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Сажетак:  

Предмет истраживања представљеног у овом раду јесте београдски опус архитекте Владислава Д. Вла
дисављевића (1905–1961), претежно настао током четврте деценије 20. века. С обзиром на недовољну 
пажњу посвећену овој теми у досадашњој историографији, као главни фокус рада издвојене су 
систематска дескрипција и стилска анализа појединачних објеката, која тежи како да допринесе 
неопходној експликацији и валоризацији истих тако и креирању јасније и потпуније слике о 
позиционирању Владислава Владисављевића на домаћој архитектонској сцени посматраног периода. 
Иако методолошки оквир претпоставља синтезу биографског и историографског приступа, студија се 
у највећој мери ослања на доступну грађу похрањену у Историјском архиву Београда и фонду архитекте 
у Збирци за архитектуру и урбанизам Музеја града Београда. Коначан циљ рада јесте да употпуни 
и продуби постојећа знања, али и да пружи одређена нова сазнања, која ће водити подробнијим 
проучавањима дате теме.

кључне речи: Владислав Владисављевић, Београд, архитектура, стамбена архитектура,  
међуратни период

AbstrAct: 

The subject of the research presented in this paper is the Belgrade opus of the architect Vladislav D. Vla di
sav ljević (19051961), predominantly realized during the 1930s. Given the insufficient attention paid to this 
topic in previous historiography, the main focus of this paper is that of providing a systematic description 
and stylistic analysis of individual buildings, which both provides a basis upon which the necessary 
explication and valorization of the same can be made, and creates a clearer and more complete picture of 
the positioning of Vladislav Vladisavljević within the domestic architectural scene of the time. Although the 
methodological framework adopted involves a synthesis of biographical and historiographical approaches, 
the study largely relies on available material stored in the Historical Archives of Belgrade and the architect’s 
personal archives in the Architecture and Urbanism Collection of the Belgrade City Museum. The ultimate 
goal of the paper is to contribute to and deepen the existing knowledge, but also to provide certain new 
information, which will lead to and facilitate more detailed studies of this topic.
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Увод

Ар хи тек та Вла ди слав Вла ди са вље вић је био 
зна ча јан ак тер срп ске ар хи тек ту ре ме ђу рат ног пе
ри о да. Ње го ва оства ре ња, пре те жно у до ме ну про
фа ног гра ди тељ ства, све до че о ка рак те ру, стил
ским узо ри ма и те жња ма при сут ним у прак си. Она 
до при но се раз у ме ва њу ком плек сно сти до ма ће ар
хи тек тон ске сце не и ње не со ци јал не ка у зал но сти, 
уло ге и зна ча ја ин ве сти то ра, от кри ва ју ства ра ла 
ч ка ко ле ба ња, до ми на ци ју и су жи вот раз ли чи тих 
стил ских стре мље ња, оста вља ју про сто ра за по ле
ми ку и не из о ста ван су чи ни лац са гле да ва ња све
у куп ног ево лу тив ног про це са срп ске ар хи тек ту ре. 
Иа ко лич ност и де ло ар хи тек те Вла ди са вље ви ћа 
за вре ђу ју па жњу и је су до бро по зна ти ме ђу ис тра
жи ва чи ма исто ри је ар хи тек ту ре, зна чај ни је ин те
ре со ва ње, си сте ма ти за ци ја и све о бу хват на ана ли за 
ње го вог опу са из о ста ли су у до са да шњој исто ри
о гра фи ји. На и ме, Сне жа на Мак сић је 1995. го ди не 
пу бли ко ва ла мо но граф ски чла нак о Вла ди са вље
ви ћу, док му је Зо ран Ма не вић по све тио од ред ни
цу у Лек си ко ну не и ма ра, а Вла ди мир Ми тро вић у 
Срп ском би о граф ском реч ни ку.1 Осим то га, по дат ке 
о ње му и ње го вом опу су мо гу ће је про на ћи и у ра
до ви ма дру гих ау то ра, чи ја при мар на те ма ис тра
жи ва ња ни је по све ће на Вла ди са вље ви ћу.2 За то се 
ова ана ли за, сва ка ко са упо ри шти ма у прет ход ним 
сту ди ја ма, пр вен стве но те ме љи на тех нич кој до ку
мен та ци ји са чу ва ној у Исто риј ском ар хи ву Бе о гра
да (ИАБ), у Фон ду Оп шти не гра да Бе о гра да, као и 
пред ме ти ма ко ји се на ла зе у фон ду ар хи тек те у Му
зе ју гра да Бе о гра да (МГБ), у скло пу Збир ке за ар
хи тек ту ру и ур ба ни зам.3 

Фонд ар хи тек те у Му зе ју гра да Бе о гра да, ко
ји је по кло ни ла ње го ва су пру га Де сан ка 1979. го
ди не, са сто ји се из ре ла тив но ма лог бро ја пред
ме та и об у хва та све га 29 фо то гра фи ја раз ли чи тих 
обје ка та, као и три ар хив ска до ку мен та. Је дан до
ку мент (Ур_14771) по све ћен је исто ри ја ту по ро ди
це Вла ди са вље вић. Са ста вио га је учи тељ и пу бли
ци ста Те о дор Искруљев4 сеп тем бра 1961. го ди не, 
не по сред но пре смр ти ар хи тек те. Та ко ђе су са чу
ва на и два спи ска Вла ди са вље ви ће вих обје ка та 

и про је ка та, је дан пи сан ру ком не по зна тог ау то
ра (Ур_14773), а дру ги пи са ћом ма ши ном на Вла
ди са вље ви ће вом ме мо ран ду му (Ур_14772). По ред 
на ве де не ли те ра ту ре и из во ра, од ва жно сти за ово 
ис тра жи ва ње би ла је и хе ме ро теч ка гра ђа, пр вен
стве но по да ци о одо бре ним гра ђе вин ским до зво
ла ма ко ји су то ком 1930их об ја вљи ва ни у Бе о град
ским оп штин ским но ви на ма (БОН).

Ма да је Вла ди слав Вла ди са вље вић био ак ти
ван и на кон Дру гог свет ског ра та, о че му ће ви ше 
ре чи би ти ка сни је, овај рад се ба ви са мо ње го вим 
про јек ти ма на ста лим пре Дру гог свет ског ра та и 
то на те ри то ри ји Бе о гра да. Струк ту ра ра да је та
ква да су про јек ти гру пи са ни у три це ли не, ко је 
се од но се на ре а ли зо ва не про јек те (до дат но по де
ље не на стам бе не згра де и јед но по ро дич не ку ће), 
не ре а ли зо ва не про јек те, те до град ње и пре прав ке. 
У окви ру сва ке це ли не про јек ти су из ло же ни хро
но ло шки. За сва ки из ве де ни обје кат на ве де ни су и 
по да ци о про ме ни ста ту са, у слу ча ју да је згра да до
гра ђе на или сру ше на.

Ну жно је на по ме ну ти да су у пу бли ко ва ној ли
те ра ту ри,5 али и до ку мен ти ма ко ји се чу ва ју у МГБ, 
Вла ди са вље ви ћу при пи са ни про јек ти за три ку ће у 
Ру мун ској (да нас Ужич кој) ули ци; Је ле Бај ло ни на 
бро ју 20 из 1932, Не ли Ал ка лај на бро ју 10 из 1933. 
и Алек сан дра и Је ли це Ацовић6 на бро ју 15 из 1933–
1934. го ди не, као и за згра ду бра ће Бар јак та ре ви ћа у 
До си те је вој 1а, из 1931. го ди не. С об зи ром на то да 
су про јек те за ова че ти ри објек та, са чу ва не у тех ни 
ч кој до ку мен та ци ји у ИАБ, пот пи са ли дру ги ау то ри, 
они ни су раз ма тра ни у овом ра ду.7 Ни су раз ма тра
не ни згра де Је ле Бај ло ни у Де ли град ској 30 и Ђор
ђа Јо ва но ви ћа 30, као ни пре прав ке на пар ној пи ва
ри „Бај ло ни“, за ко је то ком овог ис тра жи ва ња ни је 
про на ђе на до ку мен та ци ја у ИАБ, ни ти у МГБ.8 Уз 
на ве де но, на спи ску Вла ди са вље ви ће вих про је ка та 
са чу ва ном у МГБ на во де се и кон курс ни ра до ви за 
ре сто ран на Топ чи де ру из 1931. го ди не, као и за двор 
Њ. Кр. В. Кра ље ви ћа на Де ди њу, од но сно Бе ли двор, 
из 1934. го ди не, уз на по ме ну да је про је кат дво ра до
био на гра ду, а про је кат ре сто ра на от куп.9 По што за 
са да ни је по зна то ка ко су из гле да ла ова кон курс на 
ре ше ња, ни она не ће би ти по себ но раз ма тра на.
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Би о граф ски по да ци

Вла ди слав Вла ди са вље вић био је син ар хи тек
те Да ни ла Владисављевића10 и Љу би це Ме са ро вић 
и ро ђен је у Бе о гра ду 21. мар та 1905. го ди не.11 Био 
је нај мла ђе од тро је де це. Ње гов брат Ла зар је био 
ле кар, а се стра Пер ка, су пру га др Све ти сла ва Бар
јак та ре ви ћа, за по сле на у та да шњој Срп ској кра
љев ској ака де ми ји. Шко ло ва ње је за по чео у Бе о гра
ду, а услед по чет ка Пр вог свет ског ра та на ста вио у 
Ни шу, и на ли це ју у Ни ци, где је по ро ди ца про ве
ла раз до бље од 1916. до 1919. го ди не. По по врат ку 
у Бе о град ма ту ри рао је на Ре ал ци 1923. го ди не, а 
по том ди пло ми рао на Ар хи тек тон ском од се ку Тех
нич ког фа кул те та, у ок то бру 1930. го ди не.12 Про
фе си о нал но уса вр ша ва ње је на ста вио у Бер ли ну, 
где је јед но вре ме (1931–1932) про вео у ате љеу ар
хи тек те Бру на Па у ла [Bru no Pa ul].13 Ка да се вра тио 
у Бе о град, ра дио је у гра ђе вин ском пред у зе ћу „Ла
бор“, а за тим као са мо стал ни овла шће ни ар хи тек
та до Дру гог свет ског ра та. На кон ра та је осно вао и 
био шеф и глав ни про јек тант про јек тант ског ате
љеа „Ту рист про јект“, у Бе о гра ду, на адре си Мар ша

ла Ти та 2 (да нас Кра ља Ми ла на 2).14 Вла ди са вље вић 
се 1947. го ди не оже нио Де сан ком Крај чи но вић, са 
ко јом ни је имао де це. Пре ми нуо је у Бе о гра ду 20. 
но вем бра 1961. го ди не и са хра њен је у по ро дич ној 
гроб ни ци на Но вом гро бљу.

Ре а ли зо ва ни објек ти
Стам бе не и стам бе нопо слов не згра де

Згра да Ко са ре и Јо си фа Вал чи ћа,  
Ба це ти на 6 (сру ше на) 

Згра да Ко са ре и Јо си фа Вал чи ћа се на ла зи ла 
у Ба це ти ној ули ци број 6.15 Као Вла ди са вље ви ћев 
про је кат је на ве де на у ли те ра ту ри и по пи су ње го
вих про је ка та у МГБ.16 То је по твр ђе но и уви дом у 
тех нич ку до ку мен та ци ју са чу ва ну у ИАБ.17 Про
је кат (сл. 2) је ура ђен на јед ном ли сту, у раз ме ри 
1:100, и на сло вљен као План за по ди за ње но ве згра
де го спо ђе Ко са ре Јо си фа Вла чи ћа ше фа ме сне кон
тро ле у Ба це ти ној ули ци бр. 6. Вла ди са вље вић га 
је пот пи сао 20. апри ла 1935, а Гра ђе вин ски од бор 
одо брио 22. ју на исте го ди не. Згра да је зи да на од 1. 
ав гу ста до 7. ок то бра 1935. го ди не.

На јед ном ли сту су да те осно ве по дру ма, при
зе мља, спра та, та ва на, пре сек и из глед глав не фа
са де, као и си ту а ци ја, с на ве де ном на ме ном про
сто ри ја. У по дру му су би ле сме ште не еко ном ске 
про сто ри је, у при зе мљу два јед но соб на ста на, а на 
спра ту са мо је дан, пе то со бан стан.

Про че ље фа са де је би ло ре ше но у скла ду с на
че ли ма мо дер не ар хи тек ту ре и са све де ном ор на
мен ти ком. Глав ни улаз је по ста вљен цен трал но, у 
ни воу по дру ма, и флан ки ран по јед ним про зо ром 
са сва ке стра не. До стам бе ног де ла се сти за ло уну
тра шњим сте пе ни штем. Со кла је ви зу ел но из дво
је на од оста лих ета жа уза ним хо ри зон тал ним вен
цем. Фа сад но плат но при зе мља и пр вог спра та је 
би ло ре ше но као це ли на, са по три про зо ра спо је
на у је дин стве ну фор му пра во у га о ни ка упо тре бом 
плит ко про фи ли са не пла сти ке. Цен трал ни про зор 
при зе мља је не што ма њих ди мен зи ја у од но су на 
онај на спра ту и до не кле не си ме трич но по ста вљен. 
На вр ху је био сме штен јар бол за за ста ву.

