
ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА

Сажетак:  

Архитекта Фрања Урбан спада у групу страних градитеља који су у Београд дошли после Првог светског 
рата, оставивши трајан допринос његовом урбаном развоју и архитектонском обликовању. Фрања 
Урбан је дошао из Чехословачке посредством веза с ашкенаском јеврејском заједницом и од 1926. до 
своје преране смрти 1937. године радио је као приватни архитекта, специјализујући се у домену 
стамбене и индустријске архитектуре. Иако богатог градитељског опуса, о Фрањи Урбану до сада није 
објављен ниједан монографски чланак који би расветлио и валоризовао његово стваралаштво на тлу 
Београда, а и шире. Овај рад је настао као резултат вишегодишњег истраживања Урбановог живота и 
рада и представља први покушај да се његов опус сагледа у оквирима новије српске архитектуре.
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AbstrAct: 

The architect Franja Urban belongs to the group of foreign architects who arrived in Belgrade in the wake 
of the First World War, leaving as a legacy a lasting contribution to its urban development and architectural 
design. Franja Urban arrived from Czechoslovakia as a result of links to the Ashkenazi Jewish community,  
and, from 1926 until his untimely death in 1937, he worked as a private architect specializing in the field 
of residential and industrial architecture. Although Urban left behind a rich architectural opus, so far no 
monographic article has been published that would shed light on and further valorize his work in Belgrade 
and beyond. This article stems from many years of research into Urban’s life and work, and represents the 
first attempt to frame his work within the context of modern Serbian architecture.
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ВЛАДАНАПУТНИКПРИЦА

Увод

При су ство че шких и сло вач ких ар хи те ка
та у срп ској сре ди ни мо же се пра ти ти још 
од ше сте де це ни је де вет на е стог ве ка и до

ла ска Ја на Не во леа (1812−1903), јед ног од пр вих 
шко ло ва них гра ди те ља, у др жав ну слу жбу.1 Од та
да је из ве стан број про јек та на та са под руч ја да на
шње Че шке и Сло вач ке под стак нут пан сла ви сти 
ч ким иде ја ма до ла зио у Ср би ју у по тра зи за по
слом.2 Ипак, пе ри од нај ве ћег ути ца ја че хо сло вач ке 
ар хи тек ту ре би ле су тре ћа и че твр та де це ни ја два де
се тог ве ка, ка да се ве ћи број ар хи те ка та и ин же ње ра 
из Че хо сло вач ке при вре ме но и стал но на ста њу је у 
Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца / Ју го сла ви ји. 
Мно ги од њих су кроз сво је ства ра ла штво оста ви
ли ду бок траг у ју го сло вен ској, а на ро чи то бе о град
ској ар хи тек ту ри, по пут Ја на Ду бо ви ја (1892−1969) 
и Ја ро сла ва Пр ха ла.3 Иа ко се че шкосрп ским ве за
ма у ар хи тек ту ри ба вио из ве стан број исто ри о гра
фа, о ар хи тек ти Фра њи Ур ба ну до са да ни је по сто јао 
мо но граф ски рад ко ји би по дроб ни је ана ли зи рао и 
ра све тлио од ре ђе не аспек те ње го вог жи во та и ра да, 
пре све га у Бе о гра ду, али и ши ре.4 Иа ко је у пе ри о ду 
из ме ђу 1924. и 1937. го ди не жи вео и ра дио у Бе о гра
ду, Ур бан је при па дао гру пи ар хи те ка та ко ји се ни
су у ве ћој ме ри екс по ни ра ли у јав ном жи во ту. Ни је 
за бе ле же но да је уче ство вао на кон кур си ма, ни ти је 
ика да био у др жав ној слу жби. Као при ват ни ар хи
тек та са соп стве ним би ро ом, Ур бан је нај ве ћи до
при нос оста вио на по љу стам бе не ар хи тек ту ре уз 
не ко ли ци ну за па же них ре а ли за ци ја ин ду стриј ских 
обје ка та, а ко ји су до да нас сру ше ни или дра стич но 
из ме ње ни. Ипак, чи ње ни ца да је то ком свог ра да у 
Бе о гра ду имао пре ко 50 из ве де них обје ка та све до чи 
о озбиљ ном гра ди тељ ском опу су ко ји за слу жу је де
таљ ни ју ана ли зу.5

Фра ња Ур бан је ро ђен 15. де цем бра 1889. го ди
не у Бер то тов ци ма код Пре шо ва у да на шњој Сло
вач кој, од оца Фра ње и мај ке Че ме. Иа ко у кар то ну 
жи те ља Оп шти не гра да Бе о гра да ни је на ве де на ње
го ва ве ро и спо вест, на осно ву чи ње ни це да је Ур бан 
уче ство вао у ре а ли за ци ји ашке на ске си на го ге Су
кат Ша лом у Бе о гра ду, као и да се ње го во име на

шло у спи ско ви ма ашке на ске за јед ни це, ука зу је на 
чи ње ни цу да је Ур бан био је вреј ског по ре кла.6 Ипак, 
с об зи ром да ње гов вер ски иден ти тет ни је био ис ти
цан, ни ти је у ве ћој ме ри од ре дио ње гов про фе си о
нал ни раз вој, мо же се за кљу чи ти да би тре ба ло да 
се пр вен стве но по сма тра као че хо сло вач ки, па он да 
и је вреј ски ар хи тек та. О Ур ба но вом шко ло ва њу још 
ни су про на ђе ни кон крет ни по да ци, али по сто је ин
фор ма ци је да је жи вео у Бр ну пре до ла ска у Бе о град. 
Ме ђу тим, ка да је у пи та њу Ур ба но во шко ло ва ње, 
оста је не у твр ђе но на ко јем уни вер зи те ту је ди пло
ми рао, с об зи ром на то да га ни је дан фа кул тет ко ји је 
та да по сто јао на те ри то ри ји да на шње Че шке и Сло
вач ке не ма у сво јој ба зи. Ур бан се са су пру гом Аном 
и си ном От ма ром до се лио у Бе о град по чет ком 1924. 
го ди не, ка да се при ја вио на адре си До бра чи на 44. На 
је сен исте го ди не ро ди ла му се ћер ка Мар та.7 Ур ба
но во име би ло је на спи ску овла шће них ар хи те ка та 
Бе о град ске ин же њер ске ко мо ре об ја вље ном у днев
ном ли сту Вре ме 1926. го ди не, као и на спи ску у Тех
нич ком ли сту.8 Имао је при ват ни би ро ко ји је но сио 
ње го во име и ти ту лу – ing. Фра ња Ур бан, овла шће ни 
ар хи тект.9 Од 1927. го ди не је жи вео и ра дио у Бу
ле ва ру вој во де Пут ни ка, да би се 1931. го ди не пре
се лио у соп стве ну ку ћу у Ули ци Ђор ђа Вај фер та 44 
на Ко тежНе и ма ру, квар ту где су жи ве ли мно ги ис
так ну ти срп ски не и ма ри: Бран ко Та на зе вић, Мо мир 
Ко ру но вић, Ми лан Зло ко вић, Ми лу тин Бо ри са вље
вић, Дра го мир Та дић и др.10 Као и ве ћи на ње го вих 
са вре ме ни ка ко ји су се ба ви ли при ват ном прак сом, 
по ред стам бе них згра да, ку ћа и фа бри ка, из ра ђи вао 
је и про јек те до град ње. Био је ре до ван члан „Клу ба 
ар хи те ка та“ и Удру же ња ју го сло вен ских ин же ње ра 
и ар хи те ка та.11 Пре ми нуо је 28. но вем бра 1937. го
ди не.12 По уста но вље њу Фе де ра тив не на род не ре пу
бли ке Ју го сла ви је, Ур ба но ва по ро ди ца је из гу би ла 
др жа вљан ство и 1946. го ди не се вра ти ла у Бр но.13

Пре но ше ње сред њо е вроп ског еклек ти ци зма  
у Бе о град (1927−1931)

Иа ко је у Бе о гра ду бо ра вио као овла шће ни ар
хи тек та од 1926. го ди не, пр ви про јек ти ко је је пот
пи сао као ау тор мо гу се пра ти ти од 1927. го ди не. 
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ОДАКАДЕМИЗМАДОАУТОРСКЕАРХИТЕКТУРЕ:
СТВАРАЛАШТВОФРАЊЕУРБАНАУБЕОГРАДУ(1924‒1937)

На кон што се Ур ба нов пот пис на шао на про јек ту 
ашке на ске си на го ге Су кат Ша лом, пр ви про је кат 
за ко ји је по твр ђе но ње го во ау тор ство из ра дио је 
за Џа ју Ле ви 1927. го ди не. Реч је о стам бе ној згра
ди у Кни ћа ни но вој 14, са су те ре ном, при зе мљем и 
два спра та. Фа са дом до ми ни ра пар тро стра них ер
ке ра, док је у за ба ту, ис под оку лу са са Ма ген Да ви
дом, ис пи са на ин ве сти тор ки на фир ма „Лек трес“.14 
Из ве де но ре ше ње се раз ли ку је од про јек та по то ме 
што је из о стао за бат, или је на кнад но укло њен, док 
су од ре ђе ни де та љи до да ти, по пут де ко ра тив них 
па не ла. Ди зајн ула зног пор та ла та ко ђе је из ме њен 
и на ја ви ће прин цип пре ма ко јем ће Ур бан ре ша
ва ти ула зе стам бе них згра да у на сту па ју ћем пе ри
о ду. Дво крил на вра та флан ки ра на су ши ро ким ка
не ли ра ним ле зе на ма све де них ка пи те ла, ко је но се 
ар хи трав ну гре ду из над ко је је над све тло с па ром 
скулп ту ра де це. Исте го ди не је за Са ру Ка леф про
јек то вао при зем ну скром ну по ро дич ну ку ћу у Ули
ци бра ће Ба рух 19.15

Го ди не 1928. про јек то вао је три зна чај не углов
ни це, што ће се по ка за ти као чест про јект ни за да
так за Ур ба на. Пр ва стам бе на згра да по диг ну та је 
на углу Бу ле ва ра осло бо ђе ња и Охрид ске ули це и 
при па да ла је То ми Ма ри ћу. Ка ко је гра ђе ви на би ла 
ве ћих ди мен зи ја, има ла је че ти ри про стра на ста на 
по спра ту. У про стор ној ор га ни за ци ји ста но ва по
сто ја ла су од ре ђе на од сту па ња од уо би ча је не ше
ме за тај пе ри од, по пут по зи ци о ни ра ња ку хи ње ка 
ули ци уме сто ка дво ри шту.16 Ме ђу тим, оно што нај
ви ше ис ти че овај про је кат је на чин на ко ји је Ур бан 
тре ти рао фа сад но плат но. Угао је на гла шен ку по
лом и по лу кру жним бал ко ни ма од ко ва ног гво жђа, 
оста так про че ља тре ти ран је са до ста ма ште и де ко
ра тив но сти, и то на на чин ко ји ни је ти пи чан за ака
де ми зам, већ су при сут ни и од ре ђе ни мо ти ви ко ји 
је пре мо гу свр ста ти у на ци о нал ни ре пер то ар сред
њо е вроп ског под не бља ода кле је Ур бан по те као. 
Гра ђе ви на је над зи да на са три спра та, чи ме је из гу
би ла ори ги нал ну ма те ри ја ли за ци ју и склад. 

