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Сажетак:  

Истраживање се бави вишедеценијским радом ауторског и брачног пара Марушић. Њихово животно дело 
уско је везано за институцију у којој су обоје радили дуг низ година – Институт за архитектуру и урбанизам 
Србије, у Београду. Кроз деловање у овој институцији, они су били окренути претежно стамбеној изградњи, 
иако у њиховом опусу можемо наћи и објекте другог типа. Рад приказује њихова најзначајнија остварења, 
и кроз њих баца нову светлост на вредновање целокупног рада овог брачног и ауторског пара, у којем 
се уочавају модернистичке и постмодернистичке тенденције. Свакако оно што ове ауторе издваја јесте 
проналажење иновативних форми и функционалистичких решења, све у намери обликовања објеката 
који су по мери човека и у складу с природним окружењем. Циљ овог истраживања био је да те елементе и 
карактеристике приближи публици и подигне свест о раду и значају брачног пара Марушић. 
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Нови Београд, београдска школа становања 

AbstrAct: 

This paper deals with the decades-long legacy of Darko and Milenija Marušić, a married couple who were 
both architects. Their lives’ work is closely connected to the institution in which they both worked for many 
years; the Institute of Architecture and Urbanism of Serbia, in Belgrade. With their work in this institution, 
they primarily focused on the construction of residential buildings, although other types of buildings can 
also be found among their opus. This paper presents their most significant achievements, and through them 
shows the value of this married and authorial couple, whose work exhibits both Modernist and Postmodernist 
tendencies. What undeniably sets these authors apart is their accomplishment of innovative forms and 
functionalist solutions, all aimed at creating objects both tailored to human needs and in harmony with the 
natural environment. This research aims to introduce a wider audience to these elements and characteristics, 
and to raise awareness of the importance of these authors and their works. 
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Увод

Кроз ар хи тек тон ску исто ри ју ни је не у о би ча-
је на по ја ва да по је ди ни брач ни па ро ви де-
ла ју за јед но и на по љу про јек то ва ња. Ме ђу 

свет ски по зна тим брач ним па ро ви ма ко а у то ри-
ма су Де нис Скот Бра ун [De ni se Scott Brown] и Ро-
берт Вен ту ри [Ro bert Ven tu ri], или Ана Тинг [An ne 
Tyng] и Лу ис Кан [Lo u is Kahn]. Ова за ни мљи ва по-
ја ва ни је из о ста ла ни на на шем под руч ју. Ме ђу пр-
вим па ро ви ма ко ји су за јед но ра ди ли је су Да ни ца 
(1899–1975) и Бра ни слав Ко јић (1899–1987)1, код 
ко јих је по сто ја ла од ре ђе на по де ла ра да, Бра ни слав 
је био за ду жен за спољ но об ли ко ва ње, док је го спо-
ђа Ко јић из ра ђи ва ла ен те ри јер. Не ки брач ни па ро-
ви ар хи те ка та има ли су одво је не ка ри је ре, по пут 
Ми ли це (1887–1964) и Жар ка Кр сти ћа (?-1941), 
или Јо ван ке Бон чић Ка те ри нић (1887–1966) и Ан-
дри је Ка те ри ни ћа.2 На кон Дру гог свет ског ра та, 
по ве ћао се број же на у ар хи тек ту ри, што је до ве ло 
до ве ћег бро ја ко а у тор ских па ро ва, од ко ји су не ки 
би ли за по сле ни у истом про јек тант ском би роу, као 
Ни ко ла Шер цер (1911–2014) и Ве ра Ћир ко вић, док 
су дру ги за јед нич ки из ве ли од ре ђен број гра ђе ви-
на, по пут На де жде (1914–1997) и Ра то ми ра Бо го је-
ви ћа (1912–1962).3

Ге не ра ци ја ко ја је на сту пи ла на кон ове, ра ди-
ла је мно го ви ше тим ски. Тој ге не ра ци ји при па да-
ју Љи ља на (1939) и Дра го љуб Ба кић (1939), али и 
Ми ле ни ја (1941) и Дар ко Ма ру шић (1940–2017). 
Ми ле ни ја и Дар ко су се упо зна ли на по чет ку сво јих 
сту ди ја на Ар хи тек тон ском фа кул те ту у Бе о гра ду, 
на кон че га ће ни ти њи хо вог при ват ног и по слов ног 
жи во та оста ти ис пре пле те не све до Дар ко ве смр-
ти. Њи хо во ар хи тек тон ско де ло ва ње би ло је окре-
ну то пре те жно стам бе ној ар хи тек ту ри. На том по-
љу оства ри ли су сво је нај зна чај ни је де ло – На се ље 
Це рак ви но гра ди у Бе о гра ду. Пр ве де це ни је њи хо-
вог ства ра лач ког ра да, ујед но су би ле го ди не мно го 
ве ћих ау тор ских сло бо да (на кон раз до бља по сле-
рат не не ма шти не и зва нич ног фор мал ног уда ља-
ва ња од соц ре а ли зма). Та кво ста ње ни је за о би шло 
ни стам бе ну град њу ко ја је од 1960. до 1980. за бе-
ле жи ла ар хи тек тон ско-ур ба ни стич ка оства ре ња у 

ни воу нај бо љих свет ских до ме та тог пе ри о да. Гра-
ди тељ ска прак са је би ла та ква да су Ма ру ши ћи би-
ли у стал ном кон так ту с ин ве сти то ри ма, из во ђа чи-
ма, мај сто ри ма и бу ду ћим ста на ри ма. Мо гућ ност 
да као ау то ри ди рект но пра те и ути чу, а по сле дич-
но и из ве ду ко рек ци је, на сва ки сег мент про це са 
град ње, они су ко ри сти ли до крај но сти. Ка ко го-
спо ђа Ми ле ни ја на во ди, за стам бе ну ар хи тек ту ру 
су се опре де ли ли сти ца јем окол но сти, мо гло би се 
ре ћи да је стам бе на ар хи тек ту ра ода бра ла нас, а 
не ми њу.4 На и ме. кра јем ше зде се тих го ди на, ка-
да су обо је за вр ши ли сту ди је, рас пи си ван је ве ли-
ки број кон кур са за стам бе не ком плек се, и на кон 
до би је них пр вих при зна ња, Ма ру ши ћи су сте кли 
пра во на сво је пр ве ре а ли за ци је. На кон сту ди ја за-
по шља ва ју се у Ин сти ту ту за ар хи тек ту ру и ур ба-
ни зам Ср би је, ко ји је та да тек био фор ми ран. Ова 
ин сти ту ци ја им је омо гу ћи ла струч ни на пре дак, 
екс пе ри мен ти са ње на по љу ар хи тек ту ре, ана ли зе 
ма те ри ја ла, нео ме тан раз вој ин те лек та и ства ра-
лач ког ду ха, а пре све га мо гућ но сти за оства ри ва-
ње де ла ви со ког ква ли те та ка ко у функ ци о нал ном 
та ко и у естет ском сми слу. Ни ка да ни су ство ри ли 
пре по зна тљив лич ни из раз, већ су сва ком за дат ку 
при сту па ли отво ре но и струч но, те же ћи да ори ги-
нал но и аде кват но од го во ре на зах те ве ко је ло ка-
ци ја и обје кат ста вља ју пред њих. 

