца ко ји би им обе ћао ис пу ње ње 
же ље них ин те ре са у нај ве ћем сте пе ну.13 То је бит но 
уз др ма ло дру штве ну по зи ци ју ар хи тек те, јер је као 
про фе си о нал но ли це по стао за мје њив, а исто вре ме
но је ра њи вост по је ди них ам би је на та по ста ла ве ћа. 

Обим стам бе не град ње то ком по сљед ње де це
ни је XX ви је ка је знат но ма њи не го у Ти то во ври је
ме, а те шко еко ном ско ста ње у зе мљи пра те и ма
ње пар це ле и га ба ри ти.14 Та ко је ус по ри ла град ња 
ве ли ких сло бод но сто је ћих обје ка та на Но вом Бе
о гра ду, а ин те ре со ва ње за ин тер по ла ци је у ужем 
цен тру Бе о гра да на гло је по ра сло. Ма ње пар це ле, 
са мим тим и ма ње ква дра ту ре, на по жељ ној ло ка
ци ји пред ста вља ју пред у сло ве ко ји од ре ђу ју ра ци о
нал ну и оства ри ву ин ве сти ци ју за ви ше сло је ве та
да шњег дру штва. 
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Без об зи ра на не по вољ не окол но сти, то ком 
ове де це ни је из гра ђе но је ви ше из у зет но ква ли
тет них ин тер по ла ци ја у цен тру Бе о гра да, ко је и 
да нас оди шу са вре ме но шћу. Мно ге од њих су пра
ти ли за сто ји то ком из град ње, усли јед не по вољ них 
еко ном ских и дру штве них до га ђа ја.15 Јед на од та
квих ин тер по ла ци ја је сте стам бе на згра да ар хи те
ка та Дар ка и Ми ле ни је Ма ру шић на Бу ле ва ру кра
ља Алек сан дра 179–181, за ко ју је про је кат из ра ђен 
1990–1991, а из град ња је тра ја ла од 1992. до 2000. 
го ди не. Нај бли жи су сје ди тог објек та су ин тер по
ла ци је гра ђе не и пла ни ра не у го то во исто ври је ме, 
а дио су ур ба ни стич ког про јек та за стам бе ни блок 
из ме ђу ули ца Че де Ми ја то ви ћа, Ми ла на Ра ки ћа и 
Бу ле ва ра кра ља Алек сан дра, ко ји су про јек то ва
ли Ђор ђе и Ми лош Бо бић.16 Ана ли зом угра ђе
них обје ка та, мо же се уо чи ти ускла ђе ност ау то ра 
– брач ног па ра Ма ру шић, Ми ла на Ло ја ни це и дру
гих ка да је ри јеч о про пор ци ја ма и рит му отво ра, 
на по је ди ним мје сти ма ве о ма пре ци зна ускла ђе

ност спрат них ви си на и, го то во ци је лом ду жи ном 
стра не бло ка окре ну те ка Бу ле ва ру кра ља Алек сан
дра, ја сно уоч љи ва до ми нант на ви си на ви јен ца, 
што до при но си цје ло ви то сти фор ме ци је лог бло
ка.17 По ред то га, за ни мљи во је да дво ри шна фа са да 
по ме ну тог објек та ар хи те ка та Ма ру шић и уга о не 
ин тер по ла ци је Ми ла на Ло ја ни це на Бу ле вар кра ља 
Алек сан дра 177 има ју фа са де исте ма те ри ја ли за
ци је, па се из уну тра шње стра не бло ка са гле да ва ју 
као је дан обје кат. Да кле, ри јеч је о дви је гра ђе ви
не ко је при па да ју кон тек сту ал ном ти пу ин тер по ла
ци ја окру же них објек ти ма из истог пе ри о да град
ње (сл. 1). Обје од ли ку је двој ни ка рак тер, од но сно 
улич не фа са де ко је су ре пре зен та тив не и дво ри
шне, ве ћим ди је лом из ве де не у на ран џа стој фа сад
ној опе ци, скром ни је од улич них, али при мје ре не 
уну тар бло ков ском про сто ру. Угра ђе ни обје кат на 
Бу ле ва ру кра ља Алек сан дра 179–181 ком по но ван 
је као удво је на ку ћа у два пла на. Пред њи план чи не 
два си ме трч на пер фо ри ра на пу на зи да на ко ло на

Сл. 1. Угаона интерполација М. Лојанице  
и линијска интерполација Д. и М. Марушић, 2019.  

(фотографија: М. Микић)
Сл. 2. Палата ’Цептер’, улична фасада, 2018.  

(фотографија: М. Мартиновић)
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да ма, а зад њи ста кле на зидза вје са ко ја ди је ли фа
са ду на по ла и на кра је ви ма фрон та се ве зу је за су
сје де. Уга о ни обје кат на Бу ле ва ру кра ља Алек сан дра 
177 на кра је ви ма се са обје улич не фа са де рав на ви
јен цем са су сјед ним објек ти ма, док на углу има ис
так ну ту ку лу (сл. 1). Код ове гра ђе ви не је из у зет но 
за ни мљи ва па стел но љу би ча ста ке ра мич ка фа сад на 
обло га с љу би ча стом спољ њом бра ва ри јом, чи ји се 
тон укла па са су сјед ним објек ти ма, по себ но с објек
том на бро ју 179–181. Ко ло рит про че ља је исто вре
ме но нео би чан и до при но си ис ти ца њу ка рак те ра 
са ме фор ме, а укло пљен је та ко да ни чим не ре ме ти 
из глед при па да ју ћег ди је ла ули це и бло ка.18

У то ку по сљед ње де це ни је XX ви је ка, у бе о
град ској ар хи тек ту ри ожи вља ва фор ма па ла те, ко
ја се ма те ри ја ли зу је кроз нео бич не и ску пе фа са де 
и екс клу зив не на мје не.19 Ис ти чу се чак три зна чај не 
ин тер по ла ци је у за шти ће ној зо ни Кнез Ми ха и ло
ве ули це из ве де не у том пе ри о ду. Па ла те „Цеп тер“ 
(Zep ter), „Про грес“ и „Кри стал“ су ме ђу соб но об ли
ков но раз ли чи те, а за јед нич ко им је што их од ли ку је 
из у зет но сна жан ау тор ски пе чат и ви со ко ква ли тет
не фа са де, ен те ри је ри и за ни мљи ве про јек тант ске 
ше ме. Па ла те „Цеп тер“ и „Кри стал“ спа да ју у кон
траст не ин тер по ла ци је, док је па ла та „Про грес“ на 
ужем пла ну кон траст но угра ђе на, а ка да је ри јеч о 
ком по зи ци ји до ми нант не ули це, уо ча ва се из вје сна 
кон тек сту ал ност у при сту пу об ли ко ва њу. 

Па ла та „Цеп тер“, ар хи те ка та Бра ни сла ва Ми
тро ви ћа и Ва си ли ја Ми лу но ви ћа, про јек то ва на је 
1992, а гра ђе на од 1993. до 1996. го ди не. На ла зи се 
у Ули ци кра ља Пе тра 32 и при па да ли ниј ском ти пу 
ин тер по ла ци је, угра ђе не из ме ђу два објек та еклек
тич не фор ме из ме ђу рат ног пе ри о да.20 Уга о ни су сјед 
је дје ло Дра ги ше Бра шо ва на из 1927. го ди не, док за 
су сјед ну ли ниј ску ин тер по ла ци ју ау тор ни је по знат. 
Пре ко пу та па ла те су Ку ћа са зе ле ним пло чи ца ма 
(1907) Ни ко ле Не сто ро ви ћа и Ан дре Сте ва но ви
ћа и ку ћа Аро на Ле ви ја (1907) арх. Сто ја на Ти тел
ба ха.21 Про јек то ва ти обје кат у јед ној од нај ста ри
јих ули ца Бе о гра да из у зет на је част и ком плек сан 
за да так за ар хи тек те, би ло да се од лу че за кон тек
сту ал ни или кон траст ни при ступ. Кон тек сту ал но 
при сту па ње об ли ко ва њу под ра зу ми је ва ри зик да 