Стам бе ну згра ду Ми ло ша Или ћа на углу Дрин
чи ће ве и Џор џа Ва шинг то на Ур бан је про јек то вао у 
не што скром ни јем ма ни ру, док је де ко ра тив ни ре
љеф у ви ду ова ла са гир лан да ма по ста вио из над 

ула зног пор та ла ко ји флан ки ра ју све де не ле зе не. 
Згра да је има ла при зе мље и два спра та, са два ста
на по спра ту, да би већ 1931. го ди не би ле из ве де не 
ин тер вен ци је и она је над зи да на са спра том и ман
сар дом.17 Тре ћа гра ђе ви на из 1928. го ди не је је ди на 
оста ла у пот пу но сти не про ме ње на. То је ку ћа Ва си
ли ја Ан дри ћа, на углу Не бој ши не и Ла мар ти но ве 
ули це (сл. 1). Ку ћа се са сто ји од по дру ма, при зе мља, 
спра та и ман сар де, а по де ље на је на два тро соб на 
ста на, је дан у при зе мљу и је дан на спра ту. Са ло не, 
као нај ре пре зен та тив ни је про сто ри је, Ур бан је сме
стио на сам угао ку ће, ко ји је до дат но на гла шен бал
ко ном у зо ни ман сар де и пи ра ми дал ним ку бе том.18 
Це ло куп ном ар хи тек ту ром до ми ни ра ју еклек тич ни 
еле мен ти псе у до ро ма нич ке и срп скови зан тиј ске 
ар хи тек ту ре.

Сл. 1. Кућа Василија Андрића на углу Небојшине и Ламартинове 
улице, 1928. (извор: Колекција М. Јуришића)
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Сле де ће го ди не Ур бан је про јек то вао са мо јед
ну зна чај ни ју стам бе нопо слов ну згра ду на углу 
ули ца Ал бан ске спо ме ни це и Би стрич ке. То је би
ла ку ћа Јо це Свеј ков ског, са ду ћа ни ма у при зе мљу 
и три ста на на спра ту.19 Трет ман фа са де је ре шен 
пре ма за ко ни то сти ма ака дем ског ком по но ва ња, 
али са, сад већ ка рак те ри стич ном, упо тре бом ши
ро ких све де них ле зе на. Угао је на гла шен бал ко ном 
на спра ту, из над ко јег је ре љеф ло во ро вог вен ца. 
Су прот но оче ки ва њу, гра ђе ви на то ком го ди на ни је 
пре тр пе ла ни ка кве из ме не и да нас се на ла зи у од
лич ном ста њу. На по љу ин ду стриј ске ар хи тек ту ре, 
Ур бан је 1929. го ди не про јек то вао и згра де за по гон 
и за ста но ва ње рад ни ка у ком плек су фа бри ке ави
он ских мо то ра у Ра ко ви ци.20

Го ди на 1930. је би ла да ле ко про дук тив ни ја за 
Фра њу Ур ба на. У Ша фа ри ко вој ули ци 4а про јек то
вао је дво ри шну стам бе ну згра ду за тр гов ца Ми
ли са ва Ми ло ше ви ћа. Гра ђе ви на се са сто ја ла од по
дру ма, при зе мља, два спра та и ман сар де. Ка ко је 
плац био из у зет но ду бок, Ур бан је про јек то вао две 
згра де ко је су би ле спо је не сте пе ни шним трак том 
са по два ста на стан дард не про стор не ор га ни за
ци је по спра ту.21 Про че ље је ре ше но јед но став но, 
ожи вља ва ју га бал ко ни са ба лу стра дом и ква драт
ни ме да љо ни из ме ђу спра то ва, док је ула зни пор
тал на гла шен ле зе на ма ко је је Ур бан ве о ма че сто 
ко ри стио. Ку ћа је и да нас у не из ме ње ном ста њу. На 
сли чан на чин је ре ше на и стам бе на згра да по ро ди
це Мој си јев у Ули ци Сте ва на Срем ца 20. Гра ђе ви на 
је има ла по друм, при зе мље и два спра та. Сте пе ни
шни тракт је ре шен по лу кру жно, што ће Ур бан нај
че шће при ме њи ва ти у свом ства ра ла штву. У згра
ди су се на ла зи ла по два иден тич на дво соб на ста на 
по спра ту.22 Ка да је реч о трет ма ну фа са де, Ур бан 
је, за раз ли ку од Ша фа ри ко ве, на овом објек ту при
ме нио ве штач ки ка мен. У сво јој ака дем ској фа зи 
Ур бан је го то во не из о став но флан ки рао ула зе ка
не ли ра ним ле зе на ма, а на овом при ме ру је из над 
ен та бла ту ре по ста вио скулп ту рал ну де ко ра ци ју у 
окви ру ко је је сме ште но над све тло. Не што ма ње 
успе шан био је про је кат стам бе не згра де До бри
ле Ја ко вље вић у Цви ји ће вој 44. Ур бан је и на овој 
гра ђе ви ни ко ри стио слич не еле мен те фор ми ра ју

ћи је дан уме рен, скла дан и не пре те ра но де ко ра ти
ван ака де ми зам.23 Нај ре пре зен та тив ни ји обје кат из 
1930. го ди не је стам бе нопо слов на згра да Ар се на 
Фо ти ри ћа у Ну ши ће вој 10. Гра ђе ви на се са сто ја ла 
од при зе мља, три спра та и ман сар де. У при зе мљу 
су би ли сме ште ни ло ка ли, док су спра то ви слу жи
ли за ста но ва ње. Као и на прет ход ним про јек ти ма, 
Ур бан је пор тал тре ти рао на уо би ча јен на чин, док 
је цен трал ни ри за лит по де љен мо ну мен тал ним ре
дом ко ринт ских ле зе на. Оста так де та ља на фа са
ди не од сту па од Ур ба но вог ака дем ског ре пер то
а ра. При сут ни су бал ко ни, де ко ра тив ни па ра пе ти 
из ме ђу про зор ских отво ра и сит ни ме да љо ни.24 Те 
го ди не Ур бан је про јек то вао још јед ну углов ни цу 
за Је ле ну Ру љо ву, чи нов ни цу Др жав не хи по те кар
не бан ке. Гра ђе ви на се на ла зи ла на адре си Осма на 
Ђи ки ћа 34, ме ђу тим, из ла ском на те рен утвр ђе но 
је да је сру ше на. Згра да се са сто ја ла од при зе мља и 
спра та, са укуп но пет ста но ва. На про јек ту фа са
де је ви дљив Ур ба нов ру ко пис кроз упо тре бу дис
крет них де ко ра тив них ме ђу спрат них па не ла.25

Фра ња Ур бан је на ста вио да про јек ту је во де ћи 
се не про ме ње ним естет ским прин ци пи ма и 1931. 
го ди не, ка да је из ра дио на црт стам бе не згра де гра
ђе ви на ра Или је Бог да но ви ћа у Ки чев ској 12. Згра
да се са сто ја ла од по дру ма, при зе мља и два спра та, 
с цен трал но по ста вље ним ула зом и сте пе ни шним 
трак том са два ста на по спра ту.26 Но ви на ко ју је Ур
бан увео на овом про јек ту је сте ер кер у зо ни пр вог 
и дру гог спра та. Пор тал је по но во флан ки ран ка не
ли ра ним ле зе на ма, док је над све тло на гла ше но де
ко ра тив ним ре ље фи ма. Исте го ди не, у не по сред ној 
бли зи ни, Ур бан је за Ра до ша Не ди ћа про јек то вао 
ре пре зен та тив ну углов ни цу на углу Ба ба Ви шњи не 
и Ки чев ске ули це. Згра да је има ла по друм, при зе
мље, два спра та и ман сар ду. У при зе мљу су се на ла
зи ли ло ка ли, на спра то ви ма ста но ви, а ман сар да је 
би ла ре зер ви са на за две гар со ње ре, пе ри о ни цу, пе
глар ни цу и кров ну те ра су. Овом при ли ком, Ур бан 
је про јек то вао два сте пе ни шна трак та, за ста на ре и 
за по слу гу. Пре ма ори ги нал ном про јек ту, згра да је 
тре ба ло да има два ста на по спра ту, ме ђу тим, Ва
ле риј Ста шев ски (1882‒1945) на кнад но је ан га жо
ван да из вр ши од ре ђе не из ме не у про стор ној ор га
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ни за ци ји.27 Исте го ди не Ур бан је про јек то вао још 
јед ну углов ни цу ко ја је сру ше на у из град њи но вог 
стам бе ног ком плек са то ком осме де це ни је два де се
тог ве ка. Згра да се на ла зи ла на углу Кра љи це Ма
ри је и Кар не ги је ве и њен ин ве сти тор је био тр го вац 
Сте ван Ма ли на. Згра да се са сто ја ла од по дру ма, су
те ре на, при зе мља и два спра та, са по два дво соб на 
ста на по спра ту.28 Пр ви и дру ги спрат би ли су на
гла ше ни мо ну мен тал ним ре дом јон ских пи ла сте ра 
на углу, а дор ских на боч ним кри ли ма. Угао је био 
ис так нут ку по лом, ко ја се из ди за ла из над кров не 
ба лу стра де. За Јо ва на Са ви ћа, Ур бан је про јек то
вао ви лу у Ру мун ској 14а. Иа ко из глед фа са де ни је 
са чу ван у Исто риј ском ар хи ву Бе о гра да, на осно ву 
оста лих на цр та са зна је мо да је ви ла има ла по друм, 
су те рен, при зе мље, спрат и ман сар ду. У по дру му су 
би ле сме ште не по моћ не про сто ри је, по слу га је би ла 
у су те ре ну, док су при зе мље, спрат и ман сар да би ли 
на ме ње ни ста но ва њу по ро ди це Са вић.29

Го ди не 1931. Фра ња Ур бан за по чи ње про јек
то ва ње јед не од нај у спе шни јих углов ни ца у ду
ху ака де ми зма у свом ства ра ла штву, згра ду Ђо ке 
Цвет ко ви ћа на углу Бу ле ва ра де спо та Сте фа на и 
Еми ли ја на Јо си мо ви ћа (сл. 2).30 Стам бе нопо слов
на згра да по се ду је по друм, при зе мље, три спра та и 
ман сар ду. У при зе мљу су сме ште ни ло ка ли са га ле
ри ја ма, а спра то ви су би ли на ме ње ни ста но ва њу. У 
ман сар ди су се по ред два ма ња ста на на ла зи ле со бе 
за по слу гу, до ко јих се до ла зи ло за себ ним сте пе ни
штем. На сва ком спра ту су про јек то ва на по два ста
на ве ли ке ква дра ту ре, од ко јих су ста но ви на углу 
ре ше ни та ко што се из пред со бља ула зи ло у тр пе
за ри ју тра пе за сте осно ве, ода кле је пра во био са лон 
на са мом углу.31 На осно ву са чу ва ног про јек та мо же 
се за кљу чи ти да је Ур бан углов ни цу ре шио на гла
ша ва њем кон век сног угла ку по лом. Уга о ни фронт 
раш чла њен је ни зом ко ринт ских пи ла сте ра у ви
си ни од три спра та, из ме ђу ко јих се на ла зе про зор
ски отво ри. При зе мље је про јек то ва но у скла ду са 
сво јом на ме ном и ака дем ским прин ци пи ма, а го
то во бе зор на мен тал на фа са да об ло же на је бло ко
ви ма од ве штач ког ка ме на. Боч на кри ла ожи вље на 
су ди на мич ним рит мом сме не про зо ра и ка не ли ра
них или не ка не ли ра них ле зе на, с не што сло бод ни је 