До ба пост мо дер не и вре ме за ла ска дог ма тич-
них иде ја по кре та мо дер не ни је по ве ло брач ни пар 
ар хи те ка та Ма ру шић на пут ба нал ног ис ка за у ар-
хи тек ту ри, већ на осми шља ва ње но вих ин тер пре-
та ци ја на сле ђе них вред но сти ар хи тек тон ског ис-
тра жи ва ња, уз ви дан на бој из ра за из пре дач ких 
ду би на.5 Као глав не прин ци пе њи хо вог гра ди тељ-
ског кре да, Дар ко је јед ном при ли ком у ин тер вјуу 
за ни шки ча со пис Ар хи тект ис та као: је дин ство 
про сто ра (без гра ни ца из ме ђу ур ба ни зма и ар хи-
тек ту ре), ево лу ци ју иде ја (пост мо дер ни прин цип), 
на че ло кон тек сту ал но сти (ди ја лог са ме стом у вре-
ме ну), ам би јен та ли за ци ју (об ли ко ва ње пра зни не... 
со бе у ста ну, хо ла, ули це, тр га...) и про фе си о нал ну 
ети ку.6 Њи хов це ло куп ни за јед нич ки жи вот ни рад 
за слу жу је по себ ну па жњу сто га што се ква ли тет 
њи хових обје ка та пре све га огле да у увек при сут-
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ној те жњи за хар мо нич ним од но сом из ме ђу чо ве ка 
(ко ри сни ка), при ро де (окру же ња) и ар хи тек ту ре. 

По ред ре а ли зо ва них де ла по ме ну тих у овом 
ра ду, њи хов опус са др жи оства ре ња при лич но не-
по зна та струч ној јав но сти, а са мим тим и не до вољ-
но про у че на: на се ље Па ли лул ски по ток, Кра гу је вац 
(1977–1980); ур ба ни стич ко-ар хи тек тон ско ре ше ње 
Бло ка 24 на Но вом Бе о гра ду (1984, кон курс ни про-
је кат); Ви ла у Опа ти ји (1984–1985, са Ј. Пи ла са но-
ви ћем); по слов ни обје кат Три ли ста ду ва на (1986, 
кон курс ни про је кат, са Љ. Бла го је вић); двој на по-
ро дич на ку ћа у Га ћи но ви ће вој, Бе о град (1986–1988, 
са Ж. Га шпа ро ви ћем); по слов ни обје кат и трг ис-
пред Цр кве Све тог Мар ка, Бе о град (1987, кон курс-
ни про је кат, са Љ. Бла го је вић); ур ба ни стич ко ре-
ше ње гру па ци је у Ули ци Мач ков ка мен и двој на 
по ро дич на ку ћа, Бе о град (1989, про је кат); двој на 
по ро дич на ку ћа у Ули ци Ни ко ди ја Сте фа но ви ћа, 
Бе о град (1990–1991, про је кат); штам па ри ја БМГ с 
по слов ним цен тром у Ја бла нич кој ули ци, Бе о град 
(1992–1995, про је кат); пра во слав на цр ква (1994, 
мо дел ски про је кат, са Д. Јо во вић).7

Дар ко Ма ру шић

Дар ко Ма ру шић ро ђен је 1940. го ди не у Оми-
шу у Хр ват ској.8 Гим на зи ју је за вр шио у Ни шу,9 на-
кон че га се упу тио у Бе о град на сту ди је. На Ар хи-
тек тон ском фа кул те ту у Бе о гра ду ди пло ми рао је 
1965. го ди не у ате љеу про фе со ра Уро ша Мар ти-
но ви ћа.10 На кон за вр ше них сту ди ја, за по шља ва се 
у Ин сти ту ту за ар хи тек ту ру и ур ба ни зам Ср би је, 
уста но ви у окви ру ко је ће са су пру гом ре а ли зо ва-
ти сва сво ја де ла. До 1973. го ди не био је за по слен 
у Ин сти ту ту, а од исте го ди не је и аси стент на Ар-
хи тек тон ском фа кул те ту у Бе о гра ду.11 Зва ње до-
цен та сте као је 1983, а на кон шест го ди на по ста је 
ван ред ни про фе сор.12 Био је члан Ка те дре за ар хи-
тек тон ско и ур ба ни стич ко про јек то ва ње, ру ко во-
ди лац те о рет ског пред ме та Про јек то ва ње 2 – Ста
но ва ње, и ру ко во ди лац Сту ди ја 3 за ар хи тек тон ско 
и ур ба ни стич ко пројект овaње, про де кан за на ста ву 
од 1998, а од 2000. го ди не де кан.13 Пен зи о ни сао се 
2005. го ди не као ре дов ни про фе сор на Де парт ма-

ну за ар хи тек ту ру, обла сти ар хи тек тон ског и ур ба-
ни стич ког про јек то ва ња, ста но ва ња и стам бе не ти-
по ло ги је.14 Био је ини ци ја тор и ру ко во ди лац Лет ње 
шко ле ар хи тек ту ре у Пет ни ци, од 1996. до 2000, 
та ко ђе и до пи сни члан Ин же њер ске ака де ми је Ју-
го сла ви је, члан УЛУ ПУДС-а (Гра фич ко-сли кар ска 
сек ци ја) и члан Управ ног од бо ра Дру штва ар хи-
те ка та Бе о гра да.15 Об ја вљи вао је на уч не и струч не 
ра до ве и за јед но са сво јом су пру гом до био је пре-
сти жна при зна ња, та да сва нај зна чај ни ја у обла сти 
ар хи тек ту ре. Пе да го шком ра ду про фе сор Дар ко се 
та ко ђе без у слов но пре да вао. Сту ден ти га се углав-
ном се ћа ју ка ко се ди у свом ка би не ту, с лу лом у ру-
ци, увек спре ман да по ве де раз го вор о ар хи тек ту-
ри, да са слу ша сва ког сту ден та и до бро раз ми сли 
о са ве ту и ре ше њу ко је ће пред ло жи ти. На ко ме-
мо ра ци ји у Бе о гра ду, на кон смр ти про фе со ра Ма-
ру ши ћа, ње гов сту дент, а ка сни је и са рад ник ар хи-
тек та Алек сан дар Ке ко вић, из ме ђу оста лог, ре као 
је: Знао је и да кри ти ку је, увек са раз ло гом, али је 
увек ка да се за слу жи, знао и те ка ко да по хва ли, на 
на чин да сам до би јао не ки но ви по лет и ин спи ра ци
ју да са још ве ћим жа ром на ста вим да ра дим.16 О 
ње го вом џен тлмен ству и про фе си о нал но сти го во-
ри тре ну так ка да је, уз на зна ку да ће му би ти част, 
при хва тио да бу де мен тор на шем, че сто за бо ра вље-
ном, ар хи тек тон ском та лен ту, Де ја ну Ећи мо ви ћу, 
ка да је 20 го ди на од пре ки да сту ди ја од лу чио да се 
вра ти ака дем ском пу ту.17 По ред Ећи мо ви ћа, про-
фе сор Дар ко био је мен тор мно гим сту ден ти ма на 
од бра ни ди плом ских, ма ги стар ских и док тор ских 
ра до ва. Умро је 2017. го ди не у Бе о гра ду.