Сл. 1. Архитекта Владислав Владисављевић,  
око 1955. (МГБ, Ур_14769)
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Згра да бра ће Вла ди са вље ви ћа,  
Го спо дар Је вре мо ва 57

Вла ди са вље вић је про јек то вао и стам бе ну 
згра ду ко ја је би ла у ње го вом и вла сни штву ње го
вог бра та Ла за ра, по про фе си ји ле ка ра (сл. 3). Она 
је као Вла ди са вље ви ћев про је кат на ве де на у ли те
ра ту ри и по пи су про је ка та у МГБ, а ка сни је је и де
таљ ни је об ра ђе на.18 Тех нич ка до ку мен та ци ја је са
чу ва на у ИАБ.19 Про је кат, на сло вљен као План за 
но ву згра ду бра ће др Ла за ра и Вла ди сла ва Д. Вла ди
са вље ви ћа ар хи тек те Го спо дар Је вре мо ва ули ца бр. 
57, ра ђен је на три ли ста у раз ме ри 1: 100. Пот пи сао 
га је Вла ди са вље вић, 25. мар та 1936, а Гра ђе вин ски 
од бор одо брио 29. апри ла исте го ди не. Згра да је зи
да на од 4. мар та до 19. ок то бра 1936. го ди не.

На пр вом ли сту про јек та су да те осно ве по
дру ма, при зе мља, спра то ва (I–I II, IV), као и пре

сек кроз ве шер ни цу. На дру гом ли сту су пре сек и 
из гле ди фа са де ка две ули це, Го спо дар Је вре мо вој 
и До си те је вој, с об зи ром на то да се згра да на ла зи 
на углу, али и осно ва кро ва, пре сек А–Б, као и си
ту а ци ја у раз ме ри 1:250. На тре ћем ли сту је са мо 
де таљ сте пе ни шта. Сву да су на ве де не на ме не про
сто ри ја. У по дру му су би ле сме ште не пре вас ход но 
еко ном ске про сто ри је, али и га ра жа, со ба за шо фе
ра и ку па ти ло. Чи ње ни ца да је згра да би ла у вла
сни штву дво ји це бра ће, од ко јих је је дан био ле кар, 
усло ви ла је ор га ни за ци ју уну тра шњег про сто ра, 
пр вен стве но у при зе мљу. Та ко је у при зе мљу, по ред 
два тро соб на ста на, би ла сме ште на и ор ди на ци ја са 
че ка о ни цом, ку па ти лом, со бом за при јем и со бом 
за пре глед. Осно ве пр вог, дру гог и тре ћег спра та су 
би ле ре ше не иден тич но, са по два ста на на сва ком 
ни воу, од ко јих је је дан био тро со бан, а дру ги пе то
со бан. Нај ве ћи и нај ре пре зен та тив ни ји стан про

Сл. 2. Пројекат за зграду Косаре и Јосифа Валчића, Бацетина 6, 1935. (ИАБ, ОГБ, ТД 95035)
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сти рао се на чи та вом че твр том спра ту. Он је, по ред 
уо би ча је них са др жа ја (тр пе за ри ја, са лон, со ба за 
рад, спа ва ће со бе, ку па ти ло, то а лет, со ба за по слу
гу и ку хи ња), имао и те ра су им по зант них раз ме ра, 
али и зим ску ба шту.

Обе улич не фа са де су ре ше не све де но, уме ре
не ор на мен ти ке, са за о бље ним углом. Дво крил ни 
про зо ри уо кви ре ни плит ком пла сти ком ко ја пра ти 
њи хо ву пра во у га о ну фор му ни жу се рит мич но дуж 
сва ког спра та. Глав на фа са да, ори јен ти са на пре ма 
Го спо дар Је вре мо вој ули ци, тре ти ра на је не што ре
пре зен та тив ни је, на гла ше не цен трал не вер ти ка ле, 
са по три про зо ра гру пи са на у це ли ну, ме ђу соб но 
раз дво је на пи ла стри ма с хо ри зон тал ним усе ци ма. 
Про зор ски отво ри у ни воу пр ве ета же до дат но су 
ис так ну ти по лу кру жним бал ко ном по ста вље ним 
ди рект но из над ула зних вра та, и са мих флан ки ра
них про зо ри ма, од ко јих је, и ле во и де сно по ста
вљен по је дан оку лус. Фа са да по след њег спра та је 
ре ше на је дин стве но, у ни зу ма њих јед но крил них 
про зо ра, раз дво је них са мо уза ним пар ти ја ма зи
да. У стил ском по гле ду, Вла ди са вље вић је згра ду 
кон ци пи рао у та да до ми нант ном мо дер ни стич ком 
ду ху, ко ји је ја сно пот цр тао упра во про чи шће ним 
фа сад ним плат ни ма, упо тре бом оку лу са и хо ри
зон тал не про зор ске тра ке на по след њој ета жи. 

Овај обје кат је, с об зи ром на то да је по диг нут као 
по ро дич на ку ћа бра ће Вла ди са вље ви ћа, вр ло ва
жан за ана ли зу ком плет ног опу са ар хи тек те. Осло
бо ђен же ља на ру чи ла ца, Вла ди слав Вла ди са вље вић 
је не спу та но мо гао из ра зи ти сво је стил ске афи ни
те те и на кло но сти.20

Згра да Ни ко ле и Вла ди сла ва Па ши ћа,  
Крун ска 10 

Го ди не 1937, ар хи тек та Вла ди са вље вић је био 
ан га жо ван на про јек то ва њу стам бе не згра де у 
Крун ској ули ци број 10. По ме ну ти обје кат за сту
пљен је у по сто је ћим исто ри о граф ским пре гле ди ма 
Вла ди са вље ви ће вог де ла, док је нео п ход на тех нич ка 
до ку мен та ци ја по хра ње на у ИАБ.21 Чи ње ни ца да се 
згра да до да нас одр жа ла у град ском тки ву до зво ља
ва и ње ну не по сред ну ана ли зу in si tu. Про је кат озна
чен као План за но ву згра ду г. Ни ко ле и Вла ди сла ва 
Па шић Крун ска ули ца бр. 10, Парц. бр. 763 К. О. 5, 
из ра ђен је 1937. го ди не на два ли ста и потписаo га је 
Вла ди слав Д. Вла ди са вље вић у свој ству про јек тан
та. Је дан од ли сто ва са др жи пре сек и из глед фа са де, 
у раз ме ри 1:100, си ту а ци ју и де таљ сте пе ни шта, док 
су на дру гом ли сту у ис тој раз ме ри да те осно ве по
дру ма, при зе мља, спра то ва (I–I II, IV), та ва на и кро
ва, са уне тим на ме на ма про сто ри ја. Ка ко је Гра ђе
вин ски од бор одо брио пла но ве 27. де цем бра 1937. 
го ди не, та да је зва нич но и от по че ло зи да ње згра де, 
ко је је до вр ше но 26. ок то бра 1938. го ди не.

Фрон тал но по ста вљен на ре гу ла ци о ну ли ни
ју Крун ске ули це (сл. 4), обје кат са др жи по друм, 
при зе мље, че ти ри ета же и ман сар ду. По друм ске 
про сто ри је су би ле ре зер ви са не за ко тлар ни цу и 
нео п ход не скла ди шне одељ ке. Ви ше по ро дич ни 
стам бе ни део се пре ма пла ну про те зао од при зе
мља до та ва на, са по два ста на по спра ту, истог рас
по ре да на свим ета жа ма, с тим што је у при зе мљу 
функ ци о нал на по вр ши на би ла сма ње на за по вр
ши ну ула зне пар ти је. Та ван је био на ме њен сер ви
сним про сто ри ја ма, укљу чу ју ћи оста ве, ве шер ни цу 
и пе глар ни цу. Вер ти кал ну ко му ни ка ци ју у ви ше
спрат ни ци Вла ди са вље вић је ре гу ли сао пу тем ко
му ни ка ци о ног чво ра са сте пе ни штем и лиф том.

Сл. 3. Зграда Лазара и Владислава Владисављевића,  
Господар Јевремова 57, око 1936. (МГБ, Ур_14746)
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Про че ље ку ће Ни ко ле и Вла ди сла ва Па ши ћа 
оди ше уме ре ном де ко ра тив но шћу с из ве сним мо
дер ни зо ва ним ре ми ни сцен ци ја ма на ло кал ни срп
скови зан тиј ски стил,22 ко ји се огле да у при ме ни 
мо ти ва из ду же ног лу ка. У пла стич ноли ков ном по
гле ду при зе мље се у од но су на ви ше спра то ве од ли
ку је из ве сном ру стич но шћу. Фо ку сну тач ку ње го ве 
ком по зи ци је пред ста вља по лу кру жно за вр шен ула
зни пор тал, ко ји је бла гим по ме ра њем уде сно из
ме штен из цен трал не осе. Спрат ни де ло ви фа сад
ног плат на до би ли су рав но ме ран трет ман, а ри там 
фе не стра ци је иден ти чан је у свим ни во и ма. Ар
хи тек та Вла ди са вље вић је бри жљи во про ми шље
ном кон вер зи јом пра во у га о них про зо ра луч ним 
ета жним отво ри ма че твр тог спра та ја сно пот цр
тао вер ти кал не ак цен те, оства рив ши фор му из ду
же них лу ко ва, чи ме је на по се бан на чин до при нео 
ево ка ци ји на ци о нал ног сти ла.23 Упра во због по ме
ну тих кон цеп ци ја, по је ди ни ту ма чи исто ри је ар хи
тек ту ре по ре де згра ду бра ће Па ши ћа са Игу ма но
вом па ла том на Те ра зи ја ма, де лом Бран ка и Пе тра 
Кр сти ћа.24

Све де не де ко ра тив но сти и не на ме тљи ве по
јав но сти, ин тер по ла ци ја у Крун ској број 10 мир но 
се укло пи ла у ур ба но тки во не по сред ног окру же
ња. Ма да без раз ви је ног прет про сто ра ко ји би то 
до дат но ис та као, она ви син ским ко та ма је сте пре
ва зи ла зи ла ви си ну окол них обје ка та и у том сми
слу се на ме та ла као до ми нант на. 

Згра да Је ри це Ште клинРош ,  
угао Бир ча ни но ве 28б и Све то за ра  
Мар ко ви ћа (до гра ђе на)

Згра да Је ри це Ште клинРош , на углу ули ца 
Бир ча ни но ве 28б и Све то за ра Мар ко ви ћа још је
дан је од Вла ди са вље ви ће вих про је ка та по зна тих у 
исто ри о гра фи ји и по пи са них у фон ду МГБ.25 Тех
нич ка до ку мен та ци ја о ње ној из град њи са чу ва на је 
у ИАБ.26 Про је кат је ра ђен на два ли ста у раз ме ри 
1: 100 и озна чен као План за но ву згра ду гђе. Је ри
це Ште клинРош  угао Бир ча ни но ве и Га ра ша ни но ве 
ули це бр. 33 К. О. бр. 5 Парц. бр. 1204. Пот пи сао га 
је Вла ди слав Вла ди са вље вић, 7. мар та 1938. го ди не. 

Сл. 4. Зграда Николе и Владислава Пашића,  
Крунска 10, око 1938. (МГБ, Ур_14745) 

Сл. 5. Зграда Јерице ШтеклинРош, угао Бирчанинове 28б и 
Светозара Марковића, око 1938. (МГБ, Ур_14764) 
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Гра ђе вин ски од бор је про је кат одо брио 21. ма ја 
1938, а згра да је гра ђе на од 1. ју на до 15. ок то бра 
1938. го ди не.27 

На јед ном ли сту су да те осно ве по дру ма, при
зе мља, спра то ва (I–IV), пот кро вља и пре сек кроз 
стан у по дру му, с на ве де ном на ме ном про сто ри ја. 
На дру гом ли сту су пре сек, из гле ди из ули ца Бир
ча ни но ве и Га ра ша ни но ве, с об зи ром да се згра да 
на ла зи на углу, као и де таљ сте пе ни шта и си ту а
ци ја. У по дру му су би ле сме ште не еко ном ске про
сто ри је, углав ном на ме ње не за ко тлар ни цу и огрев, 
али и ма њи јед но со бан стан за на стој ни ка. У при
зе мљу су би ла сме ште на че ти ри ста на, по је дан че
тво ро со бан и тро со бан, као и две гар со ње ре. На 
оста лим спра то ви ма су се та ко ђе на ла зи ла по че ти
ри ста на, са мо што су у пи та њу би ла по два че тво
ро соб на и по две гар со ње ре. Пот кро вље је де лом 
би ло на ме ње но за еко ном ске про сто ри је, а де лом 
за ста но ва ње. На ње му су се на ла зи ле три со бе за 
по слу гу и ате ље, чи ји су ста на ри де ли ли ку па ти ло 
и то а лет, као и две гар со ње ре.