ком по но ва ним ка пи те ли ма. Цен трал на зо на кри ла 
из Бу ле ва ра де спо та Сте фа на до дат но је ис так ну та 
ни зом бал ко на и рас ко шно ди зај ни ра ним ула зом. 
Кров ни ве нац је на гла шен ур на ма, скри ва ју ћи при
том ко си кров. Гра ђе ви на је за вр ше на 1933. го ди не 
и сво јом ар хи тек ту ром се ис ти ца ла у сре ди шњем 
град ском је згру. Услед зна чај не по зи ци је згра де, фа
са дом су до ми ни ра ли еле мен ти ко ји су до при но си
ли ње ној мо ну мен тал но сти.32 Из ве де но ре ше ње је 
не што дру га чи је и у из ве сној ме ри пред ста вља уна
пре ђе ну вер зи ју про јек та, с ку по лом ко ја до ми ни ра 
чи та вом це ли ном. Пр ви спрат је ви зу ел но при дру
жен при зе мљу, а из о ста ли су пи ла стри, ле зе не, као 
и рас ко шна пла сти ка. Дру ги и тре ћи спрат су из ве
де ни пре ма про јек ту, са де ко ра тив ним па ра пе ти ма 
и гир лан да ма из над про зо ра дру гог спра та. Там бур 
ку по ле је до био нео ба рок ну де ко ра ци ју. Овал ни 
про зо ри су тре ти ра ни по пут ме да љо на ко је др же 
де ца, а раш чла ње ни су све де ним ле зе на ма на ко је су 

Сл. 2. Зграда Ђоке Цветковића на углу Булевара деспота Стефана 
и Емилијана Јосимовића, 1931–1933. (фотографија: Ј. Вулевић)
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по ста вље не вит ке ур не.33 Уме сто сре ди шњег про зо
ра, по ста вљен је мо но грам Ђо ке Цвет ко ви ћа, ко ји је 
ка сни је укло њен.34

Уплив мо дер ни зма и стил ски ди вер зи тет 
(1931−1935)

Фра ња Ур бан је по чео да про јек ту је у ду ху мо
дер ни зма већ 1931. го ди не, ка да на ста ју два го то
во иден тич на про јек та. Пр ви је за згра ду пред у зи
ма ча Сте ва на Апроа у Мо ле ро вој 54,35 док је дру ги 
за стам бе ну згра ду по ро ди це Си че вић у Ули ци па
три јар ха Вар на ве 10.36 Оба пла ца на ко ји ма су по
диг ну те гра ђе ви не ве о ма су уски, све га 7,5 м је дан, 
од но сно 7,6 м дру ги, што је на мет ну ло од ре ђе на 
огра ни че ња. Ар хи тек та је у оба слу ча ја сме стио по 
је дан стан ка ули ци и је дан ка дво ри шту на сва ком 
спра ту. Оно што је ино ва тив но на оба про јек та је
сте пот пу на про ме на у од но су на до та да шњи на
чин Ур ба но вог про јек то ва ња. Уме сто уо би ча је них 
ре ше ња из ака дем ског ре пер то а ра, Ур бан је увео у 
упо тре бу сти ли зо ва не ру сти фи ка ци је при зем не зо
не у ви ду ди ја мантква де ра, док је оста так фа са де 
ре шен са свим јед но став но и без де ко ра ци је. Из у зе
так пред ста вља ју ре ље фи из ме ђу про зо ра на згра
ди Сте ва на Апроа, ко ји ни су би ли пред ви ђе ни Ур
ба но вим про јек том, већ су из ве де ни на кнад но.37

То ком че твр те де це ни је, Ур бан је про јек то вао 
ви ше ин ду стриј ских обје ка та у Бе о гра ду.38 Го ди не 
1931. је ан га жо ван да про јек ту је ра ди о ни цу фир ме 
ко же „Д. Ђор ђе вић и комп.“, на Ви ли ним во да ма. 
У при зе мљу објек та се пре па ри ра ла ко жа, док се 
на спра ту су ши ла. Уз про сто ри је ра ди о ни це осми
шље на су и два ста на ма ње ква дра ту ре.39 На ред не 
го ди не је из ра дио на црт Пр ве бе о град ске фа бри ке 
бо ја, емај ла и ла ка Не дељ ка Са ви ћа у По ен ка ре о вој 
78. Гра ђе ви на је из ве де на 1933. го ди не и са сто ја ла 
се од по дру ма, при зе мља и спра та. У по дру му фа
бри ке су се на ла зи ли ма га цин го то ве ро бе, ло жи о
ни ца и ма га цин си ро ви на. При зе мље су за у зи ма ла 
оде ље ња за ма ши не, са го ре ва ње, хла ђе ње, ра ди о
ни ца, ку хи ња и ма га цин за ро бу. На спра ту је би ло 
још јед но оде ље ње за ма ши не, као и за са го ре ва ње, 
ра ди о ни ца и кан це ла ри ја. По ред глав не, по сто ја

ла је и по моћ на згра да на углу у ко јој су би ли ло
кал, кан це ла ри ја и још је дан ма га цин.40 Фа бри ка је 
би ла мо дер ни стич ки ре ше на, ак цен то ва на јар бо
ли ма, док су ула зи би ли де ко ри са ни ко ва ним гво
жђем ге о ме триј ског ди зај на. На фа са ди су се пр ви 
пут у Ур ба но вом ства ра ла штву ја ви ле хо ри зон тал
не фу ге из ме ђу про зо ра, чи ја ће при ме на обе ле жи
ти ње го ва по зна оства ре ња. Про јек то вао је та ко ђе 
и фа брич ки дим њак. По сле Дру гог свет ског ра та, у 
фа бри ку је усе ље на Глав на ди рек ци ја хе миј ске ин
ду стри је, а 1947. го ди не је до зи дан спрат.

Иа ко је по ка зао да је у ста њу да успе шно про
јек ту је стам бе не згра де с при ме са ма мо дер ни зма, 
Фра ња Ур бан ће до кра ја сво је ка ри је ре ства ра ти и 
стро го академскe гра ђе ви не. У Ули ци кне ги ње Зор
ке, на бро ју 104, 1932. го ди не про јек то вао је још 
јед ну стам бе ну згра ду за Сте ва на Ма ли ну. Ори ги
нал но ре а ли зо ва на са су те ре ном, при зе мљем и два 
спра та, згра да је ка сни је до би ла још је дан спрат 
и ман сар ду. Про јек то ва на су два ста на по спра ту, 
пре ма уо би ча је ној ше ми за та да шњи пе ри од. При
зе мље је из ве де но у ве штач ком ка ме ну, док је фа
са да спра то ва од те ра но ве.41 Про че ље је ре ше но у 
ду ху Ур ба но вог еклек тич ног реч ни ка. Ула зни пор
тал је цен трал но по зи ци о ни ран и флан ки ран све
де ним ле зе на ма без ка пи те ла и ка не лу ра, ко је но се 
ен та бла ту ру из над ко је се на ла зи пар де ко ра тив них 
мо ти ва и над све тло. Цен трал ни ри за лит је бла го 
ис ту рен и на гла шен са че ти ри ле зе не, док су из ме
ђу спра то ва по ста вље на де ко ра тив на по ља ти пич
на за Ур ба но ву ар хи тек ту ру. Још јед но ре ше ње из 
исте го ди не, с при ме са ма ака де ми зма, пред ста вља 
стам бе на згра да у Бран ко вој 12, ко ју је Ур бан про
јек то вао за Ол гу Ми хељ.42 Згра да пре ма про јек ту 
по се ду је су те рен, при зе мље и три спра та, док да
нас има спрат ви ше. Фа са дом до ми ни ра ју два тро
стра на ер ке ра, из ме ђу ко јих су за лу че ни бал ко ни 
са ба лу стра да ма. При сут ни су дис крет ни де ко ра
тив ни па не ли из ме ђу пр о зо ра, ка рак те ри стич ни за 
Ур ба нов прин цип про јек то ва ња у ака де ми зму. По
след ње по зна то из ве де но де ло из 1932. го ди не је
сте дво ри шна згра да у Ре сав ској 12, ко ју од ли ку ју 
еклек тич ни мо ти ви ко је ар хи тек та ра до ко ри сти, 
по пут ши ро ких ка не ли ра них ле зе на, овог пу та без 
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ба зе и ка пи те ла и дис крет них де ко ра тив них ме ђу
про зор ских па не ла.43

Фра ња Ур бан је 1933. го ди не про јек то вао ви лу 
за тр гов ца Ми ла на То ми ћа у Бу ле ва ру кне за Алек
сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа 61. По сре ди је јед но ре пре
зен та тив но зда ње, у скла ду с ка рак те ром чи та ве 
ули це, про јек то ва но у ду ху фран цу ског ака де ми
зма.44 Ипак, ар хи тек ту ра ви ле оби лу је ори ги нал
ним де та љи ма, по пут сти ли зо ва них јон ских ка пи
те ла, док су осно ва и во лу мен не ка рак те ри стич ни 
за ака де ми зам. Ви лом до ми ни ра аси ме три ја, с по
лу кру жно за вр ше ним кри лом ка Шо ли ној ули ци, 
док је се ве ро и сточ на фа са да у пот пу но сти раз у ђе
на тре мо ви ма, ло ђа ма и те ра са ма, отва ра ју ћи се у 
пот пу но сти пре ма ба шти. У су те ре ну су се на ла
зи ле со бе за цве ће, алат, огрев, оста ва, пе ри о ни ца 
и га ра жа са со бом за шо фе ра. Пре ко про стра ног 
тре ма се при сту па ло у ма ло пред со бље у при зе мљу, 
ко је је во ди ло до хо ла мо ну мен тал них ди мен зи
ја. Из хо ла се ула зи ло у оста ле про сто ри је: со бу за 
уче ње, днев ну тр пе за ри ју, рад ну со бу, све ча ну тр
пе за ри ју, са лон, као и по моћ не про сто ри је по пут 
то а ле та, ку хи ње, оста ве и со бе за по слу гу. Из хо ла 
су сте пе ни це од хра сто ви не во ди ле на спрат где су 
по сто ја ле че ти ри спа ва ће со бе, ло ђе и бал ко ни, као 
и ку па ти ла и гар де ро бе.45

За тр гов ца Дра ги шу Ми ло ше ви ћа, Ур бан је 
1933. го ди не про јек то вао стам бе ну згра ду у Це
тињ ској 10, ко ја се са сто ја ла од по дру ма, при зе
мља, три спра та и та ва на. На сва ком спра ту су се 
на ла зи ла два иден тич на дво соб на ста на. Згра да 
је има ла два лиф та и две кров не те ра се са дво ри
шне стра не.46 Фа са да је ре ше на си ме трич но, с цен
трал но по ста вље ним ула зом и из ра зи то на гла ше
ном кон зо лом у зо ни по след њег спра та, на ко ју је 
по ста вљен јар бол. Из ме ђу ула за и над све тла по
ста вље на је над стре шни ца, а у ди зај ну вра та пре
о вла ђу ју ге о ме триј ски мо ти ви. Исте го ди не Ур бан 
је про јек то вао две ма ње стам бе не згра де у Ду бљан
ској 9 и Сто ја на Про ти ћа 18. Згра да у Ду бљан ској 
9 је про јек то ва на за Пе тра Кр сти ћа и има ла је по
друм, при зе мље и два спра та. У при зе мљу је по сто
ја ло дво ри шно кри ло са три ста на, ко ја су се са сто
ја ла од со бе и ку хи ње, док су по два ста на би ла на 