Ми ле ни ја Ма ру шић

Ми ле ни ја Ма ру шић, де во јач ко пре зи ме Јо ва-
но вић, ро ђе на је 1941. го ди не у Ва ље ву.18 Ра сла је у 
имућ ној се о ској по ро ди ци са још два бра та. Отац 
Ви то мир је ра њен у ра ту и умро 1944. го ди не, а мај-
ка Бо са, удо ви ца у два де сет пе тој, оста ла је у опу-
сто ше ној ку ћи.19 

Ди пло ми ра ла је на Ар хи тек тон ском фа кул-
те ту у Бе о гра ду 1965. го ди не, у ате љеу про фе со ра 
Уро ша Мар ти но ви ћа,20 ка да се и за по сли ла у Ин-
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сти ту ту за ар хи тек ту ру и ур ба ни зам Ср би је, где је 
оба вља ла раз ли чи те функ ци је (по моћ ник у ис тра-
жи ва њу, са рад ник у ис тра жи ва њу и про јек то ва њу, 
про јек тант, струч ни са вет ник).21 Уну тар ове ин сти-
ту ци је пре шла је дуг пут до по зи ци је во де ћег про-
јек тан та и струч ног са вет ни ка, а пен зи о ни са ла се 
тек 2011. го ди не,22 на кон ви ше од че ти ри де це ни је 
ак тив ног ра да, ко ји ни на кон то га ни је пре ки ну ла. 
Из ме ђу оста лог, она је чла ни ца Ака де ми је ар хи те-
ка та Ср би је, УЛУП ДУС-а, Ко ми си је за пер ма нент-
ну еду ка ци ју Ин же њер ске ко мо ре Ср би је, де ле гат 
Ин же њер ске ко мо ре у два ман да та.23 Би ла је члан 
Су да ча сти Са ве за ар хи те ка та Ср би је од 1994. до 
2001. го ди не.24 Жи ви и ра ди у Бе о гра ду, где сва ко-
днев но пре да но и од го вор но бри не о по бољ ша њу 
ста ња на се ља Це рак ви но гра ди, ак тив но апе лу ју ћи 
на над ле жне ор га не и ста на ре.

Бло ко ви 61 и 62 на Но вом Бе о гра ду

Сво ју гра ди тељ ску ка ри је ру брач ни пар за по-
чи ње бло ко ви ма 61 и 62, код ко јих су се пр ви пут 
су сре ли са већ за да тим ур ба ни стич ким окви ри ма. 
Де та љан ур ба ни стич ки план на се ља је ура ђен још 
1965. го ди не у Ур ба ни стич ком за во ду гра да Бе о гра-
да, а ау тор је био ар хи тек та Јо сип Сво бо да.25 Ин тер-
ни бе о град ски кон курс за ар хи тек тон ско ре ше ње 

стам бе ног на се ља – бло ко ва 61 и 62 на Но вом Бе-
о гра ду – рас пи сан је 1971. го ди не.26 Су сед не бло ко-
ве 61 и 62 одва ја Ули ца Ду ша на Ву ка со ви ћа, а по де-
ље ни су на ју жно и се вер но су сед ство, ко је одва ја 
Ули ца Ју ри ја Га га ри на. Брач ни пар Ма ру шић ра дио 
је на про јек ту за оба бло ка, а про је кат за ју жни део 
(чи ја је ре а ли за ци ја за по че ла 1973. го ди не) из ве ли 
су у са рад њи с ар хи тек том Ми ла ном Ми о дра го ви-
ћем.27 Пар це ле бло ко ва су пра во у га о не, ои ви че не 
пра вим ули ца ма ко је се се ку под нор мал ним углом, 
схе ма ко ју за да је основ но ур ба ни стич ко ре ше ње 
Но вог Бе о гра да, а из ме ђу се вер ног и ју жног де ла се 
на ла зе ма ње пар це ле с ко мер ци јал ним објек ти ма, 
пар ком и услу жним згра да ма, ко је де ле Ули цу Ју ри-
ја Га гари на на сме ро ве.

У из град њи Но вог Бе о гра да у по чет ку до ми ни-
ра ју за тво ре не струк ту ре, фор ми ра не од по ду жних, 
не ка да из ло мље них, ла ме ла и со ли те ра, код ко јих 
се ма ње бри ну ло о из ра жа ју фор ме. У бло ко ви ма 
61–64 се, на ни воу про стор ног кон цеп та, нај ја сни-
је се очи то вао пре о крет ка га ба рит ном ур ба ни зму, 
што је као ре зул тат из ро ди ло ком по зи ци ју ме га-
струк ту ра у окви ру ко јих се про јек то ва ње скло по ва 
и ста но ва при ла го ђа ва ло прет ход но за да тим спољ-
ним во лу ме ни ма.28 Из ра зи та сте пе на ста струк ту ра 
ју жних де ло ва бло ко ва 61 и 62 пред ста вља ви зу ел-
ни мар кер, по ка зу је одва ја ње од стрикт них иде а ла 

Сл. 1. Поглед на јужни део Блока 62 (фотографија: Ј. Милосављевић)
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мо дер ни стич ког функ ци о на ли зма, што је на ја ви ло 
упо тре бу ве ће скулп ту рал но сти и умет нич ког из-
ра за у из ра ди стам бе них обје ка та. Ве ћа сло бо да у 
об ли ко ва њу и кон стру и са њу објек та раз ви ла се то-
ком ше зде се тих го ди на, а све као по сле ди ца рас ки-
да с есте ти ком со ци ја ли стич ког ре а ли зма, од но сно 
по ли тич ког уда ља ва ња од СССР-а .

Објек ти ју жног де ла су они ко ји при вла че па-
жњу и оста вља ју јак и не за бо ра ван ути сак на по-
сма тра ча. По сто је два ти па објек та, А и Б. Сва ки 
тип се ја вља у ви ше гру па ци ја од по три објек та. 
Ма сив ни бе тон ски бло ко ви кон стру и шу шест сте-
пе ни шних ла ме ла јед ног објек та, ко је се сте пе на-
сто спу шта ју од се ве ра ка ју гу. Сте пе ни шна ла ме-
ла пред ста вља при мар ни еле мент ком по но ва ња 
објек та, струк ту ри ра ња ста но ва, као и основ ни 
ста тич ки сег мент. Спрат ност у нај ви шим де ло ви-
ма бро ји 20 ета жа, а у нај ни жем че ти ри. Објек ти 
ти па Б по ја вљу ју се у па ру, као два трак та, а сва-
ки је фор ми ран од че ти ри сте пе ни шне ла ме ле. Ме-
ђу про стор, оме ђен смак ну тим трак то ви ма, ис ко-
ри шћен је за га ра же и пре кри вен пло чом на ко јој 
је оста вље на сло бод на по вр ши на за ин тер ак ци ју, 
ко му ни ка ци ју и по тре бе ста на ра. Про сто ри га ра-
жа по ве за ни су сте пе ни шним вер ти ка ла ма у објек-
ти ма пре ко пло че ко ја пре кри ва га ра жни тракт и 
ко ја пред ста вља је дан вид пе шач ке ули це ко ја спа-
ја с јед не стра не цен тар на се ља, а са дру ге згра де 
школ ске и пред школ ске уста но ве. Ста но ви у објек-
ти ма ти па А јед но стра но су ори јен ти са ни, а њи хо-
во је згро фор ми ра но је од ку хи ње, ло ђе, тр пе за ри је 
и ку па ти ла. Ово је згро де ли стан на ноћ ну и днев-
ну зо ну, што је основ на ка рак те ри сти ка бе о град ске 
шко ле ста но ва ња, по го то во у пе ри о ду ше зде се тих 
и се дам де се тих го ди на. Бе о град ска шко ла ста но-
ва ња те жи ла је иде а лу функ ци о нал но сти и флек-
си бил но сти стам бе них је ди ни ца.29 Код дво соб них 
ста но ва у об је ка ти ма ти па Б, ко ји има ју дво стра-
ну ори јен та ци ју, ово је згро је раз би је но, али кон-
цеп циј ска по де ла на днев ну и ноћ ну зо ну оста ла је 
иста. У по преч ном прав цу оства ре на је пу на про-
стор на ин те гра ци ја днев ног бо рав ка, тр пе за ри је и 
ло ђе, што пред ста вља основ ну ка рак те ри сти ку ре-
ше ња ста на.30 Се вер но су сед ство бло ко ва, ко је је 