Обе улич не фа са де су ре ше не рав но прав но, 
уме ре не ор на мен ти ке, док угао ни је зна чај ни је тре
ти ран (сл. 5). Ру стич ни ја об ра да при сут на на со
кли, у ни воу су те ре на, по на вља се и око глав ног 
ула за, пре ма Бир ча ни но вој ули ци. Опла ту фа са
де оста лих ни воа чи не плит ко об ра ђе не пло че ве
штач ког ка ме на. Ри там фе не стра ци је иден ти чан је 
на свим ни во и ма. Хо ри зон тал на по де ла ни је на
гла ше на, а вер ти кал ност је ак цен то ва на плит ким 
пи ла стри ма ко ји ду жи ном свих ета жа, осим пот
кро вља, флан ки ра ју про зо ре, та ко их ви зу ел но об
у хва та ју ћи у је дин стве ну це ли ну. Пот кро вље се из
два ја од остат ка згра де, са сте пе ни ча сто ре ше ном 
фа сад ном опла том и ни зом не пра вил но рас по ре ђе
них, углав ном јед но крил них про зо ра.

Згра да Да ни ла Ни ко ли ћа,  
Бу дим ска 5

По зна то је да је Вла ди са вље вић про јек то вао 
и згра ду Да ни ла Ни ко ли ћа у Бу дим ској 5, а она се 
по ми ње и на спи ску ко ји се чу ва у МГБ.28 Тех ни 
ч ка до ку мен та ци ја о овој згра ди је та ко ђе са чу ва на 

у ИАБ.29 Про је кат, на сло вљен са План за но ву згра
ду г. Да ни ла Ни ко ли ћа у Бу дим ској ул. бр. 5. Парц. 
бр. 1361 К. О. бр.1, ра ђен је у раз ме ри 1:100 на јед
ном ли сту, а Вла ди са вље вић га је пот пи сао 16. ма
ја 1939. го ди не. Гра ђе вин ски од бор је про је кат одо
брио 9. ју на 1939, а згра да је гра ђе на од 10. ју на до 
11. сеп тем бра 1939. го ди не.

На про јек ту су да те осно ве по дру ма, при зе мља, 
спра то ва (I, II –I II), кро ва, де таљ сте пе ни шта, пре сек 
и из глед глав не фа са де, као и си ту а ци ја, с на ве де ном 
на ме ном про сто ри ја. У по дру му су би ле сме ште не 
еко ном ске про сто ри је и јед но со бан стан. Струк ту
ра и ор га ни за ци ја при зе мља, дру гог и тре ћег спра та 
би ле су иден тич не, са по три ста на – дво соб ним, јед
но соб ним и гар со ње ром. На пр вом спра ту су се на
ла зи ла два ста на, дво со бан и тро со бан. 

Про че ље фа са де је ви зу ел но по де ље но у две 
це ли не. Пр ва об у хва та ни во по дру ма и при зе мља, 
са опла том из ве де ном у ве ли ким ква дри ма од ве
штач ког ка ме на. Глав ни улаз је по ста вљен цен трал
но и флан ки ран са два дво крил на про зо ра. Дру га 
це ли на об у хва та гор ње ни вое и кон ци пи ра на је у 
ви ду је дин стве ног плат на, са де ко ра тив ном опла
том у фор ми ром бо ид не мре же. Вла ди са вље вић је, 
опре де лив ши се да сло бод не по вр ши не ли ши фа
сад не де ко ра ци је, ком по но вао про чи шће но ре
ше ње ко је се осла ња на по сту ла те мо дер ни зма. 
Уме ре ног ути ска и не на ме тљи ве по јав но сти, ова 
ин тер по ла ци ја је аде кват но укло пље на у за те че ни 
из гра ђе ни фонд Бу дим ске ули це.

Згра да Ле по са ве Ми хај ло вић и Мом чи ла  
Ни ко ли ћа, Аме рич ка (да нас Пра хов ска) 4 

Овај обје кат је у ра ни јој исто ри о гра фи ји на
ве ден као ку ћа Јо ва на Ни ко ли ћа, али је на осно ву 
са чу ва не тех нич ке до ку мен та ци је у ИАБ уста но
вље но дру го име вла сни ка.30 Обје кат се на ла зи и на 
спи ску са чу ва ном у МГБ. Про је кат је на сло вљен са 
План за но ву згра ду гђе. Ле по са ве Dr С. Ми хај ло ви
ћа и г. Мом чи ла Ни ко ли ћа чи нов ни ка у Аме рич кој 
ул. бр. 4. Парц. бр. 787/1 К. О. 6 и ра ђен у раз ме ри 
1:100. Вла ди са вље вић га је пот пи сао 9. ма ја 1939. 
го ди не. Гра ђе вин ски од бор је про је кат одо брио 2. 
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ју ла 1939, а згра да је зи да на од 28. ју на до 12. ок то
бра 1939. го ди не.31

На јед ном ли сту су да те осно ве по дру ма, при
зе мља, спра то ва (I–II), кро ва, пре сек и из глед глав
не фа са де, као и де таљ сте пе ни шта и си ту а ци ја, али 
и из глед огра де и пре сек кроз га ра жу, а на ве де не су 
и на ме не про сто ри ја. У по дру му су би ле сме ште не 
еко ном ске про сто ри је, по пут га ра же, шу пе и ве шер
ни це. Сва три ни воа на ме ње на ста но ва њу, од но сно 
при зе мље, пр ви и дру ги спрат, би ла су ре ше на на 
исти на чин – са по два иден тич на тро соб на ста на.

Обје кат је био кон ци пи ран та ко да су, по вер
ти ка ли, по сто ја ла два за себ на кри ла. Сва ко је 
има ло соп стве ни улаз, по зи ци о ни ран боч но, на 
дво ри шним фа са да ма. Улич на фа са да је ре ше на 
је дин стве но, са не што ру стич ни је об ра ђе ном со
клом, и омал те ри са на. Хо ри зон тал на по де ла је на
гла ше на уза ним спрат ним вен цем ко ји се фор мал
но и ви зу ел но на ста вља на за вр шну ли ни ју огра де 
бал ко на, по ста вље них уз спољ не иви це пр вог и 
дру гог спра та. Сре ди шњи део фа са де је бла го ри за
лит но ис ту рен у од но су на фа сад ну ра ван. На сва
кој ета жи се на ла зе по два дво крил на про зо ра, по
ве за на у је дин стве ну пра во у га о ну це ли ну плит ком 
ре љеф ном тра ком. 

Згра да Ви да на и Сан де Бо шко вић,  
Зла ти бор ска (да нас Ву ки це Ми тро вић) 4

И овај обје кат је од ра ни је по знат у исто ри о
гра фи ји, а на ла зи се и на спи ску обје ка та у МГБ.32 
Тех нич ка до ку мен та ци ја о ње му је са чу ва на у 
ИАБ.33 Про је кат, на сло вљен са План за но ву згра
ду г. Ви да на Бо шко ви ћа и же не му Сан де у Зла ти
бор ској ул. бр. 4. Парц. бр. 2352 К. О. 4, ра ђен је у 
раз ме ри 1:100, а Вла ди са вље вић га је пот пи сао 30. 
мар та 1939. го ди не. Гра ђе вин ски од бор је про је кат 
одо брио 16. ју ла 1939, а згра да је зи да на од 22. ма ја 
до 10. ок то бра 1939. го ди не.

Про је кат је ра ђен на јед ном ли сту на ко јем су 
да те осно ве по дру ма, при зе мља, спра то ва (I–II), 
пот кро вља, кро ва, пре сек и из глед глав не фа са де, 
као и де таљ сте пе ни шта и си ту а ци ја, с на ве де ном 
на ме ном про сто ри ја. У по дру му су би ле сме ште

не еко ном ске про сто ри је, а у при зе мљу три ста на, 
од ко јих је дан тро со бан и две гар со ње ре. Пр ви и 
дру ги спрат су ре ше ни иден тич но, са по два ста
на. Је дан је тро со бан, про јек то ван исто као тро
со бан стан у при зе мљу, а дру ги дво со бан, уме сто 
две гар со ње ре у при зе мљу. У пот кро вљу су по ред 
та ван ских про сто ри ја би ле сме ште не и две гар
со ње ре.

На про че љу фа са де, пре ма да на шњој Ули ци 
Ву ки це Ми тро вић, раз ли чи том об ра дом ни воа со
кле, при зе мља и спра то ва ис так ну та је хо ри зон
тал на по де ла. Пре ма мо дер ни стич ком кон цеп ту, 
глав ни улаз је по ме рен уде сно, док су ле во од ње га, 
из над ру стич ни је об ра ђе не со кле, по ста вље на три 
дво крил на про зо ра при зем ног ни воа. По ља из ме
ђу про зо ра су ре ше на у ви ду ди ја мантква де ра, а 
ни во при зе мља је дис крет ним хо ри зон тал ним вен
ци ма раз дво јен и од со кле и од пр вог спра та. Фа
сад но плат но пр вог и дру гог спра та кон ци пи ра но 
је у ви ду је дин стве не це ли не, са по три дво крил на 
про зо ра на сва кој ета жи. Про зо ри су, по је ди нач но, 
уо кви ре ни плит ком пла сти ком ко ја пра ти њи хо ву 
пра во у га о ну фор му, а свих шест су до дат но об у
хва ће ни плит ким ре љеф ним тра ка стим ис пу стом, 
ко ји пред ста вља је ди ну де ко ра ци ју.

Згра да Да ни ла Ни ко ли ћа, Цви ји ћев бу ле вар 
(да нас Цви ји ће ва) 125 (до гра ђе на)

И згра да Да ни ла Ни ко ли ћа је по зна та у исто
ри о гра фи ји и на ве де на на спи ску обје ка та у МГБ.34 
Тех нич ка до ку мен та ци ја за њу је та ко ђе са чу ва на 
у ИАБ.35 Про је кат је ра ђен у раз ме ри 1:100 и на
сло вљен са План за но ву згра ду г. Да ни ла Ни ко ли ћа 
Цви ји ћев бу ле вар бр. 125 парц. бр. 1585 К. О. бр. 2 у 
Бе о гра ду. Вла ди са вље вић га је пот пи сао 3. фе бру
а ра 1940, а Гра ђе вин ски од бор одо брио 4. апри ла 
исте го ди не. Згра да је зи да на од 10. апри ла до 8. ју
на 1940. го ди не.

На јед ном ли сту су да ти осно ве по дру ма, при
зе мља, спра то ва (I, II –I II), пот кро вља и кро ва, пре
сек, из глед глав не фа са де, де таљ сте пе ни шта и 
си ту а ци ја, с на ве де ном на ме ном про сто ри ја. У по
дру му су се на ла зи ле еко ном ске про сто ри је, али и 
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два јед но соб на ста на, од ко јих је је дан био на ме њен 
на стој ни ку згра де. У при зе мљу су би ла сме ште на 
три ста на, је дан дво со бан и два јед но соб на. На пр
вом спра ту су би ла пла ни ра на три ста на. Нај ве ћи 
је био тро со бан, ко ји је имао и до дат ну со бу за по
слу гу, дру ги је био јед но со бан, а тре ћи гар со ње ра. 
На дру гом и тре ћем спра ту, ре ше ним иден тич но, 
та ко ђе су би ла сме ште на по три ста на, с тим што 
су два би ла дво соб на, а је дан јед но со бан. По ред та
ван ских про сто ри ја, у пот кро вљу су се на ла зи ли и 
је дан јед но со бан стан и јед на гар со ње ра.