крај њи ре зул тат бу де не до вољ но упе ча тљив, а кон
траст но об ли ко ва ње – ри зик да се пре ђе у на ме
та ње у кон текст. Ау то ри су се од лу чи ли да иде ју 
објек та ба зи ра ју на ко му ни ка ци ји с про шло шћу 
у ци љу ре флек то ва ња бу дућ но сти.22 Ком по зи ци
ја објек та је по стиг ну та хи је рар хиј ски ор га ни зо
ва ним пла но ви ма. Пр ви план чи не че лич ни кон
струк тив ни и ве зив ни еле мен ти од инок са, на ко је 
је дје ли мич но осло њен ак цен то ва ни ис ту ре ни ви
је нац. Они ву ку и као да др же у рав но те жи ма сив
ни ка ме ни зид пер фо ри ран ква дра ти ма у пра вил
ном ра сте ру, осло њен на бла го на гла ше ну гу сту 
ко ло на ду (сл. 2). Ста кле на зидза вје са је по сљед
њи и нај ду бљи слој ком по зи ци је и ње на по вр ши на 
је знат но ве ћа од по вр ши не зи да. Она пред ста вља 
спо ну са су сје ди ма по мо ћу ко је се по сти же до вољ
на дис тан ца од су сјед них обје ка та да би глав ни мо
тив ко по зи ци је био са гле див. Функ ци о нал не уло
ге сло је ва фа са де су за ми је ни ле мје ста. Ма сив ни 
зид ни је и пре гра да из ме ђу спољ њег и уну тра шњег 
про сто ра, већ има функ ци ју исто риј ског еле мен
та и глав ног мо ти ва на фа са ди, од но сно он је сим
бол.23 Ста кле на оп на вр ши функ ци ју зи да и за тва
ра уну тра шњи про стор и да та јој је уло га ко ја је у 
тра ди ци о нал ној ар хи тек ту ри би ла ве за на ис кљу
чи во за пу ни зид. На тај на чин је при ка за на и од
ли ка вре ме на у ком је на гла ше на при мје на ста
кле них рав ни и у функ ци о нал ном и у естет ском 
сми слу. По ред то га што пред ста вља за ни мљи ву 
ком по зи о ци о но про стор ну игру, па ла та „Цеп тер“ 
сво јом ма те ри ја ли за ци јом на ја вљу је еру хајте ка 
у Ср би ји.24 Че твр ти ну ви је ка од из град ње, обје кат 
још оди ше са вре ме но шћу, а ви со ко ква ли тет ни ма
те ри ја ли и бес при је кор но из во ђе ње и одр жа ва ње 
фа са де чи не да про че ље из гле да за мр зну то у свје
жим иде ја ма свог вре ме на.

За ли ниј ску ин тер по ла ци ју у Ули ци кне за Ми
ха и ла 30 рас пи сан је 1990. го ди не јав ни ано ним ни 
кон курс, на ко јем су пр ву на гра ду осво ји ли ар хи
тек ти Спа со је Кру нић и Сло бо дан Ра јо вић.25 Пар
це ла на ко јој се обје кат на ла зи је уска и тра пе зо
ид на, а по ред Кнез Ми ха и ло ве, из ла зи и на Чи ка 
Љу би ну ули цу. Су сјед ни објек ти па ла те „Кри стал“ 
су па ла та „Зо ра“ (1904) ар хи тек те Ми ла на Ан
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то но ви ћа и ку ћа Ћи ре Па ни ћа (1928/1929) ар хи
тек те Алек сан дра Јан ко ви ћа, обје про јек то ва не у 
сти лу ака де ми зма.26 Ови објек ти ни су ви син ски 
уса гла ше ни, па је је дан од за да та ка но ве ад ми ни
стра тив не згра де био да убла жи не склад у ви си на
ма ви је на ца, а већ на пр ви по глед је уоч љи во да су 
ар хи тек ти то и по ку ша ли. По слов ни обје кат „Кри
стал“ је с ку ћом Ћи ре Па ни ћа пре ци зно ви син ски 
уса гла шен, док пре ма па ла ти „Зо ра“ ви син ско рав
на ње ни је пре ци зно из ве де но, али то не ума њу је 
бит но естет ску ври јед ност гра ђе ви не (сл. 3). Ком
по зи ци ја је тро дјел на и са сто ји се и из три вер ти
кал не зо не, пре ма сва ком од су сје да по јед на мир на 
по вр ши на, којa пра ви до вољ ну дис тан цу за са гле
да ва ње до ми нант ног мо ти ва у ви ду ле пе за стих ер
ке ра у ста клу.27 Уоч љи ва је асо ци ја тив на ве за из
ме ђу за та ла са не ком по зи ци је ку ће Ћи ре Па ни ћа и 

ста кле них за кри вље них во лу ме на, као и про пор
циј ска ве за из ме ђу вер ти кал но устро је них отво ра 
но во про јек то ва ног об је ка и па ла те „Зо ра“. Ва жно 
је по ме ну ти да је овај обје кат унио јед ну но ви ну у 
ше ме кре та ња пје ша ка на овом ди је лу гра да. У при
зе мљу је фор ми ран отво ре ни па саж ко ји по ве зу је 
Кнез Ми ха и ло ву и Чи ка Љу би ну ули цу, што ни је 
уо би ча је на прак са код ин тер по ла ци ја уског фрон та 
и свје до чи о то ме да у про це су про јек то ва ња ау то
ри ни су ми сли ли са мо на ин те рес ин ве сти то ра већ 
су са гле да ва ли ши ри зна чај објек та и ули ца ко ји ма 
при па да. Из па са жа је мо гу ће дје ли мич но ви дје ти 
га ле ри је у уну тра шњо сти објек та, око ко јих су ор
га ни зо ва ни кан це ла риј ски про сто ри.28 До ми нант
ни ма те ри ја ли су сви је тло си ве ка ме не обло ге и ста
кло, а за ана ли зи ра но ар хи тек тон ско дје ло се мо же 
ре ћи да је ме то дом кон тра ста угра ђе но у по сто је ће 

Сл. 3. Палата ’Кристал’, фасада у Кнез Михаиловој улици, 2019. 
(фотографија: М. Микић)

Сл. 4. Палата ’Прогрес’, фасада у Кнез Михаиловој улици, 2019. 
(фотографија: М. Микић)
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ур ба но тки во, али та ко да до при но си сло је ви то сти 
и бо гат ству ар хи тек тон ских сти ло ва ули це. 

Кон курс за згра ду Ак ци о нар ског дру штва 
„Про грес“ 1990. го ди не осво ји ли су ар хи тек ти Љу
би ша Ман гов и Ми о драг Мир ко вић, ко ји су про
јек то ва ли по слов ну уга о ну ин тер по ла ци ју, ко ја се 
и да нас мо же свр ста ти у нај у спје шни је ин тер по ла
ци је но ви је ар хи тек ту ре Бе о гра да. Обје кат је смје
штен на из ду же ној пар це ли ко ја је кра ћом стра
ном окре ну та ка Кнез Ми ха и ло вој ули ци а ду жом 
ка Змај Јо ви ној, од но сно кра ћа стра на је дио ули це 
ре пре зен та тив ни јег ка рак те ра и ши рег про фи ла, 
што је са ста но ви шта об ли ко ва ња знат но за хтјев
ни је не го да је си ту а ци ја би ла обр ну та. Су сје ди па
ла те „Про грес“ су стил ски ра зно ли ки, па је по ред 
ускла ђи ва ња ка рак те ра дви ју ули ца би ло по треб
но об ли ко ва ти кон такт на мје ста ком по зи ци је та ко 
да бу ду у хар мо ни ји са гра ђе ви на ма на ко је се на
до ве зу ју, али да се исто вре ме но одр жи цје ло ви тост 
фор ме. Ар хи тек ти Ман гов и Мир ко вић су ком
плек сан про јек тант ски иза зов ри је ши ли та ко што 
су пре ма су сјед ним згра да ма фа са ду об ли ко ва ли 
као тра ди ци о на лан ма си ван зид с ве ли ким пра во
у га о ним отво ри ма у пра вил ном ра сте ру, док је на 
са мом углу и дје ли мич но у Змај Јо ви ној ули ци обје
кат об ли ко ван као ста кле на оп на, ко ја се ор ган ски 
уси је ца у по ме ну те зи до ве и са њи ма фор ми ра не
рас ки ди ву цје ли ну, чи ја је нео бич ност на ве ла не
ке исто ри ча ре умјет но сти да је стил ски по ве жу с 
ка сном фа зом пост мо дер ни зма, али и са екс пре си
о ни стич ким тен ден ци ја ма и ба рок ним ис ку ством 
(сл. 4).29 Ипак, за ау то ре објек та стил ни је био во
ди ља у про це су про јек то ва ња, већ на мје ра да ком
по зи ци ју об ли ку ју та ко да до при но си ви зу ел ном 
ба лан су око ли не.30 То је по себ но уоч љи во у про
стор ном ди ја ло гу ко ји па ла та „Про грес“ оства ру
је с Фран цу ским ин сти ту том, гдје се ја вља асо ци
ја тив на ве за два ју ви син ски ис так ну тих за о бље них 
угло ва, што је бит но до при ни је ло укуп ном из гле
ду не пар не стра не Кнез Ми ха и ло ве ули це. Са оста
лим нас прам ним објек ти ма ди ја лог је оства рен 
пу тем де фор ми са них ре флек си ја на за кри вље ном 
плат ну.31 Ди на мич на ком по зи ци ја, ко ја је исто вре
ме но и кон траст на и кон тек сту ал на, пред ста вља ла 

је но ви ну за ври је ме у ко јем је на ста ла, а и да нас се 
прин цип по ста вља ња тра ди ци о нал ног и мо дер ног 
исто вре ме но са из ра зи то ор то го нал ним и ва ло ви
тим фор ма ма сре ће из у зет но ри јет ко, јер по ред ве
ли ког ри зи ка да кон цепт бу де за тр пан мно штвом 
еле ме на та и оста не не чи тљив, објек ти овог ти па су 
ве о ма за хтјев ни и са ста но ви шта град ње. 