са мо стал ни про је кат брач ног па ра Ма ру шић, по-
на вља основ ни кон цепт ју жног де ла, са мо са из ме-
ње ним рас по ре дом тип ских обје ка та и сни же ном 
про сеч ном спрат но шћу обје ка та. Сва три ти па ста-
на у се вер ном су сед ству има ју је згро фор ми ра но 
ни за њем и гру пи са њем тр пе за ри је, днев ног бо ра-
ква и ула зног про сто ра, ко ји сво јом ор га ни за ци јом 
и по ве за но шћу омо гу ћа ва флек си бил но ко ри шће-
ње про сто ри ја као и сло бод ну цир ку ла ци ју кроз 
стан. Та кав тип ста но ва ња омо гу ћа ва при ла го ђа ва-
ње раз ли чи тим по тре ба ма по ро ди це у свим ње ним 
до би ма. У ра ду на Ин сти ту ту мо гли су да екс пе ри-
мен ти шу с по тен ци јал ним про стор ним ор га ни за-
ци ја ма ко је би би ле аде кват но функ ци о нал не, али 
исто та ко и угод не за ста но ва ње, а ов де су пр ви пут 
до шли у при ли ку да сво ја раз ми шља ња спро ве ду у 
де ло. Је ди ни це су сед ства са ста вље не су од две гру-
па ци је, чи је ла ме ле бла гим хо ри зон тал ним по ме-
ра њем гра де стам бе ни ам би јент из ра же ног иден-
ти те та, ко ји је исто вре ме но за тво рен и про то чан.31 
У окви ру та ко ор га ни зо ва не ма ње стам бе не за јед-
ни це од око пет хи ља да ста нов ни ка, из два ја ју се 
две ам би јен тал не це ли не. За тво ре ни ја зо на из ме ђу 
су сед них обје ка та пред ста вља про стор за ше та ње, 
деч ју игру, мир не ак тив но сти, и ор ган ски се на до-
ве зу је као про ду же так ста на. Дру га ам би јен тал на 
це ли на је отво ре на зо на цен тра на се ља, ко ја сво јим 
пар ков ским по вр ши на ма и ко мер ци јал ним објек-
ти ма на се љу да је ур ба ну, град ску струк ту ру, упот-
пу њу ју ћи це ли ну на се ља ко је функ ци о ни ше као 
са мо стал на, опре мље на и ла ко при ступ на це ли на. 
Ства ра ње ур ба не струк ту ре ко ја мо же да функ ци о-
ни ше са мо стал но, као ма ли град у гра ду, уз за до во-
ље не нео п ход не по тре бе ста на ра, али и по тре бе за 
кре а тив ним и при род ним са др жа јем, би ће не што 
што ће у пот пу но сти оства ри ти у свом сле де ћем, 
ве ро ват но и нај зна чај ни јем про јек ту. 

На се ље Це рак ви но гра ди
 
Стам бе но на се ље про јек то ва ли су у ко а у тор-

ству с ар хи тек том Не дељ ком Бо ров ни цом 1977. 
го ди не.32 На се ље Це рак ви но гра ди са гра ђе но је у 
пе ри о ду од 1978. до 1985. го ди не и при па да пе ри-
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о ду ко ји је обе ле жен про ме ном мо дер не па ра диг-
ме у пост мо дер ну и фор ми ра њем но ве ар хи тек тон-
ске сце не у ду ху пост мо дер них иде ја и про гра ма.33 
То ком се дам де се тих го ди на, дру штве но усме ре на 
стам бе на из град ња те жи ла је из на ла же њу бо љих 
ре ше ња за по тре бе дру штва. Про јек ти за на се ље 
Це рак ра ђе ни су на са мој ло ка ци ји, у при вре ме ним 
објек ти ма за про јек тан те и из во ђа че ра до ва, где је 
за се дао и Ур ба ни стич ки са вет гра да и та ко на ли цу 
ме ста раз ма трао ар хи тек тон ско-ур ба ни стич ка ре-
ше ња про јек та.34

Име је до би ло по це ро вој шу ми и ви но гра ди-
ма ко ји су се прет ход но на ла зи ли на по вр ши ни ко-
ју на се ље да нас за у зи ма. На ла зи се у ју жном де лу 
Бе о гра да, те ри то ри ја Оп шти не Чу ка ри ца, на па ди-
ни шу ма диј ског по бр ђа наг ну тој ка Же ле зни ку и 
окре ну тој пре ма до ли ни ре ке Са ве.

Чи не га две про стор не це ли не – Це рак 1 и Це-
рак 2, ко је се на до ве зу ју јед на на дру гу, а њи хо во 
фор ми ра ње би ло је усло вље но кон фи гу ра ци јом те-
ре на. Дру га се са сто ји из два вен ца – Ви но град ског 
и Цер ског. У де лу на се ља Це рак 1 све ули це но се на-
зи ве по вр сти др во ре да ко ји је у тој ули ци по са ђен 

– Ја се но ва, Ке дро ва, Бо ро ва, Бре зе, итд. Ово омо гу-
ћа ва ста нов ни ци ма да се иден ти фи ку ју и по ве жу с 
ме стом на ко јем жи ве. На се ље се на ла зи на не рав-
ном те ре ну ко јем су ар хи тек те при ла го ди ле ни зо-
ве стам бе них обје ка та. Два ни за стам бе них згра да 
фор ми ра јед ну ули цу, а сва ка је кри ву да ва и пра ти 
ра ван те ре на. Ова ар хи тек ту ра се не на ме ће при-
ро ди већ за јед но с њом об ли ку је ам би јент при ја тан 
за жи вот ста на ра. Кроз цен тар на се ља не про ла зе 
са о бра ћај ни це, тај про стор је ис ко ри шћен за пар-
ков ски. Ње га чи не сте пе на сте те ра се на ко ји ма су 
игра ли шта за де цу, клу пе, ше та ли шта и про сто ри 
за ре кре а ци ју. Стам бе не је ди ни це на се ља Це рак су 
тип ске гра ђе ви не, тро спрат ни це и ше сто спрат ни це, 
с из у зет ком две де ве то спрат ни це, ко је сто је у па ру 
на јед ној од нај ви ших та ча ка на се ља. Две де ве то-
спрат ни це и пар ков ски цен тар на ла зе се на ли не-
ар ном по те зу ко ји чи не објек ти за по тре бе ста нов-
ни ка на се ља. Тај по тез по чи ње Вој но ме ди цин ским 
цен тром на нај ви шој тач ки, идеј но и ур ба ни стич ки 
по ве за ним са објек том са мо по слу ге. Овај ли не ар ни 
по тез за вр ша ва се основ ном шко лом, чи је се про-
стра но дво ри ште сво јим трав на тим по вр ши на ма 

Сл. 2. Јужно суседство насеља Церак виногради  
(фотографија: Ј. Милосављевић)

Сл. 3. Улица бреза у насељу Церак виногради 
(фотографија: Ј. Милосављевић)
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на до ве зу је на пар ков ски те ра са сти део из над. Ар хи-
тек ту ра ових гра ђе ви на у скла ду је с ар хи тек ту ром 
стам бе них обје ка та, али и са ма за слу жу је по себ-
но ис тра жи ва ње. Ови објек ти за јед но са две деч је 
уста но ве и при зем ним про сто ри ја ма згра да, на ме-
ње них тр го ви ни и за нат ским рад ња ма, као и про-
сто ри ма ме сних за јед ни ца по ста вље них у ур ба не 
це ли не на се ља, од го ва ра ју сва ко днев ним по тре ба-
ма ста на ра. Јед но лич ност, не на ме тљи вост по је ди-
нач них гра ђе ви на раз би је на је ди на ми ком њи хо вог 
по зи ци о ни ра ња на по те зу ули це (пра те ћи већ по-
сто је ћи те рен), а фа са де ло ђа ма и ка рак те ри стич-
ним про зо ри ма ко ји се че сто ја вља ју у па ру.