На ре ше њу глав не фа са де мо гу се пре по зна
ти еле мен ти ко ји су се прет ход но ја ви ли на згра
ди Ле по са ве Ми хај ло вић и Мом чи ла Ни ко ли ћа у 
Аме рич кој 4. И ов де је хо ри зон тал на по де ла на
гла ше на вен цем из ме ђу ета жа, ко ји се фор мал но и 
ви зу ел но на ста вља на бал ко не, али је знат но ши ри 
не го на ра ни јем објек ту и об у хва та чи та ву ви си
ну бал ко на. Они су, као и на згра ди у Аме рич кој 
4, по ста вље ни уз спољ не иви це објек та и по лу
кру жно за вр ше ни. И на овом објек ту је сре ди шњи 
део фа са де бла го ис ту рен у од но су на боч не, али 
је ула зни пор тал по ста вљен цен трал но, с јед ним 
оку лу сом скром ног преч ни ка из над вра та. До дат
но се, са обе стра не вра та, у ни воу при зе мља на ла
зи и по је дан дво крил ни про зор. Исто вет ни про
зо ри, по три рит мич но по ста вље на, по на вља ју се 
и на оста лим ета жа ма, без пла сти ке ко јом би би ли 
до дат но на гла ше ни. Пр во бит ни из глед фа са де је 
на ру шен ка сни јом до град њом, ка да су до да та још 
два спра та.36

Згра да Оси гу ра ва ју ћег дру штва  
’Ср би ја’, Кнез Ми ха и ло ва 1–3  
(пре пра вље на и до гра ђе на)

Пре ма Вла ди са вље ви ће вим про јек ти ма је, на 
осно ву на гра ђе ног кон курс ног ре ше ња, за по че та и 
из град ња згра де Оси гу ра ва ју ћег дру штва „Ср би ја“ 
на углу ули ца Ми ло ра да Дра шко ви ћа (да нас Срем
ска) и Кне за Ми ха и ла.37 Овај обје кат се по ми ње и 
на спи ску ко ји се чу ва у МГБ, ка ко ме ђу ре а ли зо
ва ним про јек ти ма та ко и ме ђу кон курс ним ра до
ви ма. У ИАБ су са чу ва ни тех нич ка до ку мен та ци

ја и про је кат ра ђен на 14 ли сто ва, у раз ме ри 1:100, 
на сло вљен са План за но ву згра ду дру штва ’Ср би ја’ 
Пр вог срп ског дру штва за оси гу ра ње Кнез Ми хај ло
ва ул. бр. 1 и 3 угао Ми ло ра да Дра шко ви ћа ули це.38 
Вла ди са вље вић га је пот пи сао 30. сеп тем бра 1940, 
а Гра ђе вин ски од бор је про је кат одо брио 8. мар та 
1941. го ди не. Пла ни ра но је да град ња за поч не у ав
гу сту 1941. го ди не, што је нај ве ро ват ни је и оства
ре но, с об зи ром на то да је са чу ва но уве ре ње из 12. 
де цем бра 1943. да се згра да на ла зи на ре гу ла ци о ној 
ли ни ји у скла ду са одо бре ним пла ном из 1941. го
ди не. Ме ђу тим, згра да је за вр ше на тек на кон ра та, 
а та да јој је про ме ње на и на ме на.39 За из ра ду пр
вих по сле рат них про је ка та та ко ђе је био ан га жо
ван Вла ди са вље вић, о че му све до чи ње го во име на 
про јек ту фа са де пре ма Ули ци кне за Ми ха и ла из 
1945. го ди не, као и на про јек ти ма по прав ке згра
де, ко је је одо брио тех нич ки оде љак Гра ђе вин ског 
од се ка Из вр шног од бо ра На род ног од бо ра гра да 
Бе о гра да, 17. ав гу ста 1946. го ди не. У ли те ра ту ри 
се, као про јек тант ре ше ња из ве де ног на кон Дру гог 
свет ског ра та, по ред Вла ди са вље ви ћа на во ди и ар
хи тек та Бра ни слав Ма рин ко вић.40

На про јек ти ма са чу ва ним у ИАБ су осно ве 
сва ког од ни воа пе то спрат не згра де, од по дру ма 
до пот кро вља, укљу чу ју ћи и ме за нин, да те на за
себ ном ли сту, као и из гле ди из Кнез Ми ха и ло ве и 
Ули це Ми ло ра да Дра шко ви ћа, за тим пре сек А–Б 
са си ту а ци јом, пре сек В–Ц и де таљ сте пе ни шта. 
На сва ком ли сту су на ве де не и на ме не про сто ри ја. 
Згра да је кон ци пи ра на као по слов ностам бе на. У 
њој се на ла зи ла би о скоп ска са ла, сме ште на на ни
воу при зе мља и ме за ни на (сл. 6). На истим ни во и
ма би ли су ду ћа ни и га ле ри је, као и кан це ла риј ски 
про сто ри. Ком пле тан пр ви спрат је био на ме њен 
про сто ри ја ма бан ке. Дру ги и тре ћи су пред ста вља
ли ком би на ци ју кан це ла риј ског и стам бе ног про
сто ра, док је на че твр том и пе том био са мо стам
бе ни. Струк ту ра ста но ва је би ла ра зно вр сна, па су 
се на дру гом и тре ћем спра ту на ла зи ле гар со ње ре, 
дво соб ни и че тво ро соб ни ста но ви, а на че твр том и 
пе том је, по ред по ме ну тих, по сто јао и по је дан пе
то соб ни стан. У по дру му и на пот кро вљу су би ле 
сме ште не еко ном ске про сто ри је, с тим да су се на 
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пот кро вљу на ла зи ли и со ба за на стој ни ка, два ате
љеа са по јед ном спа ва ћом со бом и ку па ти лом и јед
на гар со ње ра.

Пред ло же но ре ше ње фа са да ко је се чу ва у ИАБ  
(сл. 7), би ло је де ко ра тив но и лук су зно, што до дат
но по твр ђу је и упо тре ба тра вер ти на за об ла га ње.41 
На ње му су би ле ја сно ис так ну те че ти ри хо ри зон
тал не зо не. Пр ва је об у хва та ла са мо при зе мље, с 
ни зом ула за и из ло га. Ме за нин, пр ви и дру ги спрат 
су би ли ре ше ни у ви ду зидза ве се. Од тре ће до пе те 
ета же је фа сад но плат но би ло кон ци пи ра но у фор
ми ром бо ид не мре же, са рит мич ном фе не стра ци
јом, ма сив ним хо ри зон тал ним вен цем раз дво је но 
од пот кро вља, чи ја опла та је би ла у сит ни јој ква

драт ној мре жи, с ни зом про зо ра у пра вил ном рит
му. Угао је, из над дру ге ета же, био по себ но об ра ђен 
и на гла шен. Ње го ва опла та је би ла у ви ду ром бо
ид не мре же с ни зом дво крил них про зо ра, флан
ки ра них са сва ке стра не пи ла стри ма, чи ме је по
себ но ис так ну та вер ти кал ност. То је ре ше ње ко је 
ће се, у не ким еле мен ти ма, по ја ви ти и на про јек ту 
за згра ду За ду жби не Ни ко ле Спа си ћа у Кнез Ми
ха и ло вој 19, на ста лом не пу на три ме се ца ка сни је. 
Из над пе те ета же, фа са да је на углу ви ша не го на 
боч ним кри ли ма, с нат пи сом Пр во срп ско оси гу ра
ва ју ће дру штво Ср би ја и скулп ту рал ном гру пом 
од три фи гу ре на вр ху. По сле рат но ре ше ње је да ле
ко про чи шће ни је, с рав ним по вр ши на ма на ко ји ма 

Сл. 6. Зграда Осигуравајућег друштва ’Србија’, Кнеза Михаилa 1–3, 
основа приземља, 1940. (ИАБ, ОГБ, ТД 251941)
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се рит мич но ни жу про зор ски отво ри и за ста кље
ном тран спа рент ном фа са дом у ни воу при зе мља, 
пр вог спра та и ме за ни на. Угао је сте за до био по се
бан трет ман, али је из о ста вље на де ко ра ци ја пла ни
ра на пре ра та. У та квом ре ше њу, Би ља на Мишић42 
про на ла зи ути ца је ар хи тек ту ре Ери ха Мен дел со
на [E rich Men del son], по себ но ње го вих екс пре си о
ни стич ких при ме ра на гла ше не хо ри зон тал но сти 
и за о бље ног уга о ног про че ља, али и већ по ми ња
ног Бру на Па у ла, пр вен стве но ње го вог про јек та 
за роб ну ку ћу Диш (DischHa us) у Кел ну, из 1928–
1930. го ди не.43

Згра да За ду жби не Ни ко ле Спа си ћа,  
Кнез Ми ха и ло ва 19 

За ду жби на Ни ко ле Спа си ћа је кра јем 1930их 
од лу чи ла да по диг не но ву згра ду у Ули ци кне за 
Ми ха и ла 19, а Вла ди са вље ви ћев ан га жман на овом 

про јек ту је та ко ђе од ра ни је по знат, а и на ве ден на 
спи ску обје ка та из МГБ.44 До ку мен та ци ја о по ди за
њу згра де је са чу ва на у ИАБ.45 Про је кат је ра ђен на 
два ли ста (сл. 8 и 9), у раз ме ри 1:100, и на сло вљен 
као План за но ву згра ду за ду жби не Ни ко ле Спа си
ћа у Кнез Ми ха и ло вој ули ци број 19 КО бр. 1 парц. 
бр. 2243, Вла ди са вље вић је пот пи сао 15. де цем бра 
1939. го ди не. Гра ђе вин ски од бор је про је кат одо
брио 9. мар та 1940, а згра да је зи да на од 5. мар та 
1940. до 29. ав гу ста 1941. го ди не.46

На јед ном ли сту су да те осно ве по дру ма, при
зе мља, при зе мља – га ле ри је ду ћа на, спра то ва (I, 
II –IV), као и пе тог спра та, од но сно пот кро вља. На 
дру гом ли сту су глав ни из глед пре ма Кнез Ми ха и
ло вој ули ци, вер ти кал ни пре сек, си ту а ци ја (у скло
пу ко је је при ка зан па саж и спој с по сто је ћом згра
дом на адре си Оби ли ћев ве нац 17), осно ва кро ва и 
де таљ сте пе ни шта. На свим осно ва ма је на ве де на 
и на ме на про сто ри ја. У по дру му су би ле сме ште не 

Сл. 7. Зграда Осигуравајућег друштва ’Србија ’, Кнеза Михаилa 1–3,  
изглед према Улици кнеза Михаила, 1940. (ИАБ, ОГБ, ТД 251941)
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еко ном ске про сто ри је, по пут ко тлар ни це, шу пе за 
др во и ма га ци на за ду ћа не. Ду ћа ни су за у зи ма ли и 
чи тав ни во при зе мља, као и ни во озна чен као га ле
ри ја – ду ћа ни. На пр вом спра ту су би ла сме ште на 
два тро соб на ста на, јед но со бан стан за на стој ни ка 
згра де и је дан кан це ла риј ски про стор, ко ји је имао 
ан тре и две кан це ла ри је. Ни вои од дру гог до че
твр тог спра та су би ли ре ше ни иден тич но, и вр ло 
слич но пр вом спра ту, од но сно са др жа ли су по два 
исто вет на тро соб на ста на и кан це ла риј ски про
стор, као и још је дан кан це ла риј ски про стор уме

сто ста на за на стој ни ка на пр вом спра ту. Пот кро
вље, од но сно пе ти спрат, би ло је ре ше но та ко да је 
са др жа ло два тро соб на ста на, исто вет на они ма на 
ни жим спра то ви ма, а уме сто кан це ла риј ског про
сто ра две гар со ње ре.

Че о на фа са да пре ма Ули ци кне за Ми ха и ла је 
кон ци пи ра на ре пре зен та тив но са мно го број ним 
де ко ра тив ним еле мен ти ма и ви зу ел но по де ље на 
у ви ше це ли на. Пр ва об у хва та ни вое при зе мља и 
га ле ри је, ре зер ви са них за ду ћа не и про дај не са ло
не, те је сход но на ме ни из ве де на пот пу но у ста клу. 

Сл. 8. и 9. Пројекат зграде Задужбине Николе Спасића,  
Кнез Михаилова 19, 1940. (ИАБ, ОГБ, ТД XV521928)  
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Ула зни пор тал па са жа је по ста вљен на цен трал
ној оси. Из ра жен по де о ни ве нац са де ко ра тив ним 
ди ја мантква дри ма раз два ја пар тер ни део од гор
њих ета жа, чи је је фа сад но плат но ре ше но у ви ду 
по ли хром не ром бо ид не мре же с рит мич но по ста
вље ним дво крил ним про зо ри ма. Вер ти кал ност 
је на гла ше на про фи ли са ним де ко ра тив ним пи
ла стри ма ко ји се пру жа ју до сна жног псе у до за
вр шног вен ца, пре у зе тог из во ка бу ла ра ака де ми
зма. Пар ти ја фа са де из над ула зног де ла у па саж 
је уву че на у од но су на боч на кри ла. Ње но ре ше
ње се раз ли ку је у од но су на боч на кри ла, и са др
жи ма ње, јед но крил не про зор ске отво ре, док по
се бан ак це нат пру жа ју тор ди ра не ко ло не те ко је се 
на до ве зу ју јед на на дру гу. На исти на чин је кон
ци пи ра на и фа са да по след ње ета же, од но сно пе
тог спра та. Упр кос јед но став но сти и пло шно сти 
сло бод них фа сад них по вр ши на, за о бље ним сег
мен ти ма кри ла је оства ре на из ве сна по кре ну тост 
це ло куп не ком по зи ци је, док ка рак те ри стич не ко
ло не те при до да ју спе ци фи чан ро ман ти зо ван мо
ме нат ком плет ном ути ску. Ви зу ел но по и гра ва ње 
са спрат но шћу згра де у за ви сно сти од пер спек ти
ве и тач ке по сма тра ња, још јед на је од осо бе но сти 
овог оства ре ња.47 Згра ду За ду жби не Ни ко ле Спа
си ћа је де таљ но пред ста ви ла Ти ја на Бо рић, стил
ски је свр ста ва ју ћи у ака де ми зо ва ни мо дер ни зам, 
док Би ља на Ми шић, упра во због уву че ног сре ди
шњег де ла фа са де, у њој ви ди ути ца је згра де на 
адре си Зе ле ни ве нац 10, из 1932. го ди не, по диг ну
те по про јек ту Дра ги ше Бра шо ва на.48

Јед но по ро дич не ку ће

Ку ћа Бо жа не Бај ло ни,  
Са ње Жи ва но ви ћа 12

Ар хи тек та Вла ди слав Вла ди са вље вић ан га жо
ван је у пе ри о ду 1937–1938. го ди не на из град њи по
ро дич не ку ће у Ули ци Са ње Жи ва но ви ћа број 12 
на Се ња ку. Атри бу ци ја при сут на у исто ри о гра фи ји 
мо же се по у зда но по твр ди ти за хва љу ју ћи до ступ
ној гра ђи са чу ва ној у ИАБ и МГБ.49 План за огра
ду и га ра жу на има њу гђи це Бо жа не Бај ло ни у ул. 