спра то ви ма. Згра да у Сто ја на Про ти ћа 18 про јек
то ва на је за Ми ли цу Дра го ми ро вић и са сто ја ла се 
од по дру ма, при зе мља, спра та и ман сар де, са два 
ста на по спра ту. Оба про јек та су би ла не на ме тљи ве 
ар хи тек ту ре, склад них про пор ци ја и на ли ни ји из
ме ђу ака де ми зма и мо дер ни зма. На њи ма је та ко ђе 
по но вљен мо тив ис так ну те кон зо ле у гор њој зо ни 
на ко ју је по ста вљен јар бол.47

Стам бе ну згра ду за тр гов ца Бо ри сла ва Ри сти
ћа у Ули ци Ко сте Сто ја но ви ћа 7, Ур бан је про јек то
вао 1934. го ди не.48 Иа ко гра ђе ви на на пр ви по глед 
ода је ути сак по ро дич не ре зи ден ци је, то је обје кат 
ко ји има три одво је на ула за, од ко јих пр ви во ди 
до че ти ри ста на за из да ва ње, дру ги до јед ног ста
на и до из ла за на та ван и тре ћи је на ме њен ста ну 
на спра ту за по ро ди цу Ри стић. По ред три спа ва ће 
со бе с по себ но про јек то ва ном гар де ро бом, стан је 
имао днев ну и све ча ну тр пе за ри ју, ре пре зен та тив
ни хол, са лон, со бу за рад, као и по моћ не про сто
ри је.49 Зда ње је про јек то ва но у ака дем ском ма ни ру, 
али с по себ ном ла ко ћом ко ја је по стиг ну та ко ло
сал ним ре дом јон ских ле зе на ко је раш чла њу ју про
зор ске отво ре на гла ше не ба лу стра да ма и па ра пет
ним па не ли ма. Мо ну мен тал ност фа са де до дат но је 
по стиг ну та упо тре бом ве штач ког ка ме на.

Ку ћа тр гов ца Ива на Ка ра ка ша у Ули ци Си ме 
Игу ма но ва 4 из 1934. го ди не пред ста вља још јед но 
не пре тен ци о зно, скром но ре ше ње у окви ри ма мо
дер ни стич ког ма ни ра.50 Иа ко је сме ште на на углу 
две ју ули ца, сти че се ути сак да ар хи тек та у из ра
ди овог про јек та ни је при дао ве ћу па жњу на гла ша
ва њу угла, већ се кон цен тра ци ја мо ти ва на ла зи на 
про че љу, у зо ни пр вог спра та. Ка не ли ра ни вер ти
кал ни во лу мен, ко ји про би ја кров ни ве нац и но си 
јар бол, уз пли так бал кон, од вла че па жњу од остат
ка пло шно ре ше не фа са де. Сли чан сен зи би ли тет 
оства рен је и на стам бе ној згра ди Ми ли це Јо ва но
вић у Ма чван ској 38, про јек то ва ној 1934, а за вр ше
ној 1935. го ди не.51 Про че ље је си ме трич но ре ше но, 
што је до дат но ак цен то ва но бал ко ном на пр вом 
спра ту и јар бо лом ис под пра во у га о ног за ба та. Иа
ко пре о вла ђу је јед но ста ван мо дер ни стич ки реч ник, 
де та љи по пут тра ка стих ис пу ста ко ји ви зу ел но об
је ди њу ју про зор ске отво ре ода ју Ур ба нов ау тор
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ски пе чат. На иден ти чан на чин је ре шио и про че ље 
стам бе не згра де у Сто ја на Про ти ћа 14 (1935).52

За фир му „АгаРу ше“, ко ја се ба ви ла про из
вод њом аце ти ле на и ок си ге на, Ур бан је 1934. го
ди не из ра дио про је кат но ве фа бри ке ди сусга са у 
Ули ци па три јар ха Ди ми три ја 1. То је био при зем ни 
обје кат ар ми ра но бе тон ске кон струк ци је, про јек то
ван пре ма прин ци пи ма ин ду стриј ске ар хи тек ту ре, 
јед но став ног и функ ци о нал ног ди зај на. Боч но од 
згра де су се на ла зи ле ја ме за креч, а њи ма нај бли
жа про сто ри ја би ла је ма га цин за кар бид са кра ном 
ко ји је пре но сио ма те ри јал у про сто ри ју за раз ви
ја ње аце ти ле на. До ње се на ла зи ла со ба за чи шће
ње аце ти ле на, док је цен трал ни део лон ги ту ди нал
не гра ђе ви не за у зи ма ла кан це ла ри ја с по моћ ним 
про сто ри ја ма. Дру го кри ло би ло је ре зер ви са но за 
ком пре сор и пу ње ње фла ша аце ти ле ном. Уз про
јек то ва ње но вих обје ка та, Ур бан је из ра дио и план 
пеј за жног уре ђе ња фа брич ког ком плек са (сл. 3).53

Ства ра ње ау тор ске ар хи тек ту ре 
(1935−1937)

Сре ди ном че твр те де це ни је два де се тог ве
ка, Фра ња Ур бан је по чео да про јек ту је ра ди кал
но дру га чи ју ар хи тек ту ру па ра лел но с ака дем ским 
оства ре њи ма. По сто ји мо гућ ност да је по тра жња 
ин ве сти то ра за мо дер ни стич ким реч ни ком по ра

сла, али је исто та ко мо гу ће да је у ге о ме триј ској 
де ко ра ци ји Ур бан про на шао свој умет нич ки кре до. 
Ли не ар ни де ко ра ти ви зам, ка ко га је Ми лан Про сен 
пре ци зно де фи ни сао, по стао је ка рак те ри сти чан и 
пре по зна тљив за Ур ба но во ства ра ла штво.54 На жа
лост, из не над на и пре ра на смрт пре ки ну ла је ову 
кре а тив ну фа зу ар хи тек те, ко ја је тра ја ла све га три 
го ди не, од 1935. до 1937, али је то ком тог раз до бља 
Ур бан про јек то вао сво ја нај ква ли тет ни ја и нај у спе
ли ја де ла.

Ње го во нај мо ну мен тал ни је оства ре ње из мо
дер ни стич ке ау тор ске фа зе је сте стам бе на згра да 
рен ти јер ке Хри сан те Ба луг џић на углу Поп Лу ки не 
и Цр но гор ске ули це, из 1935. го ди не (сл. 4). Згра да 
је због па да те ре на има ла по друм, су те рен, при зе
мље, три спра та и ман сар ду. Из Поп Лу ки не ули це 
су у при зе мљу би ли сме ште ни ло ка ли, док је улаз 
у згра ду са ста но ви ма био из Цр но гор ске ули це. 
Згра да је има ла два ста на и гар со ње ру по спра ту, 
док су со бе за по слу гу са за јед нич ким ку па ти ли ма 
би ли сме ште ни на ман сар ди. Оно што ову гра ђе
ви ну из два ја је сте ма е страл но ли ков но ре ше ње фа
са да, ко је по се ду је све еле мен те Ур ба но ве ау тор ске 
ар хи тек ту ре. Цен трал ни кор пус фа са де ожи вљен 
је про зор ским отво ри ма, оку лу си ма и бал ко ни
ма, ко ји су ви зу ел но уо кви ре ни удво је ним тра ка
стим ис пу сти ма. Боч ни део фа са де из Цр но гор ске 
ули це је ви зу ел но из дво јен као вер ти ка ла у ко јој 

Сл. 3. Пројекат пејзажног уређења комплекса фабрике ’АгаРуше’, 1934. (ИАБ, фXXVII261934)
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су сме ште не гар со ње ре, а оку лу си ку па ти ла су на 
исти на чин уо кви ре ни за јед но са соб ним про зо ри
ма. Угао је на гла шен бал ко ни ма кон тра сти ра ним 
у од но су на за о бље ну по вр ши ну фа са де. За о бље
ни угао гра ђе ви не ви зу ел но је одво јен од фа са де из 
Цр но гор ске ули це ар де ко ле зе ном, на чи јем је за
вр шет ку по ста вљен јар бол. Ко нач но, зо на ман сар
де је ви зу ел но нај ди на мич ни ја – ри там про зор ских 
отво ра за по чи ње с јед не стра не за о бље ним про зо
ром и три оку лу са, док се са дру ге стра не кре ће низ 
од три оку лу са и нај ду жег цен трал ног ни за боч но 
за о бље них и ква драт них про зор ских отво ра.55 Они 
су ме ђу соб но по ве за ни тра ка стим ни зом удво је них 
ис пу ста у ви ду ор на мен тал ног лан ца.56 Ула зни хол 
је об ло жен ве штач ким мер ме ром ви со ког ква ли те
та и опле ме њен јед но став ним ге о ме триј ским ди
зај ном ула зних и хол ских вра та.

За тр гов ца На ста са Са ви ћа, Ур бан је 1935. го
ди не из ра дио на црт стам бе нопо слов не згра де на 
углу Хи лан дар ске и Влај ко ви ће ве ули це, ко ја је у 

ве ли кој ме ри по на вља ла ре ше ње Цр но гор ске 2 из 
исте го ди не. За о бље ни угао је на гла шен бал ко ни ма, 
док је ман сар да ис так ну та са три оку лу са на углу 
и јар бо лом. Чи тав екс те ри јер за ми шљен је са еле
мен ти ма ка рак те ри стич ним за бе о град ски мо дер
ни зам. Ме ђу тим, дру га вер зи ја про јек та од ра зи ла је 
укус ин ве сти то ра, ко ји је на ги њао тра ди ци о нал ним 
фор ма ма ака де ми зма.57 Гра ђе ви на се са сто ји од по
дру ма, при зе мља и че ти ри спра та. При зе мље је ру
стич но об ра ђе но и ак цен то ва но атла си ма ко ји др же 
ен та бла ту ру спра та. Угао је на гла шен бал ко ни ма, 
док су боч на кри ла ви зу ел но раш чла ње на јон ским 
ле зе на ма. По след њи спрат је одво јен кор дон ским 
вен цем и де ко ри сан пу ти ма са гир лан да ма.58

Исте го ди не Ур бан је за по ро ди цу Ла кић про
јек то вао по ро дич ну ку ћу у Ули ци го спо да ра Ву чи
ћа 9 (сл. 5). То је сло бод но сто је ћи обје кат, ко ји се 
са сто јао од при зе мља, спра та и ман сар де. Во ђен ис
том по е ти ком, Ур бан је и ов де при ме нио дво крил
не про зо ре, обо га тив ши улич ну и боч ну фа са ду 

Сл. 4. Зграда рентијерке Хрисанте Балугџић на углу Поп Лукине и 
Црногорске улице, 1935. (фотографија: В. Путник Прица)