Ове гра ђе ви не за јед но с ам би јен ти ма ули ца, 
ко је об ли ку ју њи хо ви ни зо ви, ства ра ју ар хи тек тон-
ско-ур ба ни стич ки про стор пот пу но при јем чив чо-
ве ку, а у скла ду с при ро дом.

Иа ко је и ве ћи део на се ља (бло ко ва) Но вог Бе-
о гра да кон ци пи ран по си сте му оза ре ног гра да,35 а 
исти кон цепт је у ма њим ме ра ма при ме њен и на 
дру ге стам бе не ур ба ни стич ке це ли не, Це рак се из-
два ја ти ме што пред ста вља ма ло по шу мље но се ло, 
чи ји ар хи тек тон ски и ур ба ни стич ки трет ман ства-
ра до жи вљај аван ту ре кроз кри ве ули це, пар ко ве, 
атри ју ме, при зем не ба ште, про план ке, бре го ве, ма-
ле изо ло ва не ам би јен тал не це ли не.

На кон пр вих де це ни ја по сле ра та ко је су обе-
ле же не ма сов ном и јеф ти ном стам бе ном град њом 
на ста лом из по тре бе за об на вља њем стам бе ног 
фон да ра зо ре ног ра том, се дам де се те го ди не ка-
рак те ри ше ве ћа сло бо да у ау тор ском из ра зу. Ма-
ру ши ћи се ов де на Це ра ку окре ћу тра ди ци о нал-
ним ма те ри ја ли ма и фор ма ма. Гра ђе ви не од то пле 
црвенe и жу те опе ке са дво слив ним кро во ви ма, 
упу ћу ју нас да из вор ин спи ра ци је ау то ра тра жи-
мо у јед ном ви ду на род не, јед но став не ар хи тек ту-
ре. Ко си там ни кро во ви ко ји над ви су ју кро шње 
др ве ћа, сим бол су и нај пре по зна тљи ви ја од ли ка 
гра ђе ви на. Ко си кров је по стао сим бол јед не по бу-
не про тив не ху ма не мо дер не и по вра так из вор ним 
вред но сти ма још од ка да је Ро берт Вен ту ри рас-
кр стио с мо дер ни стич ким рав ним кро вом по чет-
ком ше зде се тих, сво јом ку ћом за Ва ну Вен ту ри. 
На кон по чет них ре во лу ци о нар них го ди на у ко ји-

ма је мо дер ни по крет до жи вео свој сна жан уз лет, 
кра јем сед ме де це ни је при мет ни су зна ци за мо ра 
и без лич ног по на вља ња ка но ни зо ва них ин те р на-
ци о нал них мо де ла. С тог аспек та, кон курс ни про-
је кат стам бе ног на се ља Це рак ви но гра ди мо же се 
сма тра ти је дин стве ним гра ди тељ ским по ду хва том 
ко ји на нај бо љи на чин пред ста вља син те зу при-
род ног окру же ња и из гра ђе не струк ту ре, због че га 
се свр ста ва у зна чај на по сле рат на ар хи тек тон ско- 
-ур ба ни стич ка оства ре ња Ср би је.36

Сво јим од ли ка ма, ово на се ље је 2019. го ди не 
за вре ди ло да бу де про гла ше но за кул тур но до бро 
Ре пу бли ке Ср би је, те пред ста вља до та да је ди но за-
шти ће но на се ље са вре ме не ар хи тек ту ре у овом де-
лу Евро пе. Исте го ди не увр ште но је у стал ну ко лек-
ци ју Му зе ја мо дер не умет но сти Мо МА у Њу јор ку, 
на кон из ло жбе Бе тон ска уто пи ја – ар хи тек ту ра 
Ју го сла ви је 1948–1980, ко ја је тра ја ла од ју ла 2018. 
до ја ну а ра 2019. го ди не.37 Све ово го во ри о исто-
риј ском, кул тур ном, ар хи тек тон ском и ур ба ни сти- 
ч ком зна ча ју на се ља Це рак ви но гра ди.

На се ље Цве ћа ра

За стам бе ни ком плекс на Де ди њу, у Ули ци 
Ау гу ста Це сар ца, ко ји је по знат под на зи вом Цве
ћа ра, брач ни пар Ма ру шић из ра дио је про је кат у 
пе ри о ду од 1990. до 1991. го ди не, у ко а у тор ству с 
ар хи тек том Жељ ком Га шпа ро ви ћем, док је на се ље 
гра ђе но у пе ри о ду од 1991. до 1993. го ди не.38 Ком-
плекс чи ни де вет двој них обје ка та рас по ре ђе них 
у три ре да на шу мо ви тој па ди ни окре ну тој ка Ко-
на ку кне за Ми ло ша. По две дво е та жне по ро дич-
не ку ће с тип ским ста но ви ма на ла зе се у скло пу 
сва ког објек та. Ка рак те ри сти чан фол кло ри сти- 
ч ки трет ман гра ђе ви на, ни ске ку ће са че тво ро вод-
ним кро во ви ма и дим ња ци ма, са вр ше но се укла-
па ју у шу мо вит, бр до вит, ми ран ам би јент око ли не. 
Да нас се у уну тра шњо сти на се ља и на те ра са ма у 
при зе мљи ма згра да раз ви ла буј на ве ге та ци ја ко ја 
је до дат но ак цен то ва ла ор ган ски и ми ро љу бив ка-
рак тер овог на се ља. Ру рал ни ам би јент и фол кло-
ри стич ке си лу е те гра ђе ви на ода ју ути сак ар хи тек-
ту ре бр до ви тих бал кан ских пре де ла, угле да ју ћи се 
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на тра ди ци о нал ну бал кан ску ар хи тек ту ру, по чи-
јим прин ци пи ма је фор ми ран и ком плекс Ко на ка 
кне за Ми ло ша, не што ни же у под нож ју бр да. Ку-
бич на фор ма обје ка та на ру ше на је ис пу сти ма на 
фа са ди, ко ји функ ци о ни шу као ма ње те ра се или 
има ју у се би про зо ре, као и пра во у га о ним усе ци ма 
на угло ви ма, где би стуб био но се ћа пот по ра ис ту-
ре ној кров ној стре хи. У нај ни жој зо ни гра ђе ви не, 
фа са да је об ра ђе на ру стич но у бе то ну и у тој зо-
ни до њег при зе мља сме ште не су га ра же и по моћ не 
про сто ри је. На спра то ви ма су стам бе ни про сто-
ри. Из про сто ри ја у гор њем при зе мљу, окре ну тих 
ка Ко на ку, при сту па се про стра ним те ра са ма ко је 
има ју пер го ле за ви но ву ло зу. Иа ко су фа са де са-
ме за се бе пло шне и бе зор на мен тал не, а си лу е та 
основ не фор ме крај ње јед но став на, цео ком плекс 
пле ни де та љи ма ко ји от кри ва ју ди на мич ну ар хи-
тек тон ску ком по зи ци ју: кон траст пу ног зи да фа са-
де и ду бо ка уду бље ња за про зор ско ста кло, луч не 
те ра се, уга о ни про зо ри, ка ме ни за глав ци на угло-
ви ма до њег при зе мља, ди ја го нал но за кри вље ни 
гло ма зни дим ња ци, ни ски лу ко ви ко ји над ви су ју 
при лаз за ау то мо бил, ви дљи ва кон струк ци ја кро-
ва на ис ту ре ној стре хи и дру го. Пар тер ну об ра ду 
про сто ра на гла ша ва ни ска де ко ра тив на огра да, у 
ко ју су угра ђе ни по штан ски сан ду чи ћи с кућ ним 
бро јем. Њи хов про стор ни ри там и упа дљи ва жу та 
бо ја, уз цве ће, ши бље и ста ре бо ро ве, мо гу под се-
ти ти про ла зни ка на слич на на се ља у Дан ској, или 
не кој дру гој зе мљи с раз ви је ном стам бе ном кул-
ту ром.39 По ред глав них при ла зних улич них то ко-
ва, ко ји иду из ме ђу ре до ва згра да, кре та ње из ме ђу 
обје ка та по вер ти ка ли ре ше но је пу тем сте пе ни-
шта и ста за ко је се ши ре и су жа ва ју по по тре би. 
Ове гра ђе ви не фол кло ри стич ке фор ме с мо дер ни-
стич ким трет ма ном фа са да пле не хар мо ни јом и 
од ме ре но шћу, а сто је у пот пу ном скла ду с ам би-
јен том у ко јем су по диг ну те. За овај про је кат, ау-
тор ски тим на гра ђен је 1993. го ди не На гра дом ли-
ста Бор ба за нај бо ље ар хи тек тон ско оства ре ње.40 
Тим по во дом ар хи тек та Ми хај ло Ми тро вић ре као 
је: ...Мо же мо да ка же мо да је у овом вре ме ну за вр
ше на из град ња нај леп шег стам бе ног на се ља из гра
ђе ног по сле Дру гог свет ског ра та у Бе о гра ду.41