Три по ме ну те па ла те су фор мом, ма те ри ја ли
за ци јом и по је ди нач ним иде ја ма ко је но се до при
ни је ле ра зно ли ко сти ар хи тек ту ре цје ло куп не за
шти ће не зо не Кнез Ми ха и ло ве ули це, а све три 
од ли ку је из у зет но сна жан ау тор ски пе чат и есте
ти ка ко ја и да нас оди ше са вре ме но шћу, а ко ја је по
стиг ну та смје лим про стор ним скло по ви ма, ви со
ко ква ли тет ном ма те ри ја ли за ци јом и пре ци зним 
из во ђе њем. По ред по ме ну тих ре пре зен та тив них 
ин тер по ла ци ја, у ужем цен тру Бе о гра да па жљи вим 
по сма тра њем мо же мо уо чи ти још не ке успје шне 
при мје ре угра ђи ва ња у по сто је ће ур ба но тки во. 

Па ла та „Зо ра“ (1995–2000), ар хи тек те Спа со
ја Кру ни ћа, има ла је слич не ула зне па ра ме тре као 
и па ла та „Про грес“, али је ау тор про блем об ли ко
ва ња рје ша вао на дру га чи ји на чин од ар хи те ка та 
Ман го ва и Мир ко ви ћа. Пар це ла је смје ште на на 
углу ули ца Кне ги ње Зор ке и Ма кен зи је ве и кра ћом 
стра ном је ори јен ти са на ка Ма кен зи је вој, ко ја има 
ши ри про фил и ве ћу са о бра ћај ну фре квент ност. 
Су срет дви ју ули ца раз ли чи тог ка рак те ра ре флек
то вао се на фа са ди објек та та ко што су фор ми ра на 
два во лу ме на за сва ки од уга о них фрон то ва. Пре
ма Ули ци кне ги ње Зор ке, обје кат се на углу за вр
ша ва за о бље но, док је фронт у Ма кен зи је вој за вр
шен та ко да на гла ша ва оштри ну угла под ко јим се 
си је ку ули це (сл. 5). Мје сто су сре та два ју во лу ме на 
одво је но је уским зи домза вје сом, а раз ли чи то сти 
ка рак те ра су из ми ре не ко ри ште њем јед ног ма те ри
ја ла за све не про зир не по вр ши не на гра ђе ви ни па 
је та ко про из ве ден ути сак мо но лит но сти и цје ло
ви то сти фор ме. Ау тор је за за вр шну об ра ду про
јек том пред ви дио ка ме не обло ге, што ин ве сти тор 
ни је уважио, па је обје кат из ве ден у алу ми ни јум
ским па не ли ма, што је на ру ши ло ути сак.32 Ве о ма 
је зна чај но по ме ну ти слу ча је ве у ко ји ма из ве де но 
ста ње од сту па од про јек та, јер фи нал ни про из вод 
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се у ши рој, а не кад и струч ној, јав но сти углав ном 
тре ти ра као ре зул тат укуп ног ра да ау то ра објек
та, а у фор ми ра њу есте ти ке јед не згра де уче ству
ју глав ни од но сно од го вор ни ар хи тек та, ко ји ве о ма 
че сто ни је исто ли це као и ау тор, мно го број ни са
рад ни ци, из во ђа чи и ин ве сти то ри, ко ји сви ути чу 
на из глед објек та, а кри ти ке се нај че шће из но се са
мо на ра чун ау то ра.

Ад ми ни стра тив нопо слов ни обје кат „Јин прос“ 
(1997–1998) је дан је од при мје ра ин тер по ла ци ја гдје 
је ау тор успио из деј ство ва ти да згра да до би је фа са
ду од трај ног и ви со ко ква ли тет ног ма те ри ја ла, упр
кос про ти вље њу ин ве сти то ра.33 Ри јеч је о уга о ном 
објек ту смје ште ном на мје сту ули ва ња Ули це кне
ги ње Зор ке у Бу ле вар кра ља Алек сан дра, ко ји је 
угра ђен из ме ђу су сјед них згра да ме ђу ко ји ма је ве
ли ка раз ли ка у спрат но сти. Ар хи тек та Све ти слав 
Ли чи на је по што вао ви син ске ка рак те ри сти ке оба 
су сје да та ко што је гра ђе ви ну кон ци пи рао као пре

кла па ње два ис так ну та во лу ме на, од ко јих се сва
ки ви син ски рав на са се би нај бли жим објек том 
(сл. 6). По сту пак об ли ко ва ња гдје дје ло ви згра де 
из ла зе из су сјед них обје ка та има за уло гу да учвр
сти струк ту ру бло ка као цје ли не и да по ве же естет
ски ра зно род не ком по зи ци је.34 Обје кат кон цеп
ту ал но из ви ре из осно ва мо дер не ар хи тек ту ре, а 
из у зет не ар хи тек тон ске и ур ба ни стич ке ври јед но
сти по чи ва ју на успје шном кон тек сту ал ном ме то ду 
угра ђи ва ња без ми ми кри је и ода би ру ма те ри ја ла 
због ко јих оста вља ути сак мир не ре пре зен та тив
но сти.35 Ипак, код овог објек та се ја вља дра стич но 
раз ли чит трет ман улич не и дво ри шне фа са де, што 
је слу чај с мно гим ин тер по ла ци ја ма у Бе о гра ду. 
Прак са ко ја под ра зу ми је ва да се с ве ли ком па жњом 
тре ти ра са мо она фа са да ко ју нај ве ћи број про ла
зни ка ви ди углав ном је по сље ди ца не до стат ка нов
ца за ком плет но из во ђе ње или рав но прав но тре
ти ра ње дје ло ва про јек та, а ри јет ко ка да је на мје ра 
са мог ар хи тек те. То је, па ра док сал но, нај и зра же
ни је код стам бе них обје ка та ко ји су углав ном ин
ве сти ци је знат но ма ње ври јед но сти од по слов них. 
Је дан од та квих је и стам бе нопо слов ни обје кат 
ар хи тек те Бра ни сла ва Ми тро ви ћа у Ку ма нов ској  
14–16, про јек то ван 1996–1998. го ди не, а из гра ђен 
из ме ђу 1998. и 2000. го ди не, код ко јег је дис ба ланс 
у есте ти ци улич не и дво ри шне фа са де то ли ко ве
лик да се, по сма тра ју ћи са мо фо то гра фи је, сти че 
ути сак да су по сри је ди два раз ли чи та објек та.36 Ли
ниј ска ин тер по ла ци ја ар хи тек те Ми тро ви ћа смје
ште на је на из ра зи то ду бо кој пар це ли, из ме ђу дви је 
пред рат не стам бе не згра де ујед на че них ви је на ца и 
пло шних фа са да. Ка ко је фронт гра ђе ви не из у зет
но узак, а су сјед не згра де не ма ју на гла ше ну тре ћу 
ди мен зи ју, иза зов у про јек то ва њу, по ред ор га ни
за ци је ста но ва та ко да ни во осви је тље но сти бу де 
за до во ља ва јућ, би ло је и ком по но ва ње фа са де та ко 
да се на гла си тро ди мен зи о нал ност.37 Ау тор је фор
ми рао фа са ду у два сло ја, ко ји се раз ли ку ју у од но
су на хо ри зон тал ну про јек ци ју угла ко ји за кла па
ју с ре гу ла ци о ном ли ни јом, на ко ју је по ста вље на 
основ на фа сад на ра ван. Бе тон ски слој је ста ти чан 
и по ста вљен на фрон тал ну ра ван ко ја се по кла
па с ре гу ла ци јом, док ди на ми чан слој фа са де чи не 