Са ње Жи ва но ви ћа бр 12 парц. бр. 1221, Вла ди са
вље вић је из ра дио на три ли ста. Пр ва два по ти чу 
из 30. сеп тем бра 1937. го ди не. На јед ном ли сту су, 
у раз ме ри 1:100, да те осно ве по дру ма, при зе мља, 
спра та и та ва на, с на зна че ним на ме на ма про сто ри
ја. Дру ги са др жи, у раз ме ри ис тој као и прет ход
ни, из глед фа са де из дво ри шта, вер ти кал ни пре сек, 
из глед фа са де са ули це, де таљ сте пе ни шта и си ту
а ци ју. И ко нач но, не ко ли ко ме се ци ка сни је, 3. фе
бру а ра 1938. го ди не, Вла ди са вље вић је, у раз ме ри 
1:100, пред ста вио осно ву, из глед, вер ти кал ни пре
сек оград ног зи да, вер ти кал ни пре сек и си ту а ци ју. 
Зи да ње згра де за по че то је у ок то бру 1937, а до вр
ше но је 29. апри ла 1938. го ди не. 

Ку ћа је кон ци пи ра на као сло бод но сто је ћи 
обје кат, чи ји је кор пус раз ви јан по ду би ни пар це
ле. Сво јим га ба ри том је не што уву че на у од но су 
на ре гу ла ци о ну ли ни ју Ули це Са ње Жи ва но ви ћа и 
по диг ну та на не ко ли ко сте пе ни ка, што је ре зул тат 
при ла го ђа ва ња да тој ло ка ци ји и на ги бу те ре на. Ди
рект но на ре гу ла ци ји и у ни воу зе мљи шта на ла зе 
се је ди но га ра жа и оград ни зид, зи дан од ло мље
ног ка ме на. Ку ћа са др жи по друм, при зе мље, је дан 
спрат и ман сар ду. Сле де ћи стан дард ну ма три цу 
функ ци о нал но сти про сто ра, по друм је био на ме
њен сме шта њу по моћ них про сто ри ја, укљу чу ју ћи 
ве шер ни цу и пе глар ни цу. При зе мље и спрат за ми
шље ни су као стам бе ни део с ве ли ким са ло ном и 
про стра ном за све де ном ло ђом у при зем ном де лу, 
од но сно те ра сом на гор њој ета жи, ори јен ти са ним 
пре ма вр ту, док су се на та ва ну на ла зи ле со ба за 
по слу гу и про сто ри је за скла ди ште ње ства ри. 

У пла стич номор фо ло шком по гле ду, ку ћа Бо
жа не Бај ло ни пред ста вља ин те ре сант но ре ше ње, 
не сва ки да шње за три де се те го ди не два де се тог ве
ка, ка да је мо дер ни зам у срп ској ар хи тек ту ри до
био пу ну афир ма ци ју и на мет нуо се као до ми нан
тан стил (сл. 10). Вла ди са вље вић је осми слио де ло 
у ко је је ин кор по ри рао еле мен те пре у зе те из раз
ли чи тих гра ди тељ ских тен ден ци ја. Пре све га, као 
цен трал ни мо тив це ло куп не ком по зи ци је ис ти че 
се уга о на ку ла пер фо ри ра на про зор ским отво ри
ма, ко ја, у сво јим раз ли чи тим ва ри је те ти ма, бу ди 
од ре ђе не асо ци ја ци је на ме ди је вал ну ар хи тек ту
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ру фор ти фи ка ци о ног ти па. Ипак, ар хи тек та је ку
ли дао знат но мир ни ји трет ман, чи ме је у ве ли кој 
ме ри убла жио њен из вор ни ка рак тер. Уз при ме ну 
овог, али и ши ро ке па ле те дру гих мо ти ва, по пут 
ар ка да, луч но за вр ше них отво ра по дру ма на дво
ри шној фа са ди, др ве них ша ло на и ве ран де, чи та
во ком по зи ци о но ре ше ње асо ци ра на де ла вер на
ку лар не ар хи тек ту ре.

Ку ћа Ане Бо жо вић,  
Са ње Жи ва но ви ћа 14

На су сед ном пла цу, од мах до ку ће Бо жа не Бај
ло ни, ар хи тек та Вла ди слав Вла ди са вље вић про јек
то вао је исте, 1937. го ди не, по ро дич ну ку ћу за Ану 
Бо жо вић, та ко ђе при пад ни цу по зна те по ро ди це 
Бај ло ни. До ку мен та ци ја ко ја до зво ља ва пра ће ње 
чи та вог про це са из град ње по ме ну те згра де по сто
ји у ИАБ, док су у исто ри о гра фи ји ова два објек
та углав ном до би ја ла за јед нич ку ана ли зу.50 Као и 

у слу ча ју ку ће Бо жа не Бај ло ни, и зи да ње објек та 
у Са ње Жи ва но ви ћа број 14 тра ја ло је од ок то бра 
1937. до апри ла 1938. го ди не.

Про је кат је из ра ђен на два ли ста, ко ја се по
ред пред ста вље ног, раз ли ку ју и у го ди ни на стан ка. 
План за по ди за ње но ве згра де гђе Ане Бо жо вић, рођ. 
Бај ло ни у Са ње Жи ва но ви ћа ул. 14 Парц. бр. 1222 
из ра ђен је 30. сеп тем бра 1937. го ди не у раз ме ри 
1:100 и са др жи при каз фа са де са ули це, фа са де из 
дво ри шта, вер ти кал ни пре сек, си ту а ци ју и де таљ 
сте пе ни шта (сл. 11). На дру гом ли сту, име но ва ном 
као План за згра ду и га ра жу на има њу гђе Ане Бо
жо вић, рођ. Бај ло ни у ул. Са ње Жи ва но ви ћа бр. 14 
Парц. бр. 1222, пред ста вље ни су си ту а ци ја, осно ва, 
из глед, вер ти кал ни пре сек оград ног зи да и вер ти
кал ни пре сек, ра ђе ни у раз ме ри 1:100. Оба пла на 
са др же пе чат и пот пис Вла ди сла ва Вла ди са вље ви
ћа као про јек тан та. 

Стам бе ни обје кат у Ули ци Са ње Жи ва но ви ћа 
14 је ре шен исто као по ме ну та су сед на ку ћа Бо жа

Сл. 10. Кућа Божане Бајлони, Сање Живановића 12,  
око 1938. (МГБ, Ур_14750)

Сл. 11. Пројекат за кућу Ане Божовић, Сање Живановића 14,  
1937. (ИАБ, ОГБ, ТД 23101937)
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не Бај ло ни, са мо је ори јен ти сан кон тра, чи ме је по
стиг нут ефе кат огле да ла.51 Ку ћа и ово га пу та са мо 
га ра жом и оград ним зи дом из ла зи на ре гу ла ци о ну 
ли ни ју ули це, док је га ба рит објек та по ме рен пре ма 
уну тра шњо сти дво ри шта. Та ко ђе са др жи по друм, 
при зе мље, пр ви спрат и ман сар ду. И ку ћа Ане Бо
жо вић до би ла је исти ли ков ни трет ман фа са да. 
Уга о на ку ла у ко јој је сме ште но сте пе ни ште и ов
де је до ми нан тан мо тив ком по зи ци је. Пра во у га о ни 
дво крил ни отво ри ку ле до при но се рит мич но сти, 
док функ ци о нал но омо гу ћа ва ју нео п ход ну ин со ла
ци ју ко му ни ка циј ског чво ра. При ме на иден тич ног 
ре пер то а ра мо ти ва и ово га пу та је до при не ла пот
цр та ва њу ка рак те ри стич не ре ми ни сцен ци је на на
род но гра ди тељ ство, на јед ном асо ци ја тив ном ни
воу. Сво јом све де ном де ко ра тив но шћу и уме ре ном 
ли ков но шћу обе ви ле су склад но уком по но ва не у 
при род ни ам би јент овог де ла гра да, и за и ста, као 
од раз јед на дру гој, мо гу се ана ли зи ра ти и ту ма чи
ти као це ли на.

 
Ку ћа Јо ван ке Јо ва но вић, Но ва ули ца 286  
(да нас Ге не ра ла Жив ка Па вло ви ћа 16)

По зна то је у исто ри о гра фи ји да је Вла ди са вље
вић био ан га жо ван и као про јек тант ку ће Јо ван ке 
Јо ва но вић, а ова јед но по ро дич на ку ћа се по ми ње и 
на спи ску у МГБ.52 У ИАБ је са чу ван про је кат ра
ђен на јед ном ли сту, у раз ме ри 1:100, на сло вљен као 
План за но ву згра ду г. Јо ван ке Јо ва но вић у Но вој ул, 
бр. парц. 941, ко ји је Вла ди са вље вић пот пи сао 29. 
сеп тем бра 1937. го ди не.53 Гра ђе вин ски од бор је про
је кат одо брио 10. но вем бра 1937, а згра да је зи да на 
од 15. но вем бра 1937. до 21. апри ла 1938. го ди не.

Про је кат са др жи осно ве по дру ма, при зе мља, 
спра та и кро ва, пре сек, из глед глав не фа са де, де таљ 
сте пе ни ца и си ту а ци ју, а на ве де на је и на ме на про
сто ри ја (сл. 12). У по дру му су би ле сме ште не еко
ном ске про сто ри је, у при зе мљу хол, ку хи ња, оста ва, 
со ба и тр пе за ри ја, а на пр вом спра ту ве ли ки хол, две 
спа ва ће со бе, ку па ти ло, со ба за по слу гу и те ра са.

Сло бод но сто је ћи обје кат у Но вој ули ци је још 
јед но од Вла ди са вље ви ће вих оства ре ња на ко јем се 
очи та ва ју ути ца ји бал кан ског про фа ног не и мар

ства. Као до ми нан тан мо тив че о не фа са де на ме ће 
се ло ђа с тро дел ном ар ка дом и др ве ном огра дом, 
по зи ци о ни ра на на де сном сег мен ту спрат ног де ла. 
Фа сад на плат на су ре ше на пло шно, без упо тре бе 
дру го сте пе не пла сти ке. Улаз у ку ћу је из ме штен са 
глав не на боч ну фа са ду и не што уз диг нут у од но
су на ни во те ре на, те се до ње га при ла зи сте пе ни
ца ма. Ана ли за сти ла кон крет ног објек та на во ди на 
за кљу чак да је ар хи тек та у осми шља ва њу це ло куп
не ком по зи ци је ства ра лач ку ин спи ра ци ју тра жио 

Сл. 12. Пројекат за кућу Јованке Јовановић, Нова улица 286, 1938. 
(ИАБ, ОГБ, ТД 29191937)
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у вер на ку лар ној ар хи тек ту ри, пре све га у та ко зва
ној мо рав ској ку ћи, што се нај и зра зи ти је опа жа у 
при ме ни ка рак те ри стич них ис так ну тих ар ка да и 
кров ног за вр шет ка, при ме ни про зор ских отво ра 
са ша ло ни ма и омал те ри са ном фа са дом кре че ном 
у бе ло. Упра во по ме ну те чи ње ни це до зво ља ва ју да 
се ку ћа Јо ван ке Јо ва но вић по сма тра у кон тек сту 
фол кло ри стич ког ма ни ра,54 ко ји је био при су тан 
на бе о град ској ар хи тек тон ској сце ни ме ђу рат ног 
пе ри о да. Сим би о зом кон це па та ста рог и но вог и 
Вла ди са вље вић се при кљу чио тен ден ци ја ма об но
ве ста ре бал кан ске про фа не ар хи тек ту ре.