Сл. 5. Пројекат куће породице Лакић, Господара Вучића 9, 1935. 
(ИАБ, ф‒VII‒2‒1935)
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уо кви ре ним сег мен ти ма, ду плим тра ка стим ис пу
сти ма ко ји ме ан дри ра ју око про зо ра или фор ми ра
ју де ко ра тив ну тра ку уз иви цу фа са де. До ста на у 
при зе мљу се при сту па ло пре ко тре ма, док је улаз 
ко ји во ди ка спра ту скри вен са дво ри шне стра не, 
где је по зи ци о ни ран и по лу кру жни сте пе ни шни 
тракт. Боч на фа са да је ак цен то ва на са два мо дер
ни стич ка мо ти ва у гор њој зо ни: оку лу сом и јар бо
лом. Пар оку лу са и нео че ки ва ни пра во у га о ни про
зор осве тља ва ју и сте пе ни ште, ви зу ел но уо кви ре ни 
тра ка стим ис пу сти ма.59

Још ин вен тив ни је је ре ше ње згра де Вла ди ми ра 
Бу бли ка, ди рек то ра бан ке „Сла ви ја“, у Сло вен ској 
4−6, та ко ђе из 1935. го ди не (сл. 6). Реч је о стам бе
ној згра ди с по дру мом, при зе мљем, два спра та и 
ман сар дом, са два про стра на ста на по спра ту. Згра
да је би ла по лу у зи да на у блок, са углом ис так ну тим 
про зо ри ма око ко јих се про те же ка рак те ри сти чан 
ме ан дри ра ју ћи тра ка сти ис пуст, а ко ји се за вр ша ва 
за о бље ним про зо ром и јар бо лом. На овој гра ђе ви
ни Ур бан је ко ри стио и тро крил не про зо ре, ко је та
ко ђе об је ди њу ју ме ан дри ра ју ће тра ке. Ви зу ел но су 
је ди но из дво је ни про зо ри ман сар де у већ ви ђе ној 

фор ми на стам бе ној згра ди у Цр но гор ској 2. Боч
на фа са да де лу је ори ги нал ни је ре ше на од улич не, са 
дво крил ним ула зом пре кри ве ним ни зом кру жних 
ста кле них па не ла. Из над пор та ла се на ла зио оку лус 
ве ћих ди мен зи ја у функ ци ји над све тла. Оку лу си на 
боч ној фа са ди та ко ђе от кри ва ју по ло жај сте пе ни
шта. Ипак, еле мент ко ји нај ви ше из не на ђу је је сте 
сег мен ти ра ни за бат, ди зај ни ран у ар де ко ма ни ру.60

По ред кре а тив ни јих оства ре ња, Ур бан је 1935. 
го ди не про јек то вао и де ла на ли ни ји мо дер ни зма, 
по пут згра де тр гов ца Ди ми три ја Ко ци ћа у Ули ци 
Сто ја на Про ти ћа 14.61 Скром на гра ђе ви на се са сто
ји од при зе мља, спра та и ман сар де. Фа са да је би ла 
склад но ре ше на, са ис так ну тим јар бо лом ко ји про
би ја кров ни ве нац. У про јек то ва њу про че ља Ур бан 
је ко ри стио хо ри зон тал не фу ге у ме ђу про зор ским 
по љи ма, али је и ов де те жио ви зу ел ном об у хва та њу 
ви ше про зор ских отво ра, што је ти пич но за ње го
во по зно ства ра ла штво.

Фра ња Ур бан је то ком по след ње две го ди не 
свог жи во та на ста вио да про јек ту је гра ђе ви не са 
сна жним ау тор ским пе ча том. Јед на од ве ћих стам
бе них згра да чи ји је про је кат из ра дио 1936. го ди
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Сл. 6. Пројекат зграде Владимира Бублика, Словенска 4–6, 1935. (ИАБ, ф‒XXII‒18‒1935)
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не на ла зи се у Ули ци Сте ва на Срем ца 2 и при па
да ла је ин ду стри јал цу Ал бер ту Ши цу.62 Гра ђе ви на 
се са сто ја ла од по дру ма, су те ре на, при зе мља и три 
спра та.63 Ур бан је про стор ној ор га ни за ци ји ста но
ва при сту пио по себ но кре а тив но, та ко што је по зи
ци о ни рао вер ти ка лу ку па ти ла из над ула за, тач но у 
сре ди шњој зо ни про че ља. Та вер ти ка ла слу жи ла је 
за ку па ти ла гар со ње ра, ко је су се са сто ја ле од со
бе, пред со бља са угра ђе ним пла ка ром, ку па ти ла и 
ал ко ва, ко ји је нај ве ро ват ни је слу жио за чај ну ку
хи њу. Пар оку лу са на сва ком спра ту флан ки ра ју 
че ти ри тра ка ста ис пу ста ко ји во де од ре ље фа из
над пор та ла у при зе мљу до јар бо ла на по след њем 
спра ту, чи ме је до дат но ис так ну та си ме три ја про
че ља (сл. 7). Ре љеф у фор ми лу не те пред ста вља на
гу жен ску фи гу ру, чи ја је ски ца ви дљи ва и на про
јек ту згра де.64

То ком 1936. го ди не, Ур бан је про јек то вао и 
стам бе ну згра ду Да рин ке То мић на Гун ду ли ће вом 
вен цу 15, ко ја се са сто ји од по дру ма, су те ре на, при
зе мља и два спра та. Сва ки спрат је имао по два ста
на кла сич не про стор не ор га ни за ци је.65 Си ме трич но 
ре ше на фа са да по де ље на је на три вер ти кал не зо не, 

од ко јих се цен трал на ис ти че ула зним пор та лом с 
оку лу сом у функ ци ји над све тла. Па жњу та ко ђе при
вла чи ма си ван јар бол у зо ни ман сар де, ко ји флан ки
ра ју уски про зо ри и ме да љо ни са го ди ном град ње. 
Боч но од јар бо ла су про зор ски отво ри у фор ми по
ло же ног ова ла, ко је је Ур бан та ко ђе ра до ко ри стио.

То ком свог ства ра ла штва, Ур бан ни је про јек
то вао ве ли ки број по ро дич них ку ћа или град ских 
ви ла, па ку ћа Ол ге Ми ло ше вић на углу Де лиРа ди
во ја и Де бар ске, из 1936. го ди не, за у зи ма по себ но 
ме сто у ње го вом опу су (сл. 8). Ку ћа се са сто ја ла од 
су те ре на, при зе мља и ман сар де. Ка ко се на ла зи
ла на пла цу са оштрим углом, Ур бан је при ме нио 
слич ну про стор ну ор га ни за ци ју као код ста но ва у 
згра ди Цвет ко ви ћа, на углу Бу ле ва ра де спо та Сте
фа на и Еми ли ја на Јо си мо ви ћа. У пред со бље се ула
зи ло пре ко боч ног ула за с над стре шни цом, ода кле 
су ле ва вра та во ди ла у ку хи њу и оста ле по моћ не 
про сто ри је, док је пра во би ла цен трал на про сто
ри ја ку ће – све ча на тр пе за ри ја. Из ње се ула зи ло 
у днев ну тр пе за ри ју, са лон, деч ју со бу, ку па ти ло 
и те ра су ко ја је во ди ла ка дво ри шту. Деч ја со ба је 
во ди ла у ро ди тељ ску, ко ја је има ла ди рек тан при

ОДАКАДЕМИЗМАДОАУТОРСКЕАРХИТЕКТУРЕ:
СТВАРАЛАШТВОФРАЊЕУРБАНАУБЕОГРАДУ(1924‒1937)

Сл. 7. Пројекат стамбене зграде индустријалца Алберта Шица, Стевана Сремца 2, 1936. (ИАБ, ф‒III‒4‒1936)
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ступ ку па ти лу. Углов ни ца је ефект но ис так ну та по
лу кру жним бал ко ном на ко ји се из ла зи ло из са ло
на. Из над ње га је био оку лус на ко ји је по ста вљен 
јар бол. Дуж це ле ман сар де на ла зи ли су се оку лу си, 
ко ји су удво је ним тра ка стим ис пу стом об је ди ње ни 
с ма њим ква драт ним про зо ри ма, или уским а ду
гач ким про ре зи ма. Фа са ду из Ули це Де лиРа ди во ја 
на ро чи то ожи вља ва про стра на ло ђа ку хи ње, ви зу
ел но об је ди ње на са боч ним про зо ри ма и ак цен то
ва на оку лу сом.66

Не сва ки да шњи про јект ни за да так пред ста
вљао је Дом ха џи ја Рок сан де и Ла за ра Кња жев ча на 
у Ули ци кра ља Ми ла на 20 из 1936. го ди не. По слов
ностам бе на згра да узи да на у блок има ла је при зе
мље с ло ка ли ма, че ти ри спра та на ме ње на ста но ва
њу и ман сар ду. Про че ље је по де ље но на два уска 
ри за ли та, од ко јих је ле ви бла го ис ту рен и не што 
ви ши, до дат но ви зу ел но ис так нут нат пи сом Дом 
ха џи ја Рок сан де и Ла за ра Кња жев ча на, ис пи са ним 
око три оку лу са об мо та на ли не ар ном бор ду ром. Уз 
нат пис, ви со ко по ста вљен ис под кров ног вен ца на
ла зио се и јар бол, ди зај ни ран са ба зом у фор ми ни
за кон цен трич них лу ко ва, ко ји је ка сни је укло њен. 
Уву че ни ри за лит је ожи вљен плит ким бал ко ни ма 
и јед ним по ло же ним из ду же ним овал ним про зор
ским отво ром у зо ни ман сар де.67

Па ра лел но са број ним кре а тив ним оства ре
њи ма, Ур бан је 1936. го ди не про јек то вао стам бе
ну згра ду Ди ми три ја Ко сти ћа у Ули ци Ста но ја Гла
ва ша 3, ко ја стил ски од ска че од ње го вих дру гих 
оства ре ња. Гра ђе ви на се са сто ји од по дру ма, при
зе мља, три спра та и та ва на. Сокл је од што ко ва
ног ве штач ког ка ме на са ша ри ра ним иви ца ма, док 
је оста так фа са де из ве ден у те ра но ви. Ула зни хол 
је об ло жен ве штач ким мер ме ром.68 Иа ко је фор ма 
про че ља на пр ви по глед про чи шће на, фа са ду од
ли ку ју број ни дис крет ни де ко ра тив ни де та љи за
кључ но с мо ди фи ко ва ним кла сич ним кров ним 
вен цем. На осно ву стил ске ана ли зе, гра ђе ви на би се 
пре мо гла при пи са ти Јо ва ну Бје ло ви ћу (1903‒1977) 
не го Фра њи Ур ба ну.69

Не што пре по зна тљи ви је је ре ше ње стам бе не 
згра де Да ни це Кур то вић у Југ Бог да но вој 21, та ко ђе 
из 1936. го ди не (сл. 9).70 Згра да има по друм, су те
рен, при зе мље, че ти ри спра та и та ван. По ред про
стра них ста но ва, на сва ком спра ту се на ла зи ла по 
јед на гар со ње ра. Уме сто уо би ча је ног ре ше ња, да се 
со ба за по слу гу на ла зи уз ку хи њу, Ур бан је и ов де 
по но вио ре ше ње из Цр но гор ске 2, сме стив ши про
сто ри је за по слу гу на та ва ну. У трет ма ну про че ља 
од ре ђе ни мо ти ви се мо гу сма тра ти пре по зна тљи
вим у Ур ба но вој ар хи тек ту ри, по пут спе ци фич но 