Стам бе но-по слов на ви ше спрат ни ца  
у Но вом Са ду
 
Свој траг Ма ру ши ћи су оста ви ли и у ар хи тек-

ту ри Но вог Са да, са два ве ле леп на зда ња у сре ди-
шту гра да. Пр во је на Бу ле ва ру осло бо ђе ња 63–67 
из гра ђе на вој на стам бе на згра да, у де це ни ји ка да се 
по гра ду оте ла кон тро ли бес прав на град ња чуд не 
есте ти ке.42 Овај обје кат до нео је знат не но ви не на 
по љу ар хи тек тон ског ства ра ла штва – од ло гич но 
ис ко ри шће не по зи ци је до чи та вог ни за атрак тив-
них али не на ме тљи вих де та ља и по вр ши на.43 Про-
јек то ва на је у раз до бљу од 1989. до 1992. го ди не, 
а гра ђе на ду жи пе ри од, од 1991. до 1998. го ди не.44 
Јед но став ног је об ли ка – пра вил ни, ма сив ни блок, 
док фа са ду ка рак те ри шу схе ма ти зо ва ност и пра-
вил на сме на отво ра, пре ки ну та са мо јед ним вер ти-
кал ним ни зом по лу кру жних бал ко на на спољ њој 
фа са ди, окре ну тој ка Бу ле ва ру осло бо ђе ња. Ре ше-
на у ду ху нео мо дер ни зма, ова гра ђе ви на по шту је 
од ли ке ме ста и по сто је ће окру же ње. Згра ду по себ-
но ка рак те ри шу ње на два ли ца, јед но окре ну то Бу-
ле ва ру и дру го окре ну то ста ри јим зда њи ма, услед 
че га су фа са де раз ли чи то тре ти ра не, пре све га у из-
бо ру ма те ри ја ла. Асо ци ја ци је на кул тур не сло је ве 

Сл. 4. Насеље ’Цвећара’  
(фотографија: Ј. Милосављевић)
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гра да су на спољ ној фа са ди из ра же не упо тре бом 
гла зи ра них ке ра мич ких пло чи ца, као ре ми ни сцен-
ци је на се це си ју, и за о бље ним ли ни ја ма те ра са на 
рит мич ном ра сте ру фа са де, што асо ци ра на ра ну 
мо дер ну ар хи тек ту ру.45 Уну тра шња фа са да је мир-
ни ја, из ве де на у цр ве ној опе ци то плих то но ва. С 
пред ње стра не обје кат је уву чен у од но су на ли ни ју 
пру жа ња боч них гра ђе ви на, а од ули це је одво јен 
при зем ним анек сом с ко ло на дом, где се да нас на-
ла зе про дав ни це и ка феи.

Ква ли те ту ко лек тив ног ста но ва ња, по ред об-
ли ков не и ам би јен тал не вред но сти, до при но си и 
функ ци о нал на ор га ни за ци ја стам бе них је ди ни ца. 
Дво и по соб ни и тро соб ни ста но ви су флек си бил-
них осно ва, ко је се ла ко мо гу при ла го ди ти ста ро-
сној струк ту ри ко ри сни ка. Иде ал но су де љи ви на 
две стам бе не је ди ни це, а у скла ду с тран сфор ма-
ци ја ма про сеч не по ро ди це, од но сно нео п ход но-
сти по де ле ста на пре ма ге не ра циј ском, а не би о ло-
шком рит му. У срп ској ар хи тек тон ској прак си ово 
је је дин ствен при мер ускла ђи ва ња фи зич ког и упо-
треб ног ве ка ку ће, од но сно по тре бе да про стор ла-
ко мо же под не ти раз ли чи те про ме не у по ро ди ци.46 
Хар мо нич ни склоп сво јим ар хи тек тон ским из ра-
зом до при но си по сто је ћем ам би јен ту, а у исто вре-

ме га по шту је, пру жа оп ти мал не усло ве ста но ва-
ња, а та ко ђе има из дво јен део аде кват но адап ти ран 
за ло ка ле и по слов не про сто ре. И за овај про је кат 
брач ни пар Ма ру шић на гра ђен је пр вом На гра дом 
ли ста Бор ба за нај бо ље ар хи тек тон ско оства ре ње 
СР Ју го сла ви је (1998), а за тим и Спе ци јал ним при-
зна њем ДаНС-а за по се бан до при нос ар хи тек тон-
ском ства ра ла штву (1999).47

Стам бе но-по слов ни објек ти у Бу ле ва ру  
кра ља Алек сан дра 178–181 у Бе о гра ду
 
На овом про јек ту Ма ру ши ћи су ра ди ли од 

1989. до 1991 го ди не, а он је ре а ли зо ван у пе ри о-
ду од 1992. па све до 2000. го ди не.48 Је дан је од пет 
обје ка та ко ји фор ми ра ју ре зи ден ци јал ни блок на 
углу Ули це Ми ла на Ра ки ћа и та да шњег Бу ле ва-
ра ре во лу ци је (да на шњег Бу ле ва ра кра ља Алек-
сан дра). Згра де су по диг ну те пре ма та да ва же ћем 
идеј ном кон цеп ту, по ко јем се ви ше слој ност и ви-
ше знач ност (ка рак те ри сти ке ур ба ног ми љеа), мо-
гу по сти ћи упо тре бом раз ли чи тих ар хи тек тон ских 
је зи ка, ко је би до нео сва ки од аутора49 за ду же них 
за по је ди нач не згра де, ме ђу ко ји ма су, по ред брач-
ног па ра Ма ру шић, би ли: Све ти слав Ли чи на, Ми-