Ку ћа Ка та ри не Ка си до лац,  
Тол сто је ва 19 

Ме ђу по ро дич не ку ће гра ђе не по Вла ди са вље
ви ће вим про јек ти ма, спа да и она Ка та ри не Ка си до
лац, ко ја је у ви ше на вра та об ра ђе на у ли те ра ту ри, 
а по ми ње се и на спи ску у МГБ.55 До ку мен та ци ја о 
из град њи ове ку ће та ко ђе је са чу ва на у ИАБ.56 Про

јек ти, ко је је Вла ди са вље вић пот пи сао 11. ав гу ста 
1937. го ди не, ра ђе ни су на се дам ли сто ва у раз ме ри 
1:100 и на сло вље ни са План за но ву згра ду гђе. Ка
та ри не Дра го ми ра Ка си до лац – ми ни стра на стра
ни угао Тол сто је ве и Но ве ули це, п. бр. 218. Гра ђе
вин ски од бор је про је кат одо брио 23. сеп тем бра 
1937, а згра да је зи да на од 10. но вем бра 1937. до 26. 
ок то бра 1938. го ди не.57

Сва ки сег мент про јек та је дат на за себ ном ли
сту. Та ко се на јед ном ли сту на ла зи осно ва по дру
ма, чи ји са др жај су, из ме ђу оста лог, чи ни ли и по
друм за ви но, оста ва за на мир ни це и ко тлар ни ца. 
На дру гом ли сту је осно ва ре пре зен та тив но ре ше
ног при зе мља, са ула зним ве сти би лом ко ји во ди у 
хол (сл. 13). Из хо ла се мо гло ићи у со бу за го спо
ди на, или у са лон, на про јек ту озна чен ен гле ским 
тер ми ном li vingro om, као и у тр пе за ри ју, ко ја је 
има ла из лаз на те ра су, озна че ну као па тио. Осим у 
хол, ве сти бил је во дио и у офис, ку хи њу и про сто
ре за по слу гу и оста ву. Из ме ђу ку хи ње и офи са по
сто јао је и улаз спо ља, као и из ме ђу про сто ра за по

Сл. 13. Кућа Катарине Касидолац, Толстојева 19,  
основа приземља, 1937. (ИАБ, ОГБ, ТД 29181937)
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слу гу и га ра же. Осно ва спра та је та ко ђе би ла да та 
на за себ ном ли сту, а он је имао три за себ на ула за. 
Оним ко ји је во дио из при зе мља мо гло се до ћи до 
га ле ри је и одво је них спа ва ћих со ба за го спо ди на и 
го спо ђу Ка си до лац, на про јек ту озна че них као со бе 
за њу и ње га, са гар де ро бом и прет про сто ром ко ји 
је во дио на те ра су, со бом за по слу гу и ку па ти лом са 
то а ле том. Дру ги улаз је био спољ ни и во дио је у део 
спра та са две спа ва ће со бе за си но ве, ку па ти лом са 
то а ле том, офи сом, со бом за по слу гу и пла ка ри ма. 
На спра ту је по сто јао и из дво је ни јед но соб ни стан, 
ко ји је имао соп стве ни спољ ни улаз. Осно ва та ва
на је та ко ђе би ла да та на за себ ном ли сту, а на ње
му су би ле сме ште не две со бе за по слу гу и еко ном
ске про сто ри је. Из гле ди из Тол сто је ве ули це, као и 
из Но ве (да нас Др Јо ва на Да ни ћа), би ли су да ти на 
за себ ном ли сту, као и си ту а ци ја, за јед но са из гле
ди ма огра де са обе ули це, вер ти кал ним пре се ком и 
пре се ком кроз га ра жу. На по след њем ли сту су да ти 
осно ва кро ва и де таљ сте пе ни шта.

Иа ко је Вла ди са вље вић на вео да је це ла гра ђе
ви на из ве де на у ду ху до брог до ма ћег за нат ства, а 
фа са да гру бо ра ђе на по на чи ну до ма ћем се о ском,58 
у ње ној кон цеп ци ји се мо гу уо чи ти еле мен ти и мо

ти ви пре у зе ти из раз ли чи тих сти ло ва (сл. 14 и 15). 
Глав ни улаз, ори јен ти сан пре ма Тол сто је вој ули ци, 
на гла шен је тро дел ном ар ка дом, а ар кад ни низ је 
по но вљен и на фа са ди пре ма Но вој ули ци. Мно
го број ни про зо ри су раз ли чи ти и по фор ми и по 
ди мен зи ја ма и, углав ном, не си ме трич но по ста вље
ни. На фа са ди пре ма Но вој ули ци су при ме ње ни и 
нео го тич ки еле мен ти, по пут пре ло мље них лу ко ва 
на про зо ри ма и кон тра фо ра. Ро ман ти зо ва на ку
ла, ко ја се прет ход но по ја ви ла и на ку ћа ма Бо жа
не Бај ло ни и Ане Бо жо вић, ја ви ла се и ов де. Та ко ђе 
је би ла на ме ње на ко му ни ка циј ском чво ру, али ква
драт на у осно ви и ве ће ви си не. Раз ли чи ти де та љи 
и де ко ра тив ни еле мен ти би ли су ис так ну ти при ме
ном ће ра ми де, ло мље ног ка ме на и ко ва ног гво жђа. 

Ку ћа Ал бер та Или ћа,  
Топ чи дер ски ве нац 24 

Ме ђу по пи са ним про јек ти ма Вла ди сла ва Вла
ди са вље ви ћа је и ку ћа Ал бер та Или ћа, ко ја се на
ла зи ла на адре си Топ чи дер ски ве нац 24.59 Тех нич ка 
до ку мен та ци ја, ма да не пот пу на, по сто ји у ИАБ.60 
Про је кат ни је са чу ван, али се на осно ву ста тич ког 

Сл. 14. Кућа Катарине Касидолац,  
Толстојева 19, изглед уличнe фасадe, 1937.  

(ИАБ, ОГБ, ТД 29181937)

Сл. 15. Кућа Катарине Касидолац,  
Толстојева 19, изглед дворишне фасадe,  

oко 1938. (ИАБ, ОГБ, ТД 29181937)
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про ра чу на са Вла ди са вље ви ће вим пе ча том и пот
пи сом мо же за кљу чи ти да је он био ау тор. Гра ђе
вин ски од бор је про је кат одо брио 17. сеп тем бра 
1938, а ку ћа је зи да на од 10. ок то бра до 31. де цем бра 
1938. го ди не. За са да ни је по зна то ка ко је из гле да ла, 
али се из до зво ле за упо тре бу гра ђе ви не са зна је да 
је по сре ди био при зе ман обје кат с по дру мом.

Ку ћа Ур су ле Вла ди са вље вић,  
Зма ја Ог ње ног Ву ка 5 (да нас 3)

И ку ћа Ур су ле Вла ди са вље вић у Ули ци Зма ја 
Ог ње ног Ву ка 5 (да нас 3) на ла зи се ме ђу по зна тим 
Вла ди са вље ви ће вим про јек ти ма.61 Као и за прет
ход ни обје кат, и за овај је тех нич ка до ку мен та ци ја 
у ИАБ не пот пу на.62 Про је кат ни је са чу ван, али има 
дру гих све до чан ста ва о Вла ди са вље ви ћу као ау то
ру. Ин те ре сант но је по ме ну ти да се ме ђу њи ма на
ла зи и уве ре ње Бе о град ске ин же њер ске ко мо ре да 
је Вла ди са вље вић ре ги стро ван као овла шће ни ин
же њер, а ко је је из да то у скла ду са чла ном 23, став 3, 
За ко на о овла шће ним ин же ње ри ма. Гра ђе вин ски од
бор је одо брио про је кат 24. мар та 1939. го ди не. Из 
до зво ле за упо тре бу гра ђе ви не се са зна је да је зи да
ње тра ја ло од 29. мар та до 22. ју на 1939. го ди не, као 
и да су у дво ри шту са зи да на два објек та. Згра де су 
би ле ори јен ти са не пре ма ули ци. Стам бе на је има

ла по друм, при зе мље, спрат и пот кро вље, а дру га је 
би ла при зем на и у њој је би ла сме ште на га ра жа. 

Про је кат ове згра де ни је са чу ван, али се на 
осно ву по ду дар но сти у спрат но сти и стил ских ка
рак те ри сти ка мо же прет по ста ви ти да је реч о објек
ту ко ји се да нас на ла зи на адре си Зма ја Ог ње ног Ву
ка 3 (сл. 16). Иа ко је фа са да де ва сти ра на, на објек ту 
се пре по зна ју еле мен ти ко ји су при сут ни и на дру
гим Вла ди са вље ви ће вим јед но по ро дич ним ку ћа
ма, по пут кру жне ку ле са сте пе ни штем, ло мље ног 
ка ме на као фа сад не де ко ра ци је, фе не стра ци је раз
ли чи тих фор ми и ди мен зи ја, са ша ло ни ма и укра
си ма од ко ва ног гво жђа и ће ра ми де. Улаз је екс цен
трич но по ста вљен и во ди ка ко му ни ка циј ској ку ли 
у ис точ ном де лу објек та. Улич на фа са да пред ста
вља три пар тит ну ком по зи ци ју, са бла го ис ту ре ним 
боч ним кри ли ма и не што ни жим цен трал ним ар
кад ним тре мом, над ко јим се ис ти че, у дру ги план 
уву че на, за бат но за вр ше на фа са да пот кро вља с тро
дел ним про зо ром и бал ко ном чи ја је огра да из ра
ђе на од ко ва ног гво жђа. Мо тив ром ба ко ји је при
ме њен за ожи вља ва ње огра де тре ма, по но вљен је и 
у огра ђи ва њу дво ри шта. Вла ди са вље вић је, и ово
га пу та ин спи ри сан на сле ђем до ма ће, али и ме ди те
ран ске вер на ку лар не ар хи тек ту ре, ус пео да оства ри 
јед но вр ло склад но ре ше ње, при јат не по јав но сти, 
ко је се сво јим ар хи тек тон ским и ли ков ним об ли ко
ва њем по себ но ис ти че у ње го вом опу су. 

Ку ћа Ксе ни је и Ми ло ра да Ди вја ка, Бу ле вар 
кне за Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа 27

У исто ри о гра фи ји је по зна то да је Вла ди са вље
вић из ра дио и про је кат за ку ћу Ксе ни је и Ми ло ра да 
Ди вја ка, ко ја се по ми ње и на спи ску у МГБ.63 Тех
нич ка до ку мен та ци ја о овом објек ту је та ко ђе са
чу ва на у ИАБ.64 Про је кат је ра ђен на јед ном ли сту 
у раз ме ри 1:100 и на сло вљен са План за но ву згра ду 
гђе Ксе ни је и г. Ми ло ра да Ди вја ка адво ка та Бу ле вар 
кне за Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа бр. 27 и Прин ца 
Па вла парц. бр. 755/1 К. О. бр. 7. Вла ди са вље вић га 
је пот пи сао 24. апри ла 1939. го ди не. Гра ђе вин ски од
бор је одо брио про је кат 9. ју на 1940, а згра да је са зи
да на пре то га, од 9. ју на до 20. ок то бра 1939. го ди не.

Сл. 16. Кућа Урсуле Владисављевић, Змаја Огњеног Вука 3,  
изглед уличне фасаде, 2021. (фотографија: Ангелина Банковић)
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На јед ном ли сту су да ти осно ва по дру ма, при
зе мља, спра та и кро ва, пре сек, из гле ди са Бу ле ва ра 
кне за Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа и Ули це прин ца 
Па вла (да нас Ви ле Ра ви јој ле) и са стра не, де таљ сте
пе ни шта и си ту а ци ја (сл. 17). На ве де на је и на ме на 
про сто ри ја. У по дру му су би ле сме ште не еко ном ске 
про сто ри је, ко тлар ни ца и га ра жа. Нај ве ћа про сто
ри ја у при зе мљу је био хол, а на истом ни воу су се 
на ла зи ле тр пе за ри ја, со ба за рад, ку хи ња, то а лет и 
оста ва. Те ра са се про сти ра ла дуж це ле јед не стра не 
објек та. Ве ли ки хол по но вљен је и на спра ту, а ту су 
би ле и спа ва ћа со ба с прет про сто ром ис пред то а ле
та, као и деч ја со ба, а из ме ђу њих гар де ро ба. По сто
ја ле су и со ба за за по слу гу са соп стве ним ку па ти
лом, као и те ра са.