ВЛАДАНАПУТНИКПРИЦА

Сл. 8. Пројекат куће Олге Милошевић на углу ДелиРадивоја и Дебарске, 1936. (ИАБ, ф‒VI‒13‒1936)
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ди зај ни ра них кон зо ла, кон век снокон кав них ле зе
на ко је флан ки ра ју про зор ске ни зо ве, или ула зног 
сег мен та на гла ше ног боч ним за о бље ним про зо
ром. Ипак, ка рак тер гра ђе ви не је ви ше еклек тич ки 
не го у ду ху ар де коа, че му до при но си и де ко ра тив
ни ре пер то ар ко јим до ми ни ра ју ме да љо ни с ре ље
фи ма ли ко ре сца Аце Сто ја но ви ћа.71

Кра јем го ди не, Ур бан је про јек то вао још јед
ну стам бе ну згра ду, овог пу та за Ол гу Ћо сић. Сме
ште на на углу ули ца Ца ра Ни ко ла ја Дру гог и Ба
це ти не, згра да је по се до ва ла по друм, при зе мље и 
спрат са по јед ним ста ном. Гра ђе ви на је сво јом ар
хи тек ту ром ви ше ода ва ла ути сак по ро дич не ку
ће. Угло ви су би ли на гла ше ни ру стич ним ка ме ним 
бло ко ви ма, а ме ђу про зор ски па не ли су би ли ис пу
ње ни ре ље фи ма. Кров је био на ви ше во да, ис так
нут ви со ким дим ња ци ма са укра сним ка па ма.72 Ку
ћа је сру ше на по чет ком осме де це ни је два де се тог 
ве ка, то ком из град ње стам бе ног бло ка „Пла то“.73

Иа ко по след ња, 1937. го ди на се мо же сма тра
ти јед ном од нај плод ни јих и нај кре а тив ни јих у Ур
ба но вом ства ра ла штву. Те го ди не из вр шио је пре
прав ке на хо те лу „Ка си на“ и по диг ну то је се дам 
гра ђе ви на пре ма ње го вим про јек ти ма.74 У не по
сред ној бли зи ни Цвет ко ви ће ве стам бе нопо слов не 
згра де, Ур бан је про јек то вао још јед ну углов ни цу 
ра ди кал но дру га чи јег сти ла и сен зи би ли те та. На 
углу Бу ле ва ра де спо та Сте фа на и Ска дар ске, 1937. 
го ди не је са гра ђе на стам бе нопо слов на згра да Дра
го љу ба Цвет ко ви ћа. На про јек ту је при су тан рас
ко шно ди зај ни ран ула зни пор тал, са зра ка сто по
зи ци о ни ра ним ре шет ка ма од ко ва ног гво жђа и 
окви ром од ве штач ког ка ме на с ре љеф ним мо ти
вом ар де ко та ла са.75 Ме ђу тим, из ве де но ре ше ње је 
да ле ко скром ни је. Иа ко је рам ма хом из ра ђен пре
ма про јек ту, вра та су да ле ко кон вен ци о нал ни ја. 
Фа са да је ре ше на на ли ни ји мо дер ни стич ког сен
зи би ли те та бе о град ских ар хи те ка та по пут Бра ни
сла ва Ко ји ћа (1899−1987). Ипак, оно што из два ја 
ову гра ђе ви ну је сте ко ри шће ње ни зо ва дво крил
них про зо ра уме сто та да до ми нант них тро крил
них. Још је дан је дин стве ни мо ме нат у ар хи тек тон
ском об ли ко ва њу пред ста вља за се че ни угао, где су 
фор ми ра ни ма ли тро у га о ни бал ко ни.

Ур бан је исте го ди не про јек то вао још јед ну 
мо ну мен тал ну углов ни цу на рас кр сни ци Та ков ске 
и Све то гор ске ули це (сл. 10). То је стам бе нопо
слов на згра да из во зни ка Си ме Ни ко ли ћа и са сто ји 
се од при зе мља с ло ка ли ма, ме за ни на, три спра та 
за ста но ва ње и ман сар де.76 Гра ђе ви на је про јек то
ва на у пот пу но сти пре ма прин ци пи ма ака де ми
зма, с ја сном спрат ном еле ва ци јом и де ко ра тив ним 
ре пер то а ром. При зе мље је бла го уву че но у од но су 
на ме за нин, ко ји др же кон зо ле у ви ду атла са. Фа
са да по слов ног де ла гра ђе ви не об ло же на је бло ко
ви ма пи ко ва ног ве штач ког ка ме на, док су спра то ви 
ви зу ел но об је ди ње ни мо ну мен тал ним ре дом ко
ринт ских ле зе на. У згра ду се ула зи из Све то гор ске 
ули це, где се на ла зи рас ко шан дво крил ни улаз де
ко ри сан ко ва ним гво жђем. Ви со ка раз у ђе ност фа
са де по стиг ну та је рит мом уву че них и ис ту ре них 
во лу ме на у ви ду бал ко на и пу не фа сад не скулп
ту ре, по пут де це са дра пе ри ја ма у зо ни ман сар де. 

ОДАКАДЕМИЗМАДОАУТОРСКЕАРХИТЕКТУРЕ:
СТВАРАЛАШТВОФРАЊЕУРБАНАУБЕОГРАДУ(1924‒1937)

Сл. 9. Пројекат стамбене зграде Данице Куртовић,  
Југ Богданова 21, 1936. (ИАБ, ф‒XV‒32‒1936)
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Ипак, нај не о бич ни ји мо тив се на ла зи на сре ди
шњем де лу кров ног вен ца и реч је о свињ ској гла
ви, по ста вље ној нај ве ро ват ни је пре ма из ри чи тој 
же љи ин ве сти то ра.

Ова гра ђе ви на по ста ла је пред мет нај о штри
је кри ти ке ар хи тек те Ми лу ти на Бо ри са вље ви ћа 
(1889‒1970) у днев ном ли сту Вре ме: [Н]емогућно је 
усво ји ти за би ја ње про зор ских тим па но на у пло чу 
бал ко на; ни ти је до зво ље но не е сте тич но по де ли
ти про зор на два не јед на ка де ла, као што је учи
ње но на сред њем де лу згра де, ко ја се по ди же на углу 
Та ков ске и Жор жа Кле ман соа. Још ма ње се да есте
тич ки оправ да ти што се на фа са ди те згра де из
над три луч на про зо ра ме за ни на на ла зе два про
зо ра гор њих спра то ва, тј. из над три осо ви не две 
осо ви не. Пи ла стри ри за ли та ко ји ура мљу ју сред њи 

део мо ра ли су би ти де кро ши ра ни и за вр ше ни кон
со ла ма ко је их но се. Ис под ме за ни на ни је тре ба ло 
ста вља ти ве нац; ду ћа ни са ме за ни ном тре ба ло је 
да чи не је дан део, а не два, да би се до био ја сни ји 
од нос тог де ла и са пи ла стри ма (од нос 2:3). До дај
мо, да су пи ла стри рђа ве про пор ци је, јер су су ви ше 
вит ки, као и да су од но си из ме ђу про зо ра и из ме ђу 
пи ла стра ар хи тек тон ски не про сту ди ра ни. Глав
ни ве нац је не про пор ци о на лан пре ма це лој ви си ни 
згра де, од но сно ви си ни пи ла стра; он је су ви ше ма
ли. Исто та ко су у рђа вој про пор ци ји фи гу ре из над 
пи ла стра.77 Бо ри са вље ви ће ва кри ти ка је ар гу мен
то ва на и оправ да на ако се ар хи тек ту ра ис кљу чи во 
по сма тра кроз кон зер ва тив ну при зму ака де ми зма. 
Ње му се ка сни је при дру жио и Бог дан Не сто ро вић 
(1901‒1975), сма тра ју ћи да је ком по зи ци ја фа са де 
пре оп те ре ће на.78 Оно што се си гур но мо же за кљу
чи ти је сте да Ур бан ни је при па дао гру пи ства ра
ла ца ко ји су се вер но др жа ли ака дем ских на че ла и 
за ко ни то сти. Ње го ва оства ре ња у ду ху ака дем ске 
тра ди ци је не пред ста вља ју вер на уса вр ша ва ња сте
че них зна ња, већ да ле ко сло бод ни је ин тер пре та ци
је по сто је ћег ре пер то а ра. Иа ко не пред ста вља ње
го во нај у спе шни је де ло у сти лу ака де ми зма, згра да 
Си ме Ни ко ли ћа је иден ти тет ски од ре ди ла јед ну ва
жну рас кр сни цу и сво јом ре пре зен та тив но шћу и 
да ље до ми ни ра ми кро ам би јен том.79

Ур ба нов ау тор ски из раз ви ше је до шао до из
ра жа ја у про јек то ва њу ма ње стам бе нопо слов не 
углов ни це на рас кр сни ци ули ца Во ји сла ва Или ћа 
и Ста ни сла ва Срем че ви ћа, за тр гов ца Во ји сла ва Јо
ва но ви ћа (сл. 11). У при зе мљу су се на ла зи ли ло ка
ли, док су на спра ту би ла три ста на.80 Туп угао ко
ји фор ми ра ју две ули це на мет нуо је плац у об ли ку 
ром ба, ко ји је Ур бан до бро ис ко ри стио та ко што је 
за се као угао фор ми ра ју ћи три фа са де при бли жно 
јед на ке ду жи не. Са два боч на кри ла и ис ту ре ним 
сте пе ни шним трак том ка дво ри шту, гра ђе ви на је 
по при ми ла осно ву не пра вил ног ћи ри лич ног сло
ва „Ш“. Иа ко фа са ду пре вас ход но од ли ку ју еле
мен ти ар де коа, при сут ни су и не ки од ти пич них 
Ур ба но вих мо ти ва. Сре ди шња фа са да је до дат но 
ис так ну та па ром скулп ту ра у ни ша ма, док се у зо
ни ман сар де на ла зи гру па ци ја од три оку лу са об је

ВЛАДАНАПУТНИКПРИЦА

Сл. 10. Стамбенопословна зграда извозника Симе Николића  
на углу Таковске и Светогорске улице, 1937.  

(фотографија: В. Путник Прица)
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ди ње них тра ка стим ис пу стом ис пред ко јих је по
ста вљен ма сив ни јар бол. Згра да је сру ше на и на 
ње ном ме сту је по диг ну та ви ше спрат ни ца.

Гра ђе ви на ко ја сво јом ар хи тек ту ром од ска че 
од Ур ба но вог ства ра ла штва је сте стам бе на згра да 
пред у зи ма ча Вла ди ми ра Но ва ко ва, у Иван ко вач кој 
20, та ко ђе из 1937. го ди не. На осно ву де ли мич но са
чу ва не тех нич ке до ку мен та ци је, из ве сно је да је Ур
бан ау тор, ме ђу тим, про је кат ни је са чу ван.81 Про
че љем до ми ни ра ула зни пор тал с ра мом од ви со ко 
ру сти фи ко ва них бло ко ва ве штач ког ка ме на, из над 
ко јег је ба рок ни грб на ко ји је по ста вљен јар бол. 
Лук су зна об ра да ве сти би ла та ко ђе све до чи о ре пре
зен та тив но сти гра ђе ви не, али ни је дан мо тив се не 
мо же пре по зна ти као ти пи чан за Ур ба нов ру ко пис.