Сл. 5. Палата ’Зора’, фасада на углу Макензијеве  
и Улице кнегиње Зорке (фотографија: М. Микић)
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по крет не др ве не жа лу зи не од хра сто ви не, по ста
вље не те сте ра сто у рав ни ма ко је ни су па ра лел не с 
рав ни бе тон ског сло ја (сл. 7). Жа лу зи не се кре ћу по 
ме тал ним ши на ма, а ци је ли си стем но си ко ло на да 
че лич них сту бо ва, за вр ше на на гла ше ним кров ним 
ви јен цем, ко ји је за штит ни знак ар хи тек те Ми тро
ви ћа и свје до чи о кон ти ну и те ту ње го вог ау тор ског 
из ра за. У хо ри зон тал ној про јек ци ји ра ван ис ту ре
ног кров ног ви јен ца пре ла зи у по ље су сјед них пар
це ла, што од сту па од пра ви ла град ње за овај дио 
гра да, али је овај из у зе так кон цеп ту ал но оправ дан 
јер обје кат у Ку ма нов ској ули ци на тај на чин по ве зу
је сва три објек та у ни зу и ста вља их под исти кров. 
Ком по зи ци ја дво ри шне фа са де не ода је ути сак сло
је ви то сти и про ми шље но сти улич не фа са де. Она се 
пре ма окру же њу по ста вља кон траст но, али не кроз 
умјет нич ки сло је вит при ступ већ из ра зи то жу том 
бо јом јед ног од дво ри шних фа сад них зи до ва, за ко ју 
ни је мо гу ће на ћи мо ти ва ци ју у про стор ним од но си
ма и ко ло ри ту за те че ног. Оно што тај обје кат раз
ли ку је од прет ход но по ме ну тих је сте не а де кват но 
одр жа ва ње и ода бир ма те ри ја ла, па и улич на и дво
ри шна фа са да да нас оста вља ју ути сак оро ну ло сти. 

Угра ђе не објек те ре а ли зо ва не у то ку по след
ње де це ни је XX ви је ка ка рак те ри шу ја ке ау тор ске 
тен ден ци је с јед не стра не и крај ње ути ли тар на и 
без лич на не ле гал на град ња са дру ге стра не. Јав ни 
кон кур си су још би ли уо би ча је на прак са за до би
ја ње про је ка та на бо љим ло ка ци ја ма, али се с из
во ђе њем не ри јет ко оду го вла чи ло, а не ки од обје
ка та су то ком из во ђе ња дје ли мич но про ми је ни ли 
ка рак тер или ни су ре а ли зо ва ни до кра ја. Че сто је 
уоч љив не јед нак трет ман улич не и дво ри шне фа
са де, углав ном из еко ном ских раз ло га. По зи ци ја 
ар хи тек те на кра ју XX ви је ка је још ја ка и под ра
зу ми је ва ве ли ко по вје ре ње ин ве сти то ра. Дје ли ми
чан раз лог за то је чи ње ни ца да упо тре ба софт ве ра 
ни је би ла ома со вље на, те да струч на а још ма ње не
струч на ли ца ни су с ла ко ћом вла да ла про гра ми ма 
за про јек то ва ње, па су ар хи тек ти има ли ве ћу кон
тро лу над есте ти ком гра ђе ви на не го што је слу чај 
да нас. Већ по чет ком XXI ви је ка, знат но се ми је ња 
си ту а ци ја на по љу софт вер ског про јек то ва ња и ар
хи тек тон ске ре пре зен та ци је, што до во ди до ве ли
ких про мје на у про це су про јек то ва ња, али и у крај
њем ре зул та ту, од но сно из ве де ним објек ти ма.

Сл. 6. Пословноадминистративни објекат ’Јинпрос’, 2019. 
(фотографија: М. Микић)

Сл. 7. Стамбенопословни објекат у Кумановској 14–16,  
улична фасада, 2019. (фотографија: М. Микић)
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Ин тер по ла ци је у ар хи тек ту ри Бе о гра да 
(2000–2018)

По че так тре ћег ми ле ни ју ма је до нио ве ли ке 
дру штве нопо ли тич ке про мје не Ср би ји. Но ва де
мо крат ска власт, де ин ду стри ја ли за ци ја и тран с 
фор ма ци ја у прав цу цен та ра услу га, при вла че ње ме
ђу на род них ин ве сти то ра у Бе о град, сма ње ње не за
по сле но сти и ди на ми чан раст бру то до ма ћег про
из во да – бо ји ле су ствар ност но вим оп ти ми змом.38 
Убр зан раз вој тех но ло ги је и ма сов ни ја упо тре ба ин
тер не та убр за ли су про ток ин фор ма ци ја, што је до
при ни је ло ши ре њу гло бал них трен до ва и по ја ча ној 
те жњи да се ста нов ни ци Бал ка на, а по себ но Бе о гра
да, као ви ше ми ли он ске на се о би не, осје ћа ју ди је лом 
Евро пе и ци је лог сви је та. Са дру ге стра не, ја ча ју ћи 
нео ли бе ра ли зам, ко ји се за сни ва на иде ји сло бод ног 
тр жи шта, на сто ји да све еко ном ске про це се убр за у 
ци љу ефи ка сно сти, што се бит но од ра жа ва на гра ди
тељ ство, ко је је од у ви јек би ло узроч нопо сље дич но 
ве за но за еко ном ске то ко ве. Гра ђе ви на та ко по ста је 
тр жи шни про из вод, а ње не ар хи тек тон ске ври јед но
сти пре ста ју би ти при мар не.39 Кон кур си за про јек те 
би ва ју све рје ђи, јер про јек то ва ње и се лек ци ја, ко ја 
укљу чу је уско струч не и ши ре ди ску си је, од у зи ма ју 
дра го цје но ври је ме, ко је се из јед на ча ва с нов цем. За
јед но с на до ла зе ћим ка пи та лом, до ла зе и ино стра ни 
про јек тан ти, а до ма ћи струч ња ци се че сто за о би ла
зе у од лу ка ма ва жним за град, а не кад и из цје ло куп
ног про це са про јек то ва ња идеј них рје ше ња, док је за 
ка сни је фа зе раз ра де про јек та још уви јек, бар фор
мал но, нео п хо дан пе чат струч них ли ца с од го ва ра ју
ћим ли цен ца ма. Не по зна ти ини ци ја то ри про је ка та, 
ин ве сти то ри и про јек тан ти би ва ју све че шћи, као 
и про мје не ур ба ни стич ких пла но ва у ци љу за до во
ља ва ња по тре ба ула га ча, а на ште ту са мог гра да.40 
Па ра лел но са дру штве нопо ли тич ким про мје на ма 
до ла зи до екс пан зи је ин фор ма ци о них тех но ло ги ја, 
што кор је ни то ми је ња про цес про јек то ва ња, ко ји се 
ви ше стру ко убр за ва за хва љу ју ћи ма сов ној упо тре
би софт ве ра за про јек то ва ње и мо де ло ва ње. Усљед 
то га, олак ша но је уво ђе ње про мје на у то ку про це са 
про јек то ва ња па се не ри јет ко идеј на рје ше ња бит но 
раз ли ку ју од из ве де ног објек та. 

Уо ча ва се те жња за пра ће њем гло бал них трен
до ва, чак и он да ка да не од го ва ра ју окру же њу у ко
јем се но во про јек то ва ни обје кат на ла зи. До ла зи до 
умно жа ва ња де пер со на ли зо ва не ар хи тек ту ре, ко ја 
се мо же на ћи на би ло ком мје сту, чи ме су на ру ше не 
ам би јен тал не ври јед но сти мно гих ур ба ни стич ких 
цје ли на. Ин тер по ла ци је у за шти ће ним зо на ма Бе о
гра да су све че шће, при че му ра сте број угра ђе них 
обје ка та ко ји се на ме ћу у кон текст, док је кон траст
них ин тер по ла ци ја не што ма ње, а кон тек сту ал них 
при мје ра го то во да не ма, па се по ста вља пи та ње у 
ком прав цу се кре ће стра те ги ја фор ми ра ња есте
ти ке гра да ако ја ча тен ден ци ја да се ви зу ел но ис
так не го то во сва ка гра ђе ви на. Иа ко је вре мен ска 
дис тан ца за објек тив но са гле да ва ње угра ђе не ар
хи тек ту ре овог пе ри о да из у зет но ма ла, нео п ход
но је у кон ти ну и те ту ана ли зи ра ти при мје ре до бре 
и ло ше прак се, јер по сље ди це ко је за со бом оста
вља ло ша прак са ши ре се на исти на чин на ко ји се 
објек ти угра ђу ју у по сто је ће тки во, лан ча но.41 Пра
ве раз мје ре ути ца ја ско ри јих на ме та ња у кон текст 
ар хи тек ту ре Бе о гра да мо ћи ће мо да са гле да мо тек 
ка да про ђе до вољ но вре ме на да те објек те по сма
тра мо без емо ци ја и им пул сив но сти ко ју но се пр ве 
им пре си је, али је струч на кри ти ка са вре ме них ар
хи тек тон ских дје ла од су штин ског зна ча ја за очу
ва ње ври јед но сти гра да. 