Као и на ку ћи Ка та ри не Ка си до лац, и фа са да 
ку ће Ди вја ко вих раз ви је на је у ви ше пла но ва, с мно
го број ним де ко ра тив ним еле мен ти ма раз ли чи тог 
по ре кла. Ула зи су по ста вље ни боч но, а со кла ру
стич но об ра ђе на у ло мље ном ка ме ну. Ра зно род ни 
про зо ри нај че шће су у сво јој фе не стра ци ји од сту
па ли од пра ви ла си ме три је. По је ди ни су за вр ше ни 
ар хи трав но, дру ги луч но, на не ки ма су при ме ње не 
ре шет ке од ко ва ног гво жђа, док су дру ги ис так ну ти 
пла сти ком не пра вил не фор ме, а тре ћи ће ра ми дом. 
Та ко су се, на при мер, у пр вом пла ну фа са де пре ма 
Бу ле ва ру кне за Алек сан дра, по ја ви ла че ти ри раз ли
чи та ре ше ња про зо ра. На при зем ној ета жи су по
ста вље на два ар хи трав но за вр ше на про зо ра, спо је
на у је дин стве ну це ли ну де ко ра тив ном пла сти ком 
ко ја под ра зу ме ва и ко ло не те и ве нац на кон зо ла ма. 
Де сно од њих су по зи ци о ни ра на још два, по лу кру
жно за вр ше на, на чи јим де сним стра на ма по чи ва ју 
ру стич но об ра ђе ни пи ла стри. У ни воу спра та је из
ме ђу три рав но за вр ше на про зо ра де ко ра ци ја из ве
де на у опе ци, док је над њи ма за ми шљен ве нац по
кри вен ће ра ми дом. Из над вен ца је по зи ци о ни ран 
још је дан ма њи про зор, ре шен у хе рал дич кој фор
ми шти та и флан ки ран са две ла вље фи гу ре у ба ре
ље фу. Ис пред ње га је био по ста вљен јар бол за за
ста ву. Ова кво ре ше ње по је ди ни ау то ри ту ма че као 
де ко ра ти ви зам и еклек ти ци зам у Вла ди са вље ви ће
вој ар хи тек ту ри, а уз о ре ви де у ен гле ској ар хи тек
ту ри co un try ho u se.65

Не ре а ли зо ва ни про јек ти

Ме ђу Вла ди са вље ви ће вим про јек ти ма по сто је 
и два за ко је се, на кон уви да у тех нич ку до ку мен та
ци ју у ИАБ мо же прет по ста ви ти да ни су би ла ре а
ли зо ва на.66 

Згра да Ви да на и Сан де Бо шко вић, Зла ти бор ска 
(да нас Ву ки це Ми тро вић) 16 

За згра ду Ви да на и Сан де Бо шко вић на во ди се 
да је сру ше на,67 али би се за њу, на осно ву до ку мен
та ци је у ИАБ, пре мо гло прет по ста ви ти да ни је би ла 
по диг ну та.68 То ме у при лог до дат но го во ри и по да
так да су са чу ва на три про јек та за овај обје кат, сва 

Сл. 17. Пројекат за кућу Ксеније и Милорада Дивјака,  
Булевар кнеза Александра Карађорђевића 27, 1939.  

(ИАБ, ОГБ, ТД 3171939)
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три на сло вље на са План за но ву згра ду г Ви да на Бо
шко ви ћа и же не му Сан де на углу ул. Зла ти бор ске 
бр. 16 и Вој во де Дра го ми ра парц. бр. 2360 К.О. бр. 2. 
Нај ста ри ји је Вла ди са вље вић пот пи сао 23. фе бру а ра 
1940. го ди не и њи ме је пла ни ран дво спрат ни обје кат 
на углу, с пот кро вљем. Сле де ћи је из 12. ју на 1940, а 
пла ни ра ни обје кат је тре ба ло да бу де јед но спрат ни, с 
ман сар дом, и ма ње по вр ши не не го прет ход ни. Гра ђе
вин ски од бор ни је одо брио ове про јек те. Тре ћи, ко ји 
је одо брен 4. ок то бра 1941, сиг ни ран је 6. фе бру а ра 
исте го ди не. На ње му су, у раз ме ри 1:100, на јед ном 
ли сту да те: осно ве по дру ма, при зе мља, спра то ва (I–
II), пот кро вља, из гле ди фа са де из Зла ти бор ске ули
це и Вој во де Дра го ми ра, пре сек, де таљ сте пе ни шта и 
си ту а ци ја, с на ве де ном на ме ном про сто ри ја (сл. 18). 
Осно ве објек та су ре ше не исто као и на вер зи ји из 
ју на 1940. го ди не, али му је при до дат још је дан сп
рат, док су фа са де кон ци пи ра не пот пу но дру га чи је. 
У по дру му су би ле пла ни ра не еко ном ске про сто ри

је, по пут шу пе и ве шер ни це. При зе мље и оба спра та 
има ли су иден тич но ре ше ну осно ву, са по два ста на, 
од ко јих је је дан био дво со бан, а дру ги тро со бан. У 
пот кро вљу су би ле пред ви ђе не две гар со ње ре.

Пред ви ђе но је да глав на фа са да бу де ори јен ти
са на ка Ули ци вој во де Дра го ми ра, а чи тав обје кат 
у бла гом па ду, у скла ду с ни ве ла ци јом ули це. Глав
ни улаз се на ла зио у ни воу по дру ма, а до стам бе ног 
де ла се при сту па ло уну тра шњим сте пе ни штем. Со
кла је за до би ла не што ру стич ни ји трет ман, чи ме је 
ви зу ел но из дво је на од оста лих ета жа је дин стве но 
ре ше них у фор ми ква драт не мре же. Цен трал ни 
део кор пу са је бла го ис ту рен и до дат но ак цен то ван 
ста кле ним па не лом, че сто при ме њи ва ним у мо дер
ни зму, ко ји би обез бе ђи вао при род но осве тље ње 
за ко му ни ка ци о ни чвор. Пра вил но сме њи ва ње пу
них и пра зних по вр ши на по стиг ну то је јед но став
ним пра во у га о ним про зор ским отво ри ма. Ка ко је 
згра да пла ни ра на на углу две ју ули ца, Вла ди са вље

Сл. 18. Пројекат за зграду Видана и Санде Бошковић,  
Златиборска 16, 1941. (ИАБ ОГБ ТД 16940)

АНГЕЛИНА БАНКОВИЋ, ДУЊА АНДРИЋ

106



вић је по се бан трет ман по све тио ре ша ва њу уга о
ног сег мен та. За хва љу ју ћи са чу ва ном про јек ту фа
са де, мо же мо за кљу чи ти да је у кон крет ном слу ча ју 
мо дер ни зам био до ми нант но стил ско опре де ље
ње, ка ко у функ ци о нал ном ре ше њу осно ва та ко и у 
осми шља ва њу фа са да.

Ку ћа Дра го љу ба Јев ти ћа, угао Гр чи ћа  
Ми лен ка и Пе тро ва ра дин ске 

За ку ћу Дра го љу ба Јев ти ћа се у ли те ра ту ри 
на во ди да је сру ше на,69 али би се, на осно ву до ку
мен та ци је у ИАБ и за њу мо гло прет по ста ви ти да 
ни је би ла ре а ли зо ва на.70 Про је кат ко ји је ра ђен на 
јед ном ли сту и ко ји је Вла ди са вље вић пот пи сао 1. 
ја ну а ра 1941. го ди не, на сло вљен је са План за но ву 
згра ду г. Дра го љу ба Јев ти ћа – угао Гр чи ћа Ми лен ка 
и Пе тро ва ра дин ске ул. парц. 1674 К. О. 3 и ра ђен у 
раз ме ри 1:100. Гра ђе вин ски од бор је, на кон не ко ли
ко за се да ња и ни за при мед би, одо брио про је кат тек 
16. апри ла 1942. го ди не, а ка ко је већ по ме ну то, ни
је са чу ван ни је дан до ку мент ко ји би све до чио да је 
згра да и по диг ну та.

На јед ном ли сту су да ти осно ва по дру ма, при
зе мља, спра та и кро ва, пре сек, из глед глав не фа
са де, де таљ сте пе ни ца и си ту а ци ја, и на ве де на на
ме на про сто ри ја. У по дру му су би ле пред ви ђе не 
еко ном ске про сто ри је, по пут ма га ци на за ду ћа
не, ве шер ни це и скло ни шта. При зе мље је би ло по
слов не на ме не, ре зер ви са но за три ду ћа на, а на пр
вом спра ту је био сме штен тро со бан стан. Глав на 
фа са да је ори јен ти са на пре ма Ули ци Гр чи ћа Ми
лен ка. У при зе мљу су се на ла зи ла тро ја вра та, од
но сно три ула за у ду ћа не, док је улаз у стам бе ни 
део био по зи ци о ни ран са дво ри шне стра не. Фа са
да спра та је има ла три дво крил на про зо ра, ко ји су 
плит ком пла сти ком би ли по ве за ни у је дин стве ну, 
пра во у га о ну це ли ну.

До град ње и пре прав ке

Пре ма са чу ва ној до ку мен та ци ји, Вла ди са вље
вић је био ан га жо ван као про јек тант на до град њи и 
пре прав ци че ти ри објек та.

Ку ћа Мир ка Ха џи Вуч ко ви ћа,  
Ба це ти на 1 

Вла ди са вље вић је био ан га жо ван и као про
јек тант до град ње згра де Мир ка Ха џи Вуч ко ви ћа у 
Ба це ти ној 1, по диг ну тој 1926. го ди не по про јек ту 
Ва ле ри ја Ста шев ског. Про је кат је ра ђен на јед ном 
ли сту у раз ме ри 1:100 и на сло вљен као План за до
зи ђи ва ње згра де г. Мир ка Ха џи Вуч ко ви ћа Ба це ти
на ул. бр. 1.71 Вла ди са вље вић га је пот пи сао 4. сеп
тем бра 1935. го ди не, а Гра ђе вин ски од бор одо брио 
2. но вем бра исте го ди не. На јед ном ли сту су да те 
осно ве по дру ма и при зе мља са си ту а ци јом, као и 
пре сек А–Б. У по дру му је до гра ђе на јед на про сто
ри ја на дво ри шној стра ни, а у при зе мљу ку хи ња и 
со ба за по слу гу, та ко ђе на дво ри шној стра ни. 

Ку ћа Бо жи да ра Пе тро ви ћа, Јан ка Ву ко ти ћа 
(да нас Жан ке Сто кић) 11

У тех нич кој до ку мен та ци ји ИАБ је са чу ван и 
План за пре прав ку згра де г. Пе тро ви ћа трг. ста
кла у Бе о гра ду Јан ка Ву ко ти ћа ул. бр. 11, ра ђен у 
раз ме ри 1:100, на че ти ри ли ста. Вла ди са вље вић је 
про је кат пот пи сао 15. мар та 1936. го ди не.72 Гра ђе
вин ски од бор је про је кат одо брио 26. сеп тем бра 
1936, а ра до ви су из во ђе ни од 25. ју ла до 29. ок
то бра 1936. го ди не.73 Про јек том је би ла об у хва ће на 
до град ња спра та и при зе мља, ко ја је под ра зу ме ва ла 
про ме ну уну тра шње ор га ни за ци је про сто ра и до
град њу пред њег трак та, ко ји је у при зе мљу об у хва
тао улаз, ку хи њу и тр пе за ри ју, а на спра ту ве ран
ду и про ши ре ње две по сто је ће со бе. Ре ше ње сва ког 
ни воа је да то на за себ ном ли сту. На тре ћем ли сту су 
би ли пред ста вље ни из глед и пре сек, а на че твр том 
из глед пот пор ног оград ног зи да на има њу г. Пе тро
ви ћа у Ул. Јан ка Ву ко ти ћа бр. 11.

Ку ћа Трај ка Пе тро ви ћа,  
Ру ска парц. 1254 (да нас Ру ска 6)

Има ње Трај ка Пе тро ви ћа на ла зи ло се на углу 
ули ца Јан ка Ву ко ти ћа (да нас Жан ке Сто кић) и Ру
ске пар це ле (да нас Ру ска). Тех нич ка до ку мен та ци
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ја о по ди за њу и из ме ни згра да на има њу са чу ва на 
је у ИАБ.74 На са мом углу се на ла зи згра да ко ја је 
по диг ну та 1940. го ди не по про јек ту ар хи тек те Ду
ша на Ба би ћа, а Вла ди са вље вић је1939. го ди не био 
ан га жо ван на пре прав ци при зем ног обје ка та ко ји 
се на ла зио на де лу има ња ко ји је из ла зио са мо на 
Ру ску ули цу. Гра ђе вин ски од бор је пре прав ку одо
брио 19. ју на 1939. го ди не.75 Овај обје кат, да нас на 
адре си Ру ска 6, и да ље по сто ји с ви дљи вим ка сни
јим пре прав ка ма и до град ња ма.