Не у о би ча јен при ступ оства рио је и на две ви
ле рен ти је ра Алек сан дра Ми лен ко ви ћа, ко је се 
на ла зе у Ули ци Си ме Лу ки на Ла зи ћа 14 (сл. 12).82 
Две ви ле по диг ну те су на јед ном пла цу и по сво
јој ар хи тек ту ри ве о ма су слич не и чи не је дин стве
ну це ли ну. Пр ви пут у сво јој ка ри је ри Ур бан је 
при ме нио еле мен те на ци о нал ног сти ла. Би фо ре и 

три фо ре су де ко ри са не тор ди ра ним и глат ким пи
ла стри ма, док по је ди ни ка пи те ли до слов ни је алу
ди ра ју на срп скови зан тиј ски стил. Ис под про зо ра 
су сле пе ар ка де, док су по је ди не би фо ре и три фо ре 
де ко ри са не ша хов ским по љем нат кри ве ним лу ком 
од ће ра ми де. И ка пи ја је ди зај ни ра на у скла ду с ар
хи тек ту ром две ви ле. На овим про јек ти ма Ур бан 
је по ка зао да је мо гао успе шно да ре ин тер пре ти ра 
на ци о нал ни и срп скови зан тиј ски стил у по зно ро
ман ти чар ском ду ху.

Јед на од Ур ба но вих по след њих ре а ли зо ва них 
гра ђе ви на је сте стам бе на згра да Ка ти це Јо ва но вић, 
у Ули ци Алек се Не на до ви ћа 13. Обје кат је про јек
то ван и из ве ден 1937. го ди не као стам бе на згра да 
узи да на у блок, са јед ним ста ном по спра ту.83 Фа са
ду кра си ви ше стру ко про фи ли са на тра ка, ко ја уо
кви ру је и оп ши ва ула зни пор тал, а за тим и про зо ре, 
ме ан дри ра ју ћи све до јар бо ла у зо ни кров ног вен ца. 
Тра ка се по том спу шта уз иви цу про че ља и за вр ша
ва у зо ни пр вог спра та во лу том, ис под ко је се на ла
зи ни ша са скулп ту ром на ге же не.84 Ве ли ка па жња 
је по све ће на и ди зај ну ула зног хо ла. Под је пре кри

ОДАКАДЕМИЗМАДОАУТОРСКЕАРХИТЕКТУРЕ:
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Сл. 11. Пројекат стамбенопословне зграде трговца Војислава Јовановића на углу Војислава Илића  
и Станислава Сремчевића, 1937. (ИАБ, ф‒XXII‒37‒1937)
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вен те ра цом са ше сто кра ком зве здом у две бо је, као 
јед ним од стан дард них де ко ра тив них мо ти ва. Зи
до ви су у ви си ни око 1,5 ме та ра об ло же ни ве шта 
ч ким мер ме ром, док вр ху нац кре а тив но сти у об ра ди 
ен те ри је ра пред ста вља ге лен дер од ко ва ног гво жђа 
пљо сна тог про фи ла, фор ми ра ног у ви ду ни за кон
цен трич них кру го ва ко ји се ме ђу соб но про жи ма ју, а 
ко је пре се ца ју тан ке шип ке кру жног про фи ла.

Пи та ње ау тор ства

Утвр ђи ва ње ау тор ства пред ста вља је дан од 
ве ћих иза зо ва исто ри о гра фи је. На осно ву до са да
шњих ис тра жи ва ња, кон ста то ва но је да је ве ли ка 
про дук ци ја на по љу при ват них ин ве сти ци ја, као 
и не мо гућ ност др жав них ар хи те ка та да про јек ту ју 
за при ват не соп стве ни ке, до ве ла до ве ли ког бро ја 
упит них ау тор ста ва. Не рет ко се де ша ва ло да ар хи
тек та или ин же њер с ли цен цом пот пи ше про је кат 
свог мла дог ко ле ге или не ког за по сле ног у Ми ни
стар ству гра ђе ви на. Иа ко ово пи та ње зах те ва по

се бан осврт у ви ду на уч не рас пра ве, пи та ње ау
тор ства се по себ но ја вља у слу ча ју опу са Фра ње 
Ур ба на. Услед спе ци фич но сти ње го вог цр те жа и 
ру ко пи са, по је ди ни про јек ти ко је је пот пи сао од
ска чу од ње го вог уо би ча је ног при сту па и ма ни ра 
про јек то ва ња. Исто та ко, по је ди ни про јек ти ко је су 
пот пи са ли дру ги ау то ри атри бу ци јом се ја сно мо гу 
при пи са ти Ур ба ну.

Ње гов пот пис се на шао на тех нич ком опи су 
стам бе не згра де Ди ми три ја Стан чу ло ви ћа у Са ра
јев ској 4, из 1932. го ди не. Ме ђу тим, про је кат ко
ји се на осно ву спе ци фич но сти ру ко пи са и сти ла 
цр та ња мо же при пи са ти Ур ба ну, пот пи сао је Ми
лан Јо ва но вић.85 Стам бе на згра да у Ули ци Сто ја на 
Про ти ћа 32 про јек то ва на је 1935, а из ве де на 1936. 
го ди не. Фа са да је тре ти ра на на ти пи чан Ур ба
нов на чин, уга о ни про зо ри ви зу ел но су об је ди ње
ни дво стру ком ме ан дри ра ју ћом бор ду ром, док су 
про зо ри сте пе ни шног трак та ре ше ни у ви ду вер
ти кал ног ни за оку лу са. Ипак, про је кат су пот пи са
ли Ни ко ла Ма те јић (1891‒?) и Ва си ли је Гон ча ров 

Сл. 12. Пројекат виле рентијера Александра Миленковића,  
Симе Лукина Лазића 14, 1937. (ИАБ, ф‒VIII‒14‒1937)
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(1905−1962), ко ји је са Ур ба ном са ра ђи вао и чи ји се 
пот пис на шао на ви ше Ур ба но вих про је ка та.86 На 
осно ву стил ске атри бу ци је, с ве ли ком си гур но шћу 
се мо же твр ди ти да је Фра ња Ур бан пра ви ау тор 
на цр та.87 Гон ча ров је 1937. го ди не та ко ђе пот пи
сао про је кат по ро дич не ку ће Ва ле ри је За бо лот њој, 
у Ули ци На ке Спа сић 4.88 Оби ље мо ти ва и еле ме
на та на про јек ту и из ве де ној гра ђе ви ни та ко ђе мо
гу да упу те на Фра њу Ур ба на. Све га не ко ли ко ме
се ци по сле Ур ба но ве смр ти Гон ча ров је пот пи сао 
про јек те за још две стам бе не згра де и ин ду стриј
ски обје кат. Јед на стам бе на згра да је у Ца ра Ду ша
на 92, док се дру га на ла зи на адре си Ју жни бу ле вар 
8. Обе гра ђе ви не од ли ку је сна жан ау тор ски пе чат 
Фра ње Ур ба на. Ин ду стриј ски обје кат је про јек то
ван као Цин ко гра фи ја Јо ва на Ме ли ха ра и на ла зи се 
у Ша фа ри ко вој 11. Иа ко је фа са да ре ше на мо дер
ни стич ки, на осно ву спе ци фич ног цр те жа са чу ва
ног про јек та ау тор ство Гон ча ро ва се мо же до ве сти 
у пи та ње.89 Ипак оста је не раз ја шње но да ли је Гон
ча ров пра ви ау тор гру па ци је оства ре ња у ма ни ру 
де ко ра тив ног мо дер ни зма с при ме са ма ар де коа, с 
об зи ром на чи ње ни цу да пред ста вља ју на гли за о
крет у Ур ба но вом ства ра ла штву. Ме ђу тим, иа ко је 
Гон ча ров као гра ђе вин ски ин же њер био ак ти ван и 
по сле Ур ба но ве смр ти, спо ра дич на оства ре ња не 
по се ду ју умет нич ки из раз ко ји се мо же до ве сти у 
ве зу са Ур ба но вим ре а ли за ци ја ма. 

По ред на ве де них при ме ра, по сто је три стам бе
не згра де и јед на по ро дич на ку ћа за ко је ни је про
на ђе на или са чу ва на про јект на до ку мен та ци ја у 
Исто риј ском ар хи ву Бе о гра да, а за ко је се на осно ву 
стил ске атри бу ци је мо же ре ћи да их је про јек то вао 
Фра ња Ур бан. Пр ва згра да се на ла зи на адре си Но
во па зар ска 26 и пред ста вља узи да ни стам бе ни обје
кат од при зе мља и три спра та. Иа ко је да нас ори ги
нал на фа са да у пот пу но сти из гу бље на ис под сло ја 
тер мо и зо ла ци је, на осно ву ра ни јег ста ња се мо гла 
ви де ти упо тре ба тра ка стих ис пу ста, док је боч но 
за лу че ни про зор уз пор тал и да ље при су тан. Дру
га стам бе на згра да на ла зи се у Ули ци Све то за ра 
Ра ди ћа 2 и њен ори ги нал ни из глед и ма те ри ја ли
за ци ја су за др жа ни. Фа са дом до ми ни ра ју удво је не 
тра ке ко је об је ди њу ју и ме ан дри ра ју око про зо ра и 

луч но се спу шта ју ка кру жном над све тлу и пор та
лу, док је јар бол го то во исто ре шен као на До му ха
џи ја Рок сан де и Ла за ра Кња жев ча на у Ули ци кра
ља Ми ла на 20. Тре ћа стам бе на згра да се на ла зи у 
Ули ци вој во де Хр во ја 41. Трет ман фа са де од ра жа ва 
Ур ба нов сен зи би ли тет, на ро чи то у пот кров ној зо
ни са оку лу сом, по ло же ним за лу че ним отво ри ма на 
углу до дат но пот цр та ним јар бо лом. По ро дич на ку
ћа на ла зи се у Су бо тич кој 13 и реч је о је при зем
ној гра ђе ви ни с та ва ном, ко ји је ка ули ци из диг нут 
и фор ми ра је дин ствен ку бич ни во лу мен с при зе
мљем. Угао је у зо ни та ва на ак цен то ван по ло же ним 
за лу че ним про зо ри ма на ко је се на до ве зу је и је дан 
оку лус, а вер ти кал ну до ми нан ту чи ни јар бол. 

То ком свог ства ра ла штва, Ур бан је ру ко во дио 
и од ре ђе ним бро јем из ме на и адап та ци ја по сто је
ћих про је ка та, као и над град њи. Јед но од успе шни
јих ре ше ња на том по љу је сте и стам бе нопо слов
на згра да у Ми ле шев ској 54 из 1934. го ди не, ко ју 
је ини ци јал но про јек то вао ар хи тек та Ми ла дин Пр
ље вић (1900−1973), да би ка сни ји про је кат пре у зео 
Ур бан.90 Као по себ но пи та ње, на ме ће се и ау тор
ство за Ур ба но ву по ро дич ну ку ћу у Ули ци Ђор ђа 
Вај фер та 44 на Ко тежНе и ма ру. Про јект на до ку
мен та ци ја ни је про на ђе на, али у кар то ну жи те ља 
мо же се ви де ти да је од 1931. го ди не при ја вљен на 
тој адре си и да је ку ћа у вла сни штву по ро ди це Ур
бан. Иа ко је ку ћа пре тр пе ла од ре ђе не из ме не, ни је 
над зи да на и по је ди ни са чу ва ни еле мен ти на фа са
ди алу ди ра ју на Ур ба но во ау тор ство, по пут ши ро
ких ка не ли ра них ле зе на са све де ним ка пи те ли ма.