По ме ну те про мје не у ар хи тек ту ри ни су на
сту пи ле на гло с пре ла ском из XX у XXI ви јек. Оне 
се ја вља ју ис пр ва у на зна ка ма, ис пре пле та не са 
до ми нант ним тен ден ци ја ма ау тор ске ар хи тек ту
ре по сљед ње де це ни је XX ви је ка. Је дан од та квих 
при мје ра је сте уга о на ин тер по ла ци ја ар хи тек те 
Бра ни сла ва Ми тро ви ћа из 2002. го ди не, за ко ју је 
ау тор осво јио пр ву на гра ду на кон кур су 1999. го
ди не.42 Реч је о угра ђе ном по слов ном објек ту ко ји 
се на ла зи у Ра ји ће вој ули ци, пр вен стве но пред ви
ђе ном за управ на згра ду „ХВБ“ (HVB) бан ке. Ка
рак те ри ше га кон тра стан ме тод об ли ко ва ња ка да 
се по сма тра ши ре окру же ње и кон ти ну и тет ау тор
ског из ра за ма те ри ја ли зо ван кроз хи пер тро фи ра ну 
над стре шни цу, ко ја пре ла зи ре гу ла ци ју у мје ри ве
ћој од за ко ном до зво ље не, чи ме за ла зи у јав ни про
стор и кре и ра ди ску та бил ну ви зу ру пре ма Са бор
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ној цр кви.43 Ма сив ну над стре шни цу но се ис ту ре ни 
сту бо ви и тај ар хе тип ски склоп основ них ар хи тек
тон ских и кон струк тив них еле ме на та, са чи њен од 
вер ти кал них но се ћих еле ме на та и кров ног по кри
ва ча, знак је по ко јем се ар хи тек ту ра Бра ни сла ва 
Ми тро ви ћа рас по зна је. По ред агре сив ног за ди
ра ња ис ту ре ног кров ног ви јен ца у јав ни про стор, 
сти че се и ути сак пре ди мен зи о ни са но сти ар хи
тек тон ске ком по зи ци је у од но су на окол не објек те 
(сл. 8). Ме ђу тим, за хва љу ју ћи ди ја ло гу ко ји обје
кат оства ру је с нај бли жим су сје ди ма, не мо же мо 
го во ри ти о на ме та њу у кон текст већ о екс трем но 
кон траст ној ин тер по ла ци ји. Пре ма су сјед ној згра
ди на углу ули ца Ра ји ће ве и Гра ча нич ке, ау тор пре
сли ка ва еле мен те по сто је ћег објек та, за др жа ва ју
ћи њи хо ве по зи ци је и про пор ци је и уно се ћи ри там 
отво ра по сто је ћег у но во и згра ђе ни обје кат, чи ме 
се по сти же ефе кат из ви ра ња но ве згра де из ста ре. 
Ко му ни ка ци ја са су сјед ном згра дом у Ули ци ца
ра Ла за ра по стиг ну та је ком би на ци јом пре сли ка
ва ња про пор ци ја и еле ме на та ри за ли та по сто је ћег 

објек та ар хи тек те Јо ва на Ил ки ћа и дис тан ци ра ња 
рит мич ком па у зом у ви ду не у трал ног ста кле ног 
плат на. Сам угао Ра ји ће ве и Ули це ца ра Ла за ра на
гла ше но је мо де ран и тран спа рен тан. Кон струк
ци ја објек та је дје ли мич но ого ље на на кон такт ним 
мје сти ма но се ћег и но ше ног, па та ко кон струк тив
ни еле мен ти рав но прав но уче ству ју у фор ми ра
њу есте ти ке с не но се ћим еле ме ти ма и по при ма
ју функ ци ју ма кро ор на мен та, што је про гре си ван 
об ли ков ни гест за то ври је ме.44 По слов на згра да 
„ХВБ“ бан ке је, по ред за ни мљи ве про стор не игре 
ко јом је обо га ти ла ар хи тек ту ру Ра ји ће ве ули це, на 
овај на чин на го ви је сти ла тренд од сту па ња од пра
ви ла град ње и не пре ста но ра сту ћу же љу за ис ти ца
њем ар хи тек ту ре кроз пре ди мен зи о ни са ност, чи је 
је упо ри ште по тре ба ин ве сти то ра да оства ре што 
ве ћи број не то ква драт них ме та ра про сто ра, а ти
ме и ве ћу еко ном ску до бит. Убр зо на кон ре а ли за
ци је Ми тро ви ће вог угра ђе ног објек та у за шти ће ној 
зо ни, ре а ли зо ван је и низ ма ње ре пре зен та тив них 
али сва ка ко не бе зна чај них ин тер по ла ци ја, ко је су 

Сл. 8. Пословни објекат ’ХВБ’ банке у Рајићевој улици, 2019. 
(фотографија: М. Микић)
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пи та ње пре тје ра них ди мен зи ја по ди гле на ви ши 
ни во, ко ји на жа лост да нас пред ста вља сва ко дне
ви цу ар хи тек тон ске прак се. За раз ли ку од „ХВБ“ 
бан ке, ко ја ве ли чи ном до ми ни ра сво јим окру же
њем, али ипак по шту је при род ну ви син ску ре гу
ла ци ју ко ју на ме ћу су сјед ни објек ти, за по слов ну 
згра ду „Орач“/„CR RON“ (2003) Ог ње на Ђу ро ви
ћа на углу Бу ле ва ра осло бо ђе ња и Ули це кне ги ње 
Зор ке ка рак те ри стич но је то што ви син ски од сту
па од оба су сје да, а из скром не об ра де кон такт них 
зи до ва чи тљи ва је прет по став ка да ће објек ти на 
ко је се но во и згра ђе на ин тер по ла ци ја на до ве зу је у 
не ком тре нут ку би ти укло ње ни и за ми је ње ни но
вим угра ђе ним објек ти ма.45 На тај на чин по слов
ни обје кат „Орач“ на ме ће окол ним објек ти ма но
ве ври јед но сти ко је кре и ра ју ула зне па ра ме тре за 
бу ду ће про јек те. Ипак, на мје ра ау то ра да об ли ку
је згра ду у од но су на ур ба ни стич ке усло ве на те

ре ну, ви дљи ва је у по кре ну то сти кон сти ту тив них 
во лу ме на ком по зи ци је, ко ји се дра ма тич но су сре
ћу на са мом углу дви ју ули ца. Окру же ње по слов ног 
објек та ка рак те ри шу мно ге пар це ле с не у глед ним 
при зем ним гра ђе ви на ма ло шег бо ни те та и фа са да
ма ко ји ма је по треб на хит на ре кон струк ци ја, па је 
ар хи тек та Ђу ро вић сво јим оства ре њем унио нео п
ход но освје же ње у по сто је ћи ур ба ни пеј заж.46 

Ин тер по ла ци је ма њих га ба ри та би ва ју све рје
ђе, за шта су до брим ди је лом од го вор ни кре а то ри 
ур ба ни стич ких пла но ва, ко ји ма је де фи ни са на из
у зет но ве ли ка спрат ност у од но су на про фи ле по
је ди них ули ца. Ипак, мо гу ће је про на ћи по је ди не 
при мје ре угра ђе них обје ка та ма њих ди мен зи ја, као 
што је стам бе нопо слов на ли ниј ска ин тер по ла ци ја 
ар хи тек те Спа со ја Кру ни ћа у Ули ци Сто ја на Про
ти ћа 16 (2003–2005), чи ја је ви си на про пор ци о нал
на по преч ном пре сје ку ули це, а есте ти ка при мје
ре на мје сту и на мје ни објек та (сл. 9).47 Ме ђу тим, 
на кра ју исте ули це, на углу с Ули цом Бо ре Стан
ко ви ћа, из гра ђе на је из ме ђу 2009. и 2016. го ди не 
уга о на ин тер по ла ци ја ар хи тек те Ду шка Фи ли пов
ског, ко ја је за ци је ла три спра та ви ша од про сјеч не 
спрат но сти окол них згра да (сл. 10). Она се у тре
нут ку из град ње дра стич но раз ли ко ва ла од по сто
је ће окол не ар хи тек ту ре и за по че ла је тренд пла
ни ра ња и ре а ли за ци је из ра зи то не кон тек сту ал них 
и пре ди мен зи о ни са них гра ђе ви на ко је при је те да у 
ско ри јој бу дућ но сти оп ко ле Храм Св. Са ве и сма
ње ње го ву ви дљи вост из окол них и да љих ули ца.48 
Обје кат је 2016. го ди не до био пре сти жну на гра ду 
Са ло на ар хи тек ту ре, иа ко су ње го ве ур ба ни стич ке 
ври јед но сти и од но си ко је гра ди с окол ном ар хи
тек ту ром, исто ри јом и тра ди ци јом гра ђе ња на Вра
ча ру ве о ма ди ску та бил ни. 