Про је кат пре прав ке је ра ђен на јед ном ли сту, 
у раз ме ри 1:100, и на сло вљен са План за пре прав ку 
згра де у ули ци угао Ру ске и Јан ка Ву ко ти ћа пар це ла 
1254 К. О. 6 на има њу г. Пе тро ви ћа Трај ка кро ја ча. 
Вла ди са вље вић га је пот пи сао 30. ма ја 1939. го ди
не, а на ње му су да ти из глед пре и по сле пре прав
ке и си ту а ци ја са осно вом при зе мља. Про јек то ва на 
пре прав ка је под ра зу ме ва ла отва ра ње вра та и из
ло га на де сном де лу објек та, где су две про сто ри је 
пре тво ре не у ду ћа не.

За кључ на раз ма тра ња

Вла ди слав Д. Вла ди са вље вић при па да ге не ра
ци ји срп ских ар хи те ка та ко ја је сво ју ства ра лач ку и 
умет нич ку зре лост до сти гла у пе ри о ду из ме ђу два 
свет ска ра та. То је би ло до ба ин тен зи ви ра не гра ђе
вин ске де лат но сти, за бе ле же не пре све га у пре сто
ни ци Кра ље ви не Ју го сла ви је, чи ја је по ја ча на по тра
жња за ши ре њем гра ди тељ ског фон да пред ста вља ла 
плод но тле за мла де ар хи тек те. Ра пи дан успон гра
ђан ског дру штва је дик ти рао при ли ке и на ар хи тек
тон ској сце ни, те је све ве ћи број гра ђе ви на по ди зан 
у при ват ној ре жи ји. Та кве окол но сти обе ле жи ле су 
и ути ца ле на ар хи тек тон ско ства ра ла штво и про фе
си о нал ни раз вој ар хи тек те Вла ди са вље ви ћа.76

Нај ак тив ни ји пе ри од Вла ди са вље ви ће ве ка
ри је ре се ве зу је за че твр ту де це ни ју два де се тог 
ве ка. На осно ву до ступ не гра ђе се мо же за кљу чи
ти да ње го ви пр ви пот пи са ни про јек ти по ти чу из 
1935. го ди не, што се по ду да ра с вре ме ном по ла
га ња ис пи та за овла шће ног ар хи тек ту, што је био 
нео п хо дан услов за са мо стал ну про јек тант ску де
лат ност.77 Вла ди са вље вић ни је био за по слен у др

жав ној уста но ви ни ти се ба вио пе да го шким ра дом, 
али је за не ко ли ко го ди на сво је пред рат не ак тив но
сти оства рио плод ну ка ри је ру у при ват ној прак си. 
Нај пре као за по сле ник у тех нич ком пред у зе ћу „Ла
бор“, а за тим као са мо стал ни овла шће ни ар хи тек
та, про јек то вао је ве ћи број про фа них гра ђе ви на за 
при ват не ин ве сти то ре, углав ном јед но по ро дич не 
ку ће, ви ше по ро дич не рен ти јер ске стам бе не згра де, 
као и објек те по слов ностам бе не на ме не.78

Ака дем ско обра зо ва ње и сту диј ска пу то ва
ња по европ ским др жа ва ма, по пут Не мач ке, Ита
ли је, Тур ске, Фран цу ске, Шпа ни је или Грч ке, као и 
дво го ди шњи бо ра вак у ате љеу не мач ког ар хи тек те 
Бру на Па у ла, где се Вла ди са вље вић мо гао упо зна ти 
са иде ја ма но ве објек тив но сти и Ба у ха у са,79 омо
гу ћи ли су му да упо зна и не по сред но из у ча ва ар
хи тек ту ру раз ли чи тих под не бља и стил ских про
ве ни јен ци ја, што је умно го ме ути ца ло на ње го во 
по и ма ње ар хи тек ту ре као умет нич ке прак се и бо
га ће ње лич ног ар хи тек тон ског је зи ка. По ред то га, 
нео п ход но је ис та ћи да је три де се тих го ди на два
де се тог ве ка мо дер ни зам, као до ми нан тан пра вац 
у ар хи тек ту ри, и те ка ко био при су тан на до ма ћој 
ар хи тек тон ској сце ни, те сход но то ме за сту пљен и 
у Вла ди са вље ви ће вом гра ди тељ ском опу су. То ком 
го ди на про фе си о нал ног де ло ва ња, по сма тра них у 
овом ра ду, ар хи тек та је раз вио осо бен ма нир, ко
ји се кре тао од чи стог мо дер ни зма до декоратив
ности80 и сло бод не ин тер пре та ци је мо ти ва пре у
зе тих из, пре све га, на род ног не и мар ства, од но сно 
вер на ку лар не и ме ди те ран ске ар хи тек ту ре. По је
ди ни ау то ри, по пут Сне жа не Мак сић или Љи ља не 
Ми ле тићАбра мо вић, спе ци фич ну есте ти ку од ре
ђе них Вла ди са вље ви ће вих де ла, углав ном јед но по
ро дич них ку ћа на ста лих пре ма на руџ би на ма бо
га те кли јен те ле, свр ста ле су под тер мин хо ли вуд 
стил ко ји при пи су ју ар хи тек ти Пе тру Анаг но сти
ју.81 Зо ран Ма не вић, с дру ге стра не, у овим објек
ти ма про на ла зи еле мен те срп ско ви зан тиј ских или 
нео го тич ких обе леж ја, за ко је сма тра да су ути ца ли 
на Вла ди са вље ви ће ве са вре ме ни ке да ова ква опре
де ље ња под ве ду под пе јо ра тив ни на зив Хо ли вуд 
стил.82 Као аде кват ни ји се чи ни тер мин шпан ски 
ко ло ни јал ни пре по род, под ко јим се под ра зу ме ва је
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дан од еклек тич ких сти ло ва ко ји су у пе ри о ду од 
1890их до 1940их го ди на би ли за сту пље ни у ар
хи тек ту ри ју жне Ка ли фор ни је, по себ но Лос Ан
ђе ле са, а ти ме и Хо ли ву да.83 Иа ко би Вла ди са вље
ви ће во ства ра ла штво мо гло да се до ве де у ве зу са 
дру гом фа зом овог сти ла, ко ја за по чи ње 1920их 
го ди на, као и оства ре њи ма ар хи те ка та по пут Џор
џа Ва шинг то на Сми та [Ge or ge Was hing ton Smith], 
Џеј мса Озбор на Креј га [Ja mes Os born Cra ig] или 
Во ла са Не фа [Wal la ce Neff],84 оста је упит но да ли је 
и на ко ји на чин Вла ди са вље вић биo упо знат с њи
хо вим ра дом. Та ко ђе, тре ба има ти у ви ду и да су 
не ке од основ них ка рак те ри сти ка те фа зе шпан ског 
ко ло ни јал ног пре по ро да исто ри ци зам, еклек ти ци
зам и пре у зи ма ње еле ме на та из ме ди те ран ске ар
хи тек ту ре, као и ар хи тек ту ре Шпа ни је, Мек си ка, 
Ита ли је или Се вер не Афри ке,85 ме ђу ко ји ма су и 
зе мље ко је је Вла ди са вље вић, ка ко је већ по ме ну то, 
оби ла зио на сво јим пу то ва њи ма.

Про ма тра њем функ ци о нал нотех нич ког аспек
та Вла ди са вље ви ће вих оства ре ња мо же се за кљу
чи ти да је ишао уко рак с ак ту ел ним трен до ви ма у 
ре ша ва њу кон струк тив них и ста тич ких иза зо ва 
град ње.86 Као што је то био слу чај код ве ћи не бе о
град ских гра ђе ви на ме ђу рат ног пе ри о да, и Вла ди
са вље вић је на го то во свим сво јим објек ти ма ко ри
стио ар ми ра но бе тон ске ме ђу спрат не кон струк ци је, 
ко је су за хва љу ју ћи мно го број ним пред но сти ма и 
ква ли те ти ма по сте пе но пре у зе ле во де ћу уло гу.87

Ве ћи на ре а ли зо ва них про је ка та ар хи тек те 
Вла ди сла ва Вла ди са вље ви ћа из пе ри о да об у хва ће
ног ис тра жи ва њем у овом ра ду одр жа ла се до да
нас у ур ба ном тки ву пре сто ни це. Та чи ње ни ца до
зво ља ва да се објек ти про у ча ва ју не по сред но in 
si tu. Са дру ге стра не, фо тодо ку мен та ци ја и ар хив
ска гра ђа из Му зе ја гра да Бе о гра да и Исто риј ског 
ар хи ва Бе о гра да омо гу ћа ва ју да се по пи шу и си сте
ма ти зу ју ње го ва де ла, те оства ри увид у пр во бит ни 
из глед гра ђе ви на, као и све окол но сти про јек то ва

ња, што да ље до зво ља ва раз ре ше ње спор них пи та
ња атри бу ци је. Узев ши у об зир ис пи та ни ма те ри
јал, мо же се прет по ста ви ти да је Вла ди са вље вић 
на раз ли чи те на чи не уче ство вао у ре а ли за ци ји по
је ди них про је ка та за ко је ни је био глав ни про јек
тант. Иа ко спи сак ње го вих де ла из Му зе ја гра да Бе
о гра да са др жи из ве стан број гра ђе ви на ко је се на 
осно ву по сто је ћих из во ра не мо гу при пи са ти ње му 
ди рект но, пла у зи бил на је те за да је по ме ну ти до ку
мент за пра во спи сак свих обје ка та у чи јој ре а ли за
ци ји је он су де ло вао.

Уоп ште узев, још не до вољ но ис тра жен, ар хи
тек тон ски опус Вла ди сла ва Вла ди са вље ви ћа све
до чи о ње го вим лич ним по и ма њи ма ар хи тек ту ре, 
ка ко функ ци о нал нострук ту рал ног, та ко и ли ков
нопла стич ког аспек та, ње го вом про фе си о нал ном 
са зре ва њу, стил ским на кло но сти ма и афи ни те ти
ма. Исто вре ме но, као ин те грал ни део срп ске исто
ри је ар хи тек ту ре, зна ча јан је за ја сни је и пот пу ни
је са гле да ва ње при ли ка и тен ден ци ја на до ма ћој 
ар хи тек тон ској сце ни да тог исто риј ског тре нут ка. 
Пре ма то ме, ну жно је ис та ћи да лич ност и де ло ар
хи тек те Вла ди са вље ви ћа не спор но за слу жу ју ве ће 
ин те ре со ва ње исто ри о гра фа, као и по дроб ни је мо
но граф ске ана ли зе ко је ће пот пу ни је ра све тли ти 
све сег мен те ње го вог де ло ва ња.
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With his many-years-long fruitful career as an architect, Vladislav 
Vladisavljević distinguished himself as one of the most important 
actors upon the Serbian architectural scene in the period between 
the two World Wars. Following in the footsteps of his father, the well-
known architect Danilo Vladisavljević, he decided to study architecture, 
graduating in 1930 from the Technical Faculty in Belgrade. He first 
found employment in the ‘Labor’ technical enterprise, but established 
his own independent private architectural practice after passing the 
state exam and obtaining the title of chartered architect. The majority 
of his clientele were wealthier members of the increasingly dominant 
bourgeoisie, who were willing and able to invest considerable capital in 
the construction of their buildings. 

Vladisavljević’s creations were mostly realized in Belgrade, the 
capital of the newly proclaimed Yugoslavia, with the decade of the 1930s 
being recognized as the most active and most productive period of his 
career. Regarding the typological categorization of realized projects, 
it is necessary to point out that single-family houses, multi-family 
buildings for rent and commercial-residential buildings dominate 
Vladisavljević’s opus. 

Following the contemporary trends of European and local 
construction practice, while at the same time drawing inspiration from 
the architecture of earlier epochs, which he studied during trips abroad, 
Vladislav Vladisavljević developed a highly individualized aesthetic. 
Without a unique stylistic-conceptual orientation, he moved from the 
dominant Modernism to decorativeness and compositions in which 
the transposition and interpretation of motifs drawn from traditional, 
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vernacular and Mediterranean architecture is noticeable. The parallel 
intertwining and symbiosis of the new and the old is a stand-out feature 
of a number of Vladisavljević’s works. However, it is necessary to 
mention that this at-first-sight eclectic approach should not be viewed 
as a purely epigonic, imitative model, but should be seen in all its 
complexity and its cohesion with the wider socio-cultural context.

The analysis of the architectural work of Vladislav Vladisavljević, 
based on an analysis of primary and secondary sources, provides a clear 
insight into his understanding of architecture, architectural language, 
stylistic determinations, inspirations and treatment of space, and 
also enables clarification and resolution of controversies surrounding 
several issues of attribution. Finally, his architectural realizations, in 
addition to testifying to his artistic individuality, indisputably reflect the 
opportunities on the domestic architectural scene during the observed 
period, and a study of these helps contribute to the reconstruction of the 
evolutionary flow of modern Serbian architecture.
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Ksenija and Milorad Divjak, 
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OGB, TD 16940)

, 9

АНГЕЛИНА БАНКОВИЋ, ДУЊА АНДРИЋ

114