Сл. 5. Стамбенопословни објекат у Новом Саду  
(фотографија: Ј. Милосављевић)
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лан Ло ја ни ца, Ђор ђе и Ми лан Бо бић.50 Сви објек-
ти ко ји чи не блок ви зу ел но су ујед на че ни бо јом и 
из бо ром ма те ри ја ла, као и слич ним од но сом ма са 
и рас по ре да отво ра, док је хо ри зон тал на ујед на че-
ност оства ре на кон ти ну и ра ним ни зом за вр шних 
ве на ца.51 Згра да Ма ру ши ћа, као и оста ле, има две 
фа са де, ре пре зен та тив ну спо ља шњу окре ну ту 
ка Бу ле ва ру кра ља Алек сан дра, и дру гу окре ну ту 
ка уну тра шњем дво ри шту, из ве де ну од опе ке. На 
улич ној стра ни, обје кат ства ра осе ћај ре ду ко ва ног 
ми ра: две згра де, два ула за, два раз ли чи та на чи на 
ор га ни зо ва ња ста но ва уну тар њих.52 Пу не фа са-
де згра да по ве за не су вер ти кал ним не пре ки ну тим 
ни зом за ста кље них ло ђа, ко је се та ко ђе на ла зе и на 
бо ко ви ма глав них де ло ва фа са де. На њи ма схе ма-
ти зо ва ни рас по ред јед на ких про зор ских отво ра да-
је хар мо нич ност. Низ сло бод но сто је ћих сту бо ва у 
при зе мљу пре сли кан је на вр ху згра де, где за тва ра 
отво ре ну ло ђу из над ко је је ис ту ре на кров на стре-
ха. Уну тра шња фа са да, са дру ге стра не, кон кав на је 
и екс пре сив на, уви ја се око ста ре ве ли ке ли пе ко ја 

је већ ра сла на пар це ли у мо мен ту град ње.53

За ово ре а ли зо ва но де ло, брач ни пар на гра ђен 
је Го ди шњом на гра дом Са ве за ар хи те ка та Ср би је 
за нај у спе шни је ар хи тек тон ско оства ре ње 2000. го-
ди не.54 Да је ово де ло ве ли ког ар хи тек тон ског ква-
ли те та, све до чи и је дан од на ших нај бо љих ар хи те-
ка та Ми хај ло Ми тро вић (1922–2018), ко ји је згра ду 
на Бу ле ва ру увр стио у сво ју књи гу Ар хи тек тура 
Бе о гра да 1950–2012, ре кав ши о њој: На ку ћи не ма 
ни тра га од узо ра, од сте ре о ти па стам бе не ар хи
тек ту ре, од оп ште ру тин ске прак се; да кле, још по
сто је адре се на ко ји ма бо ра ви пра ва ар хи тек ту ра.55

Бен зи ска ста ни ца у Но вом Ми ри је ву
 
Не сва ки да шњи тип ски об лик ар хи тек ту ре, 

бен зин ска ста ни за из 1997. го ди не,56 из у зе так је у 
опу су брач ног па ра ко ји је ве ћи ну ка ри је ре по све-
тио стам бе ној ар хи тек ту ри и до каз да за до бре ар-
хи тек те не по сто ји пре пре ка у ства ра њу ква ли тет-
ног де ла. Ов де су се ау то ри пр ви пут опро ба ли у 

Сл. 6. Стамбенопословни објекат у Булевару краља Александра  
(фотографија: Ј. Милосављевић)
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оби ла тој упо тре би ме та ла као основ ног ма те ри ја ла 
и по ка за ли из ван ред не ре зул та те. Основ ну струк-
ту ру гра ђе ви не чи не два луч на кри ла, ма ње – над 
за тво ре ним про сто ри ја ма овог сер ви сног објек та, 
и ве ће – над сло бод ним про сто ром за цир ку ла ци ју 
во зи ла, по ве за ним са улич ном мре жом. По сма тра
на из ар хи тек тон скоур ба ни стич ког ра кур са, во лу
ме триј ска сли ка ста ни це асо ци ра на кри ла ве ли ке 
пти це, с на ме ром кон тек сту а ли за ци је те ме – ус
по ста вља ња ди ја ло га са за та ла са ним ми ри јев ским 
пеј за жом и окол ном из гра ђе ном струк ту ром.57 То 
ни је био уса мљен при мер у слу ча ју ви со ке ар хи тек-
тон ске об ра де бен зин ске ста ни це. На и ме, не ко ли ко 
го ди на ра ни је (1995), ар хи тек та Ма рио Јобст из вео 
је бен зин ску ста ни цу Деј тон, ко ја је це ла од ста кла и 
че ли ка бо је ног у цр ве но, а сво јом за та ла са ном кон-
струк ци јом ре пре зен ту је сна гу мор ског та ла са.58

Ин те ре сант но је да су обе бен зин ске ста ни це 
на ста ле у пе ри о ду ка да су при ват ни ин ве сти то ри у 
но во на ста лој др жа ви же ле ли да се ис так ну сво јим 
зда њи ма, и обе су, на жа лост, сру ше не не ко ли ко го-
ди на на кон из град ње. Од ли ко ва ле су се сим бо лич-
ним фор ма ма, у слу ча ју из 1997. го ди не то су кри ла 
пти це, док је при мер из 1995. ин спи ри сан мор ским 
та ла сом, што их свр ста ва у ред из ван ред них и ори-
ги нал них при ме ра пост мо дер ни стич ке, од но сно 
хајтек ар хи тек ту ре, у на шој сре ди ни. Овим де-

лом Ма ру ши ћи су по ка за ли да не по сто је ма ле те-
ме, већ са мо до бра и ло ша ар хи тек ту ра. За ње га су 
до би ли По себ но при зна ње 25. Са ло на ар хи тек ту ре 
у Бе о гра ду, 2000. го ди не.59

Згра да „Ме талс“ бан ке у Но вом Са ду 

Ар хи тек ту ру Но вог Са да, брач ни пар Ма ру-
шић је обо га тио још јед ним зда њем, управ но-по-
слов ним објек том на углу Стра жи лов ске ули це и 
Вој во ђан ских бри га да, у ужем цен тру гра да. Они 
су да ли нај бо ље идеј но ре ше ње на јав ном кон кур су 
из 1999. го ди не.60 Две рав но прав не на гра де, дру гу 
и тре ћу, Дар ко и Ми ле ни ја су до би ли за јед но са са-
рад ни ци ма – ар хи тек ти ма Ми ла ном Ма то ви ћем и 
Бра ни сла вом Ива но ви ћем.61

Бан ка је про јек то ва на од 2000. до 2006, а гра-
ђе на од 2005. до 2007. го ди не.62 Згра да по диг ну та на 
уга о ној пар це ли, ко ју де фи ни шу две ши ро ке ули це, 
окру же на је објек ти ма ни ске спрат но сти, због че га 
ње на си лу е та ни је за кло ње на дру гим објек ти ма, док 
су ње не глав не фа са де (ка по ме ну тим две ма ули ца-
ма) ла ко са гле ди ве, а ути сак ко ји оста вља ју на по-
сма тра ча це ло вит је и сна жан. Ду жа фа са да бла го је 
за та ла са на, на ње ном вр ху низ тан ких сту бо ва но си 
над стре шни цу ко ја не пре ки ну то пра ти ри там гра-
ђе ви не. Ваљ ка сти део пред рас кр сни цом усе чен је 
над ула зом, где се про сти ре ста кле на оп на ду бо ко 
уву че на од основ не рав ни фа са де. Ве сти бил je глав-
ни мо тив гра ђе ви не, пре ко ње га је оства ре на нај ве ћа 
ко му ни ка ци ја уну тра шњо сти и спо ља шњо сти, што 
је кон цеп ту ал ни фо кус ове ар хи тек ту ре. Због то га је 
ве ли ка па жња по све ће на уре ђе њу ен те ри је ра. Ула-
зни хол је осми шљен у ви ду ла жног атри ју ма, где 
су во де не по вр ши не у при зе мљу окру же не га ле ри-
ја ма уну тра шњих спра то ва и ста кле ном фа са дом, а 
за тво рен је ста кле ним кро вом. Из ме ђу хо ри зон тал-
них пла но ва во де не по вр ши не, ста кле них мо сто ва у 
при зе мљу, ста кле ног кро ва, као и вер ти кал них пла-
но ва уну тра шњих фа са да и луч не за ста кље не по вр-
ши не ве ли ке оп не, до га ђа се ви зу ел на ин тер ак ци ја. 
Је дан план се пре сли ка ва на дру ги, сли ка ам би јен-
та спољ њег рас кр шћа та ко ђе се укљу чу је, ства ра ју ћи 
ви зу ел не сен за ци је слич не ка ле и до скоп ском ефек-