Ипак, нај ве ће пи та ње ау тор ства ве зу је се за 
згра ду срп скоје вреј ске цр кве не оп шти не ашке на
ског об ре да, по зна ти ју као си на го га Су кат Ша лом, 
по диг ну ту у Ули ци Мар ша ла Бир ју зо ва 19, из ме
ђу 1924. и 1929. го ди не.91 На про јек ту ко ји да ти ра 
од 17. ав гу ста 1923. го ди не на ла зи се пот пис Фра ње 
Ур ба на, што би зна чи ло да је он већ те го ди не био 
у Бе о гра ду, ма кар и при вре ме но.92 Ипак, про је кат 
не но си Ур ба нов пе чат, што се мо же об ја сни ти чи
ње ни цом да он 1923. го ди не још увек не ма зва нич
ну ли цен цу.93 Та ко ђе, на осно ву стил ске атри бу ци
је, те шко да се про је кат мо же при пи са ти Ур ба ну, јер 
не по се ду је еле мен те ко ји би се до ве ли у ве зу са би

131



ло ко јим од ње го вих ка сни јих оства ре ња. Ду ги низ 
го ди на се ау тор ство при пи си ва ло Ми ла ну Шлан гу 
(1897−1941), не свр ше ном сту ден ту ар хи тек ту ре и 
си ну над ра би на Иг ња та Шлан га (1873−1942).94 Ка да 
се по сма тра на црт си на го ге, осим Ур ба но вог пот
пи са, ни су при сут ни ње гов ка рак те ри сти чан ру ко
пис и цр теж.95Ау тор ство Ми ла на Шлан га до дат но 
је по твр ђе но ње го вим пор тре том, ко ји је 1933. го
ди не на сли као Ва са По мо ри шац (1893−1961), где су 
у по за ди ни при ка за не две гра ђе ви не од зна ча ја за 
Шлан га: си на го га Су кат Ша лом и не дав но сру ше на 
ви ла Мир ка Об ра до ви ћа у Пе тро град ској 14.96

Ко нач но, у по је ди ним слу ча је ви ма, упит ном 
Ур ба но вом ства ра ла штву и ау тор ству до при но си и 
кон тро верз на афе ра у ко јој је уче ство вао 1932. го
ди не. При ли ком ту жбе Жа кли не Кр стић про тив 
ро ђа ка Ми ло ва на и Дра ги це Ми ло ше вић, а по во
дом пре ва ре око вла сни штва ку ће у Срем ској ули
ци, Фра ња Ур бан био је крун ски све док, при знав
ши да је од Ми ло ше ви ћа до био ори ги нал пла на 
ко ји је пре цр тао и пот пи сао.97 Иа ко овај до га ђај 
не до во ди у пи та ње чи тав опус Фра ње Ур ба на, он 
ипак уво ди мо гућ ност оправ да не сум ње у ау тор
ство по је ди них про је ка та.

За кљу чак

Лич ност и де ло ар хи тек те Фра ње Ур ба на би ло 
је сла бо по зна то до ма ћој исто ри о гра фи ји. Ви ше
стру ки су раз ло зи због ко јих је ње го во ства ра ла
штво до ско ра би ло у сен ци ње го вих са вре ме ни
ка. Не га тив не кри ти ке ње го вих ко ле га умно го ме 
су до при не ле да ње го ва ар хи тек ту ра ду го не бу
де пред мет ве ћег ин те ре со ва ња. За Фра њу Ур ба
на Ми лу тин Бо ри са вље вић је ре као сле де ће: Ар
хи тек та Ур бан сте као је ре пу та ци ју у на шој 
пре сто ни ци до брим ре ша ва њем осно ва. То је мо гућ
но. Али ре ша ва ње осно ва у при ват ној ар хи тек ту
ри пред ста вља ло гич ки, од но сно прак тич ки, а не 
естет ски про блем. Оно што при па да есте ти ци, 
то је фа са да. Ар хи тект – ло ги чар не мо ра у исто 
вре ме би ти и ар хи тект – есте ти чар, тј. умет
ник. То је слу чај са ар хи тек том Ур ба ном. Он ни је 
умет ник; ми не по зна је мо ни јед ну од ње го вих гра

ђе ви на ко ја би има ла умет нич ку вред ност. Што 
се ти че ње го вих мо дер них по ку ша ја, они су без ар
хи тек тон ског ин те ре са; али не сто ји бо ље ни са 
ње го вим по ку ша ји ма у кла сич ном, од но сно ре не
сан сном сти лу.98 Оце на јед ног струч ња ка ка кав је 
био Бо ри са вље вић сва ка ко је до жи вља ва на као не
у пит на, свр став ши Ур ба на ме ђу број не ин же ње ре 
и ар хи тек те за ко је се ду го сма тра ло да ни су ства
ра ли умет ност. Број не не ја сно ће о Ур ба но вом жи
во ту и ка ри је ри та ко ђе су пред ста вља ле пре пре ку 
у по дроб ни јем вред но ва њу ње го вог опу са. По сле 
ви ше го ди шњег ис тра жи ва ња ње го вог ства ра ла
штва, сти че се ути сак да су мно га пи та ња и да ље 
оста ла без од го во ра. Још увек је не раз ја шње на ње
го ва ве за с је вреј ском ашке на ском за јед ни цом, ни
је утвр ђе но на ко јем фа кул те ту је сту ди рао, ка ко 
је од лу чио да се 1924. го ди не трај но на ста ни у Бе
о гра ду и за ко ја се оства ре ња мо же по у зда но твр
ди ти да их је он про јек то вао. Та ко ђе ни је по зна то 
ко ли ко је про јек то вао из ван Бе о гра да. Упра во због 
то га, мо ра се са до зом ре зер ве за кљу чи ва ти о ње
го вим оства ре њи ма.

Од пре ко 50 обје ка та ко је је Фра ња Ур бан про
јек то вао, по у зда но је утвр ђе но да је сру ше но све га 
де вет, што је око 18% од укуп ног бро ја ре а ли зо ва
них де ла. Ве ли ки број стам бе них згра да су очу ва ле 
свој из вор ни из глед, док је ма њи број из гу био ори
ги нал ну ма те ри ја ли за ци ју. Та ко ђе, не ве ли ки број је 
до жи вео над град њу. До бро ста ње у ко јем се на ла
зе Ур ба но ве гра ђе ви не не од сли ка ва ста тус њи хо ве 
за шти те. Је ди на згра да са ста ту сом спо ме ни ка кул
ту ре, а ко ја се до во ди у ве зу са Ур ба ном, је сте си
на го га Су кат Ша лом.99 Иа ко из ве стан број обје ка та 
ко је је по ди гао у исто риј ском је згру гра да пот па да 
под зо ну за шти те, ни јед но ње го во де ло ни је за шти
ће но као спо ме ник кул ту ре, што се мо же об ја сни
ти чи ње ни цом да су ма хом по сре ди стам бе не или 
стам бе нопо слов не згра де ко је, прем да ре пре зен
та тив ног ка рак те ра, за са да не ис пу ња ва ју до вољ но 
кри те ри ју ма на осно ву че га би се по кре нуо ста тус 
њи хо ве за шти те.

Фра ња Ур бан ни ка да ни је био др жав ни ар хи
тек та, ни ти је за бе ле же но да је уче ство вао на кон
кур си ма. Ње гов до мен де ло ва ња био је огра ни
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чен на при ват ну прак су, пре вас ход но на стам бе ну 
ар хи тек ту ру, уз не ко ли ци ну оства ре ња у до ме ну 
ин ду стриј ске ар хи тек ту ре. На осно ву бо га тог ре
а ли зо ва ног опу са, за кљу чу је се да је ва жио за тра
же ног ар хи тек ту ко ји је успе шно спро во дио же ље 
на ру чи ла ца. Ње го ви кли јен ти су ма хом би ли имућ
ни гра ђа ни, ин ду стри јал ци, рен ти је ри и тр гов ци. 
Сход но њи хо вом уку су, Ур бан је про јек то вао у ду
ху сред њо е вроп ске по зне еклек ти ке, или је екс пе
ри мен ти сао у окви ри ма ар де коа и де ко ра тив ног 

мо дер ни зма. На кра ју се ипак мо же за кљу чи ти да 
је Ур ба но во ства ра ла штво трај но обе ле жи ло ар хи
тек ту ру Бе о гра да и да се сво јим ау то р ским пе ча том 
ис та као на ме ђу рат ној про јек тант ској сце ни.
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Филозофски факултет, Београд
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ВЛАДАНАПУТНИКПРИЦА

Czech and Slovak architects have been present upon the 
Serbian scene since as far back as the middle of the nineteenth century. 
Architect Franja Urban, like many of his compatriots, came to Belgrade 
in search of work in early 1924. He was born on 15 December 1889 
in Bertotovce, near Prešov, in present-day Slovakia, and died on 28 
November 1937 in Belgrade. During his short but fruitful career in 
Belgrade, he left behind a legacy of over 50 buildings, a fact which 
testifies to the importance of his architectural opus. 

While he had been certified as an architect in Belgrade since 1926, 
the first projects that he signed off on as their author date to 1927. 
After undertaking several commissions for members of the Jewish 
community, in 1928 he designed three important corner buildings, with 
such works proving to be common among his projects. In the period 
from 1926 to 1931, his architecture was dominated by eclectic elements, 
which is most evident in his use of wide shallow-fluted stylized lesenes 
and discreet decoration of facade planes between windows. The 
most successful achievement from that phase is the commercial and 
residential building of Đoko Cvetković, built between 1931 and 1933. 
From 1931, Urban began to create in the spirit of modernism, and 
designed several factories. In 1934, he developed a project for a new gas 
plant for the AGA-Ruše company, as well as a plan for the landscaping 
of the factory complex. Although ample evidence exists of his ability 
to successfully develop projects with a touch of modernism, Franja 
Urban would continue to execute works in the eclectic style until the 
end of his career. Among these, the villa for the merchant Milan Tomić 
(1933) and the building of the merchant Borislav Ristić (1934) stand 
out. From 1935 until his death, Urban worked on architectural designs, 
with these being characterized by Modernist linear decorativism, with 
Art Deco embellishments. His most monumental achievement from this 
phase was the residential building of rentier Hrisanta Balugdžić, dating 
to 1935. Among his most successful realizations are the residential 
buildings of Vladimir Bublik (1935)and Albert Šic (1936), the house of 
Olga Milošević (1936) and the Dom Hadžija Roksande i Lazara Knja
ževčana building (1936). 

Although Urban’s works were signed off with a recognizable 
author’s stamp, and his manuscripts are characterized by an extremely 
specific handwriting and drawing style, a number of works exist that are 
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suspected to have been authored by him, and likewise project sketches of 
which he is certainly the author but which bear the signature of another 
architect. The most significant issue of authorship relates to the Sukkat 
Shalom Synagogue, whose real author is considered to be Milan Šlang; 
an individual who never completed his architectural studies. There are 
also several buildings for which the project documentation has not been 
preserved, and which can be claimed to be Urban’s only through stylistic 
attribution.

The personality and work of the architect Franja Urban have 
long remained little-known to domestic historiography, a fact that has 
been compounded by the negative criticism his works received from 
contemporaries, as well as by numerous ambiguities about his life and 
career. Urban was exclusively engaged in private practice, declining to 
participate in competitions, and, on the basis of a richly realized opus, 
it can be concluded that he was considered a sought-after architect who 
successfully implemented the wishes of his clients, while simultaneously 
managing to achieve an authentic artistic expression.
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