За раз ли ку од прет ход но по ме ну те ин тер по ла
ци је ко ја у пот пу но сти иг но ри ше про стор не и ам
би јен тал не ври јед но сти окол не ар хи тек ту ре, по
сто је и угра ђе ни објек ти ко ји се ве жу за са мо је дан 
су сјед ни, а са дру гим, дик ти ра но пра ви ли ма град
ње ко ји ма је про пи са но об ли ко ва ње зи до ва пре ма 
боч ним гра ни ца ма пар це ле, не оства ру ју ни ка кав 
од нос. Раз лог за та кав при ступ са про јек тант ског 
ста но ви шта је оправ дан јер на пар це ла ма тог ти

Сл. 9. Стамбенопословни објекат у Стојана Протића 16,  
улична фасада, 2019. (фотографија: М. Микић)
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па пра ви ла град ње за зо ну ко јој при па да ју нај че
шће под ра зу ми је ва ју боч не зи до ве без отво ра, са 
отво ри ма по моћ них про сто ри ја или свје тлар ни
ци ма, чи ме је на го ви је ште но укла ња ње од ре ђе ног 
су сјед ног објек та у бу дућ но сти. Ме ђу тим, по сма
тра но из угла ур ба ни стич ког пла ни ра ња и раз во
ја, та кав при ступ чи сто па ра ме тар ског пла ни ра ња 
је оправ дан са мо у слу ча ју да је то ме прет хо ди ла 
де таљ на ва ло ри за ци ја и да се за су сјед ни обје кат, 
за ко ји се пла ни ра и прет по ста вља бу ду ћа за мје на, 
утвр ди ло да је до тра јао и да ње го ва исто риј ска, ар
хи тек тон ска и ври јед ност ко ју но си у ко лек тив ној 
ме мо ри ји на се ља ни је до вољ но ве ли ка да би се ре
ви та ли зо вао.49 У том кон тек сту је ва жно по ме ну ти 
два раз ли чи та при мје ра у ар хи тек ту ри угра ђе них 
обје ка та у Бе о гра ду.

У Но во па зар ској ули ци 53 је 2010. го ди не ре
а ли зо ва на кон траст на ли ниј ска ин тер по ла ци ја Ва
ње Ми ле тић и Ире не Ви де нов, чи ју есте ти ку од ли
ку ју суп тил ност и ис тан чан осје ћај за ком по но ва ње 
ма са. Гра ђе ви на се на ла зи на ка та стар ској пар це ли 
1363 Ка та стар ске оп шти не Вра чар и при па да Зо ни 
тран сфор ма ци је по ро дич ног ста но ва ња у де ли мич

но фор ми ра ним град ским бло ко ви ма у ви ше по ро дич
но ста но ва ње (2.С6.1). Пра ви ла град ње за ову зо ну 
до зво ља ва ју мак си мал ну ви си ну ви јен ца 18 м, од но
сно ви си ну ви јен ца по ву че не ета же 21,5 м, што је у 
скла ду с ви си ном су сјед ног објек та на бро ју 51. Ме
ђу тим, иста пра ви ла град ње за бра њу ју про зо ре на 
кал кан ским зи до ви ма пре ма су сјед ним згра да ма.50 
Су сјед на пар це ла на углу Но во па зар ске и То пол ске 
ули це при па да зо ни 2.С6.3, за ко ју је пред ви ђе на 
мак си мал на ви си на ви јен ца објек та 12 м, од но сно 
мак си мал на ви си на сље ме на 15 м, што де фи ни ше 
ори јен та ци о ну спрат ност П+2+Пк/Пс.51 Тре нут но 
се на тој пар це ли на ла зи по ро дич на јед но спрат ни
ца до бр ог бо ни те та, за ко ју ни шта не ука зу је да би 
уско ро мо гла би ти сру ше на, па је нео бра ђе ни кал
кан ски зид но во про јек то ва ног узи да ног објек та, 
ко ји до ми ни ра ви зу ром из прав ца скве ра фор ми
ра ног укр шта њем Но во па зар ске, То пол ске и Ули
це вој во де Дра го ми ра по сље ди ца при мје не ва же ћег 
ур ба ни стич ког пла на. У том слу ча ју при мје на пла
на се у прак си по ка за ла као про стор но не ло гич на, 
али по сто је при мје ри гдје план оправ да но пред ви ђа 
за мје ну не ког објек та. Је дан од та квих је сте обје кат 

Сл. 10. Стамбенопословни објекат у Боре Станковића 17, 2019. 
(фотографија: М. Микић)
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у Ре сав ској 23 (2008–2010), ау то ра Го ра на Вој во ди
ћа и Алек сан дра Хр ње за, ин тер по ли сан из ме ђу дво
стра но узи да не ше сто спрат не гра ђе ви не на бро ју 
21 и јед но стра но узи да ног јед но по ро дич ног објек
та ни ске спрат но сти и из у зет но ло шег бо ни те та на 
бро ју 25. Ау то ри у скла ду с пла ном, али и ста њем 
на те ре ну, гра де ве зе са су сјед ним објек том ви ше 
спрат но сти, прет по ста вља ју ћи да ће обје кат ни же 
спрат но сти би ти укло њен, с об зи ром на чи ње ни цу 
да је у вид но де ва сти ра ном ста њу и окру жен објек
ти ма ви ше спрат но сти са свих стра на. 

Ва же ће ур ба ни стич ке про пи се, по ред про пу
ста у пла ни ра њу во лу ме на бу ду ћих ин тер по ла ци
ја, од ли ку је пре тје ра на флек си бил ност и при ла
го ђа ва ње у ко рист ин ве сти то ра, као и не до ста так 
до вољ но ја сних смјер ни ца ко је се ти чу естет ских 
ври јед но сти узи да них обје ка та.52 Ово се бит но од
ра зи ло на за шти ће ну зо ну Кнез Ми ха и ло ве ули це, 
ко ја је у XXI ви је ку, по ред већ по ме ну те управ не 
згра де „ХВБ“ бан ке, до би ла још шест зна чај них ин
тер по ла ци ја, ко је, сва ка по на о соб, по кре ћу раз ли
чит сет пи та ња о раз во ју есте ти ке гра да. 

У Кнез Ми ха и ло вој 27 је 2010. го ди не ре а ли зо
ва на ре кон струк ци ја, ре ви та ли за ци ја и пре на мје на 
по слов ног објек та с по чет ка ше зде се тих го ди на XX 

ви је ка у хо тел. Ре кон струк ци ја је об у хва та ла ком
плет ну функ ци о нал ну ре ор га ни за ци ју, по вла че ње 
при зе мља ка ре гу ла ци о ној ли ни ји и про мје ну ка
рак те ра фа са де. Згра да је смје ште на из ме ђу дви је 
не у па дљи ве стам бе нопо слов не по сље рат не згра де 
чи ја ар хи тек тон ска ври јед ност ни је ве ли ка, па је би
ло оче ки ва но да ће ус по ста ви ти про стор ни ди ја лог 
с не ким од окол них зна чај них ар хи тек тон ских зда
ња. Умје сто то га, Бе о град је до био не кон тек сту ал ну 
са вре ме ну ин тер по ла ци ју с не пре ци зно из ве де ном 
фа са дом и не ус кла ђе ним ко ло ри том. За крај њи ре
зул тат, не мо же мо у пот пу но сти кри ви ти ар хи тек
те Бран ку Тму шић Сто ја но вић и Бра ни сла ва Сто ја
но ви ћа, јер је њи хо во идеј но рје ше ње из ми је ње но, а 
они за ми је ње ни дру гим про јек тан том.53 Не што ни
же, у прав цу Ка ле мег да на, на бро ју 44 је, без прет
ход но рас пи са ног кон кур са, ре кон стру и са на и кор
је ни то из ми је ње на не ка да шња роб на ку ћа „Бе ко“. 
На ње ном мје сту се да нас на ла зи по слов ни обје
кат тур ске роб не мар ке „LC WA I KI KI“, не по зна тог 
ау то ра и не по зна тог ин ве сти то ра, ко ја је и про јек
то ва на и ре а ли зо ва на из ме ђу 2017. и 2018. го ди не 
(сл. 11). Ри јеч је о кон тек сту ал ној ли ниј ској ин тер
по ла ци ји ко ја за нај бли же су сје де има објек те из у
зет не ар хи тек тон ске и исто риј ске ври јед но сти, ку ћу 

Сл. 11. Пословни објекат у Кнез Михаиловој 44, 2019.  
(фотографија: М. Микић)

Сл. 12. ТЦ ’Рајићева’, поглед из Рајићеве улице, детаљ, 2019. 
(фотографија: М. Микић)

МИЛИЦА МИКИЋ

76



Вељ ка Са ви ћа и Пр ву хр ват ску ште ди о ни цу. Пр ви 
су сјед ни обје кат је је дан од нај ста ри јих са чу ва них 
обје ка та у Бе о гра ду, из гра ђен на кон усва ја ња пр вог 
ре гу ла ци о ног пла на 1867. го ди не, у ком би на ци ји 
ро ман ти зма и нео ре не сан се.54 Дру га су сјед на гра ђе
ви на је ан то ло гиј ска ин тер по ла ци ја ар хи тек те Ди о
ни са Сун ка, у ко јој се да нас на ла зи му зеј „Цеп тер“, 
а пр во бит но је би ла из гра ђе на за по тре бе Пр ве хр
ват ске ште ди о ни це. Про че ље је ин спи ри са но се це
сиј ским мул ти функ ци о нал ним па ла та ма у Бер ли ну, 
а ком по зи ци ју од ли ку је суп тил на, али бо га та фа
сад на пла сти ка.55 Но во про јек то ва ни узи да ни обје
кат „LC WA I KI KI“ са оба су сјед на зда ња оства ру
је ко му ни ка ци ју са мо кроз ко ло рит, док је с ку ћом 
Вељ ка Са ви ћа ус по ста вље на и ве за пу тем про пор
ци је фа сад них отво ра и ту се за вр ша ва кон тек сту
ал ност ком по зи ци је ко ју од ли ку је мир но ћа, али и 
мо но то ност. Обје кат де фи ни шу не ја сни про пор циј
ски од но си, не до ста так ау тор ског пе ча та и ба на ли
за ци ја ор на мен та у ви ду ге о ме триј ске ша ре на там
ним ста кле ним по вр ши на ма.56 

По ред уо би ча је них уга о них и ли ниј ских угра
ђе них обје ка та, Кнез Ми ха и ло ва ули ца је 2017. го
ди не, пу них осам на ест го ди на на кон кон кур са, 
до би ла јед ну спе ци фич ну ин тер по ла ци ју – тр го

вач копо слов ни и хо тел ски ком плекс „Ра ји ће ва“, 
ко ји је ин тер по ли ран у блок, па из ла зи са че ти ри 
фа са де на че ти ри ули це, Кнез Ми ха и ло ву, Па ри ску, 
Узун Мир ко ву и Ули цу кра ља Пе тра.57 Про је кат је 
иза звао бур не ре ак ци је струч не и ши ре јав но сти и 
до да нас су ми шље ња о дје лу ар хи те ка та Ми ла на 
и Вла ди ми ра Ло ја ни це ве о ма по ди је ље на, нај ви ше 
због то га што је по сри је ди из у зет но ве ли ка струк
ту ра ис пре пле та них ку бич них ма са, ко је ви ше раз
би ја ју фор му бло ка не го што је чи не цје ло ви том 
(сл. 12). Још је дан од из во ра бур них ре ак ци ја је сте 
и то што је ре пре зент по тро шач ког дру штва ушао 
у про стор ко ји је до та да био екс клу зив но на ми је
њен кул ту ри. Су сјед ни објек ти су Би бли о те ка гра
да Бе о гра да, из 1867. го ди не, ку ћа тр гов ца Ми ха и
ла Па вло ви ћа, из осам де се тих го ди на XIX ви је ка, 
ку ћа Аро на Ле ви ја ар хи тек те Сто ја на Ти тел ба ха и 
Ку ћа са зе ле ним пло чи ца ма ар хи тек те Ни ко ле Не
сто ро ви ћа, обје из 1907. го ди не, и сви су пре по зна
ти као ар хи тек тон ска зда ња од из у зет ног зна ча ја 
за Бе о град, па не из не на ђу је што су мно ги гра ђа
ни и струч ња ци из ра зи ли не сла га ње због из град ње 
тр жног цен тра у ова квом ам би јен ту.58 Но во и згра
ђе ни ком плекс од ли ку је из ра зи то са вре ме на есте
ти ка, не чи тљив кон цепт, пре ди мен зи о ни са ност у 
од но су на окру же ње, оп шти не до ста так ус по ста
вља ња ди ја ло га са су сјед ним објек ти ма и мно го
број не ре кла ме ко је уче ству ју у есте ти ци фа са да, а 
ко је су угро зи ле есте ти ку ули ца у ко ји ма се на ла зе. 
Иа ко је про шао ма ли вре мен ски пе ри од од тре нут
ка из град ње да би се из нио објек ти ван став о овој 
гра ђе ви ни, из у зет но је ва жно ана ли зи ра ти при мје
ре тог ти па кроз отво ре ни јав ни и струч ни ди ја лог 
ка ко би се из бје гла бу ду ћа агре сив на пре и на ча ва
ња ам би јен тал них ври јед но сти у окви ру под руч ја 
под за шти том. Пред мет по ле ми ка ве за них за на
ме тљи ву са вре ме ну ар хи тек ту ру у окви ру за шти
ће не зо не Ули це кне за Ми ха и ла био је и про је кат 
ре кон струк ци је цен трал не згра де ком па ни је „Ју го
др во“, у Ули ци Ва се Ча ра пи ћа 2–4, ре а ли зо ван од 
2014. до 2015. по про јек ту Ми о ми ра Лу жа ји ћа, ко
ји је трај но из ми је нио из глед Тр га Ре пу бли ке. Ком
по зи ци ја се са сто ји од два ку бу са, цр ног и злат ног, 
ко ји су бо јом, тек сту ром и ма те ри ја ли за ци јом у ап

Сл. 13. Хотел у Васе Чарапића 2–4, поглед са Трга Републике, 2019. 
(фотографија: М. Микић)
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со лут ној дис хар мо ни ји с објек ти ма На род ног му
зе ја, па ла том „Ре у ни о не“, До мом штам пе, На род
ним по зо ри штем, згра дом Ју го сло вен ске бан ке и 
„Ју го ек спор та“, од но сно са свим објек ти ма ко ји де
фи ни шу из глед глав ног град ског тр га глав ног гра да 
Ср би је (сл. 13).59 Тај обје кат је Ми ло рад Х. Јев тић у 
не дељ ни ку Вре ме на звао ур ба ним уље зом, јер не са
мо да очи глед но не при па да ужем ам би јен ту у ко
јем се на ла зи већ се не мо же ус по ста ви ти ни ка ква 
ве за есте ти ке хо те ла „Ме ри от“ с цје ло куп ном ар хи
тек ту ром Бе о гра да, чи ме је ве о ма гру бо по ври је ђен 
дух из у зет но ва жног мје ста за град и др жа ву.60

По сто је и при мје ри ско ри је из ве де них узи да 
 них обје ка та у цен тру гра да ко ји су се успје шно укло
пи ли у по сто је ће ур ба но тки во и уни је ли из вје сно 
освје же ње у ар хи тек ту ру Бе о гра да. Из не на ђу је то 
да је је дан од два зна чај на при мје ра дје ло ар хи тек те 
Иса и ја Вин фел да, ко ји не по ти че с на шег под не бља, 
а пре по знао је про стор не и ам би јен тал не ври јед но
сти Сту дент ског тр га и про јек то вао хо тел „Сквер 
Најн“, ко ји је ускла ђен с до ми нант ним ко ло ри том и 

про пор ци ја ма окол не ар хи тек ту ре (сл. 14). Иа ко је 
згра да го то во мо но то не ком по зи ци је, на гра ни ци да 
ство ри ути сак бо ја жљи ве и не ин спи ра тив не ар хи
тек ту ре, ја сан кон цепт, ода бир де та ља, ма те ри ја ли
за ци ја и бес при је кор на из вед ба овај хо тел свр ста ва
ју ме ђу бо ље ин тер по ла ци је из гра ђе не у XXI ви је ку.61 
У исту ка те го ри ју би се мо гла свр ста ти и ино ва тив
на ин тер по ла ци ја „Ин фи ни ти“, ар хи тек те Ми о дра га 
Мир ко ви ћа у До бра чи ној 8, ко ја до да нас ни је у пот
пу но сти из ве де на, а ко ја је пре тен до ва ла да екс клу
зив но ста но ва ње у Бе о гра ду по диг не на ви ши ни
во. Ње на за та ла са на ста кле на фа са да је је дин ствен 
при мјер ор ган ског об ли ко ва ња ин тер по ла ци је у ар
хи тек ту ри Бе о гра да, ко ја услед још не раз ја шње них 
окол но сти ни је у упо тре би (сл. 15). Хра бро исту
па ње од ша бло на у ком по но ва њу без пре тен ци о
зно так ми чар ских на мје ра пре ма окру же њу би ло би 
по жељ но ње го ва ти у про јек тан ској прак си у ци љу 
ства ра ња ау тен тич не ар хи тек ту ре на шег вре ме на, 
ко ја ће ко му ни ци ра ти и с по што ва њем се од но си ти 
пре ма ар хи тек ту ри на ших прет ход ни ка.

Сл. 14. Хотел ’Сквер Најн’, Студентски трг 9, 2019.  
(фотографија: М. Микић)

Сл. 15. Стамбенопословни објекат у Добрачиној 8,  
улична фасада, 2019. (фотографија: М. Микић)
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За кљу чак

У од но су но во и згр ђе ног објек та пре ма су сјед
ним, огле да се од нос са вре ме не ар хи тек ту ре пре
ма за те че ном ста њу, од но сно са вре ме ног гра ђе ња 
пре ма гра ди тељ ском на сље ђу, па зна чај про ма тра
ња ин тер по ла ци ја као фе но ме на не би ва ва жан са
мо на ни воу ар хи тек ту ре и од но са но во и згра ђе
ног пре ма нај бли жим су сјед ним гра ђе ви нама, већ 
се мо же ис пи та ти на ко ји је на чин обје кат до при
нио есте ти ци улич ног ни за, ули це, тр га или бло ка. 
Ана ли зи ра њем ве ћег бро ја са вре ме них ин тер по ла
ци ја, мо гу се уо чи ти ак ту ел не тен ден ци је у ар хи
тек тон ском об ли ко ва њу, де тек то ва ти ур ба ни стич
ки про бле ми на ни воу гра да, сла бе тач ке ва же ћих 
про стор них пла но ва. Ис тра жи ва ња ар хи тек ту ре 
на ста ла у пе ри о ду ко ји ни је до вољ но вре мен ски 
уда љен да би се сте кли сви пред у сло ви за објек
тив но са гле да ва ње по ја ве, но се ри зик не у те ме ље
них за кљу ча ка, али је зна чај по кре та ња дис кур са 

и одр жа ва ња ин те ре со ва ња струч не и ши ре јав
но сти за те му из у зе тан.62 За ар хи тек те ства ра о це 
по жељ но је ра зу ми је ва ње тре нут ка у ко јем се на
ла зе ло кал на и свјет ска ар хи тек тон ска сце на ка ко 
би би ли спо соб ни да кроз сво је дје ло ра де на уна
пре ђе њу гра да, а не са мо на обез бе ђи ва њу функ
ци о нал них по тре ба крај њих ко ри сни ка про јек то
ва них про сто ра. Из тог раз ло га би кон ти ну ал но 
жив струч ни ди ја лог био и ства ра лач ки сти му ла
ти ван. За све гра ђа не би ак ту ел ни струч ни члан
ци, мул ти ди сци пли на р на или мул ти ме ди јал на 
ис тра жи ва ња има ли пр вен стве но еду ка тив ни ка
рак тер, а ја ча ње ин те ре со ва ња гра ђан ства за то
ко ве град ње би пи та ња оп штег ин те ре са у ар хи
тек ту ри ста ви ла у пр ви план. 
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Fig. 1 Angular interpolation by M. 
Lojanica and linear interpolation 
by M. and D. Marušić, 2019 
(photo by M. Mikić)

Fig. 2 ‘Zepter’mansion, street
facing facade, 2018 (photo 
by M. Martinović)

Fig. 3 ‘Kristal’ mansion, facade 
in Knez Mihailova Street, 
2019 (photo by M. Mikić)

Fig. 4 ‘Progres’ mansion, facade 
in Knez Mihailova Street, 
2019 (photo by M. Mikić)

Interpolation (lat. interpolatio) is a term that denotes the process 
of estimating an unknown value that falls between two known values. 
In architecture, interpolation is the incorporation of a new building 
between two existing ones, where the new addition can be executed in 
a number of different typological variants. Interpolated buildings are 
a characteristic type of construction for cities with large and growing 
populations, and are a consequence of the lack of substantial plots on 
which it is possible to build free-standing constructions. In Belgrade, the 
first interpolations appeared in the final quarter of the 19th century, and 
today they represent virtually the only possible construction type in city’s 
urban core. 

The aesthetics of interpolated buildings are conditioned not only 
by the adjacent buildings, but also by the urban environment in which 
the newly designed building has been situated. As interpolations are 
elementary construction units of the streets, squares and blocks to which 
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they belong, they indirectly affect the appearance of a wider urban 
area, and therefore, when designing such buildings, it is necessary 
to take into account all input parameters established by their 
environment, and to consider ways in which a newly designed 
building will change the composition to which it belongs. When 
it comes to researching current trends in contemporary Belgrade 
architecture, interpolation can be used as an example by which 
to examine the complex relationships surrounding the insertion 
of the newly designed into the existing, and by analysing a 
number of different examples and cross-comparing their related 
characteristics, it is possible to determine trends in architectural 
design and aesthetic development. Initiating a specialist discourse 
– as well as a broader public one – on the topic of interpolated 
buildings is important in order to comprehensively consider the 
effects that architectural practice has, not only upon aesthetics, but 
also upon the way the city and the people within it function. The 
undertaking of a valorization of interpolations when insufficient 
time has passed to objectively assess their value carries with it the 
risk of premature and unfounded conclusions, but at the same time 
serves as an incentive for the adoption of positive practices and a 
means by which to highlight negative ones, both in the present and 
recent past, all with the aim of fostering more responsible, layered 
and thoughtful design in the future. In order to achieve this, 
however, it is necessary to initiate multidisciplinary research that 
would look at the problem of building design in densely populated 
areas from a number of different angles.

Milica M. Mikić,
architect and art historian
Potka d. o. o.
archimil@yahoo.com

Fig. 5 ‘Zora’ mansion, facade on 
the corner of Makenzijeva 
and Kneginja Zorka streets, 
2019 (photo by M. Mikić)

Fig. 6 ‘Jinpros’ commercial
administrative building, 
2019 (photo by M. Mikić)

Fig. 7 Residential and commercial 
building at Kumanovska 
1416, streetfacing facade, 
2019 (photo by M. Mikić)

Fig. 8 Commercial building of 
HVB Bank in Rajićeva Street, 
2019 (photo by M. Mikić)

Fig. 9 Residential and commercial 
building at Stojana Protića 
16, streetfacing facade, 
2019 (photo by M. Mikić)

Fig. 10 Residential and commercial 
building at Bore Stankovića 
17, 2019 (photo by M. Mikić)

Fig. 11 Commercial building at 
Kneza Mihaila 44, 2019 
(photo by M. Mikić)

Fig. 12 Rajićeva Shopping Centre, view 
from Rajićeva Street, detail, 
2019 (photo by M. Mikić)

Fig. 13 Hotel at Vase Čarapića 24, 
view from Trg Republike, 
2019 (photo by M. Mikić)

Fig. 14 Square Nine Hotel, Studentski 
Trg 9, 2019 (photo by M. Mikic)

Fig. 15 Residential and commercial 
building at Dobračina 8, 
streetfacing facade, 2019 
(photo by M. Mikić)
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