Сл. 7. Бензинска станица на Новом Миријеву  
(Јевтић 2019: 80)
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ту.63 У осно ви иде је о згра ди бан ке кри је се шкри ња, 
ку ти ја са бла гом у ко ју мо же те да за ви ри те кроз ста-
кле ну оп ну и на слу ти те ко је дра го це но сти скри ва.64 
У овом слу ча ју та дра го це ност је у ар хи тек тон ском 
сми слу ен те ри јер, кроз ко ји је ау тор ски пар оства-
рио пу но ћу то тал ди зај на. Ау то ри су пу ну па жњу 
по све ти ли сва ком де лу про јек та, од ур ба ни стич ког 
пла на до еле ме на та као што су биљ ке и ка мен чи ћи 
ис под ста кле ног мо ста, ко је су, пре ма соп стве ном 
све до че њу, лич но про на ла зи ли, би ра ли и до но си-
ли.65 Ис ти чу се сво јим сми слом за де та ље, од но сно 
на чи ном на ко ји ор ган ски ин кор по ри ра ју ор на мент 
у ар хи тек ту ру. Код до бре ар хи тек ту ре, ор на мент ни-
је не што што се до да је на кнад но, већ се о де та љи-
ма про ми шља још у по чет ној фа зи про јек та, та ко 
да они чи не ор ган ски део гра ђе ви не. Ма ру ши ћи су 
упра во за то увек ин си сти ра ли да са ми ра де и глав-
ни про је кат и де та ље. Код згра де бан ке, где су има-
ли да ле ко ве ће фи нан сиј ске мо гућ но сти, мо гли су да 
ин кор по ри ра ју и екс клу зив не по је ди но сти, по пут 
Сва ров ски све тиљ ки или све тле ћих те ла пре ма ди-
зај ну Рен ца Пја на [Ren zo Pi a no].66

Основ на за о бље на фор ма на че о ном де лу, и 
ду же боч не фа са де ре ше не пу ним зи дом с ни зо-
ви ма јед на ких ге о ме триј ских про зо ра, не мо гу а 
да не ево ци ра ју на си лу е ту обли жње Ба но вин ске 
па ла те (да на шњи ком плекс По кра јин ске вла де и 
Скуп шти не Aутономне Pокрајине Вој во ди не), по-
дигнутe три де се тих го ди на 20. ве ка. О то ме ау-
то ри го во ре јед ном при ли ком, ка да про фе сор за 
Бра шо ва но во зда ње ка же: При су ство Ба но ви не не
пре ста но смо осе ћа ли и као под сти цај и као од го
вор ност.67 До след ност до са да шњим пост мо де р ни-
стич ким прин ци пи ма, по што ва ње ме ста и ло кал не 
тра ди ци је, ви дљи во је на ши рем убра ни стич ком, 
кул ту ро ло шком, ар хи тек тон ском кон тек сту, али и 
у ди рект ни јем ви ду кроз пра ће ње улич не кон фи-
гу ра ци је те ре на и не на ру ша ва ње не по сред ног ар-
хи тек тон ског фон да. Ма ру ши ћи ни су из не на ди ли, 
они се до брим по на вља ју, по твр ђу ју ћи вр хун ску 
есте тич ност и из ра зит осе ћај за кон текст.68

Ка да је о функ ци о нал ној по став ци реч, она је 
ов де узор но спро ве де на по чев од при зем ног рас по-
ре да услу жних слу жби пре ко спрат них рад них ода-

Сл. 8. Зграда ’Металс’ банке у Новом Саду  
(фотографија: Ј. Милосављевић)
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ја до ре пре зен та тив них и кон фе рен циј ских про-
сто ри ја у за вр шној ета жи.69 Згра да „Ме талс“ бан ке 
пред ста вља из у зет но ар хи тек тон ско-про стор но 
ре ше ње, из ве де но ве о ма успе лим при сту пом ау-
тор ског то тал дизајна70, ко је је да нас јед но од нај-
зна чај ни јих са вре ме них зда ња Но вог Са да. За овај 
про је кат брач ни пар Ма ру шић на гра ђен је мно гим 
при зна њи ма, ме ђу ко ји ма су: Спе ци јал но при зна-
ње ДаНС за по се бан до при нос ар хи тек тон ском 
ства ра ла штву (1999), на гра да „Алек сан дар Ша ле-
тић“ (2008), на гра да „Ран ко Ра до вић“ (2008), још 
две на гра де Са ло на ДаНС-а у ка те го ри ја ма ре а ли-
зо ва но де ло и ен те ри јер, као и Го ди шња на гра да 
Ин же њер ске ко мо ре Ср би је за из у зет но до стиг ну-
ће у стру ци (2008); а на ини ци ја ти ву гра ђа на (ар-
хи те ка та, сту де на та и дру гих про фе си ја из обла сти 
кул ту ре), ово зда ње је 2015. го ди не до би ло ста тус 
спо ме ни ка кул ту ре под прет ход ном за шти том.71 
Да нас она ви ше ни је згра да бан ке, већ се у ње ним 
про сто ри ја ма на ла зе Аген ци ја за ре ста у ра ци ју, као 
и оде ље ње Ми ни стар ства фи нан си ја.

Вр тић „Пла ва пти ца“

Ма ру ши ћи су се кра јем пр ве де це ни је но вог 
ми ле ни ју ма вра ти ли свом нај ве ћем про јек ту, на-
се љу Це рак ви но гра ди, ко је – да бу де мо пре ци зни 
– ни ка да ни су пот пу но на пу сти ли. Ка да се ја ви-
ла по тре ба за још јед ним објек том деч је уста но-
ве, исти ау тор ски пар ко ји је ра дио на ре а ли за ци-
ји це ло куп ног на се ља 2011. го ди не из во ди Вр тић 
„Пла ва пти ца“.72 Обје кат је по диг нут у За пад ном 
су сед ству, а ка рак те ри стич ним ко сим кро во ви ма 
и ни ским га ба ри том ко ји ка скад но пра ти не ра ван 
те рен по што вао је си лу е ту прет ход но по диг ну-
тих стам бе них и не стам бе них обје ка та у на се љу. 
Функ ци о нал но и про стор но, згра да је по де ље на у 
два глав на сег мен та, два трак та ко ји се сте пе на-
сто спу шта ју низ па ди ну, у ко ји ма су одељ ци за 
ја сли це и вр тић. Је дан тракт чи ни при зе мље, док 
дру ги по ред ни воа при зе мља има и спрат. Вр тић 
је по диг нут на сло бод ној по вр ши ни ис пу ње ној зе-
ле ни лом, што су ау то ри ис ко ри сти ли по шту ју ћи 
не рав ни не те ре на и по сто је ћи ам би јент, на пра ви-

ли су од дво ри шта прет про стор ко ји ор ган ски 
по ве зу је обје кат, ко ји је број ним ста кле ним по-
вр ши на ма отво рен ка спо ља шњо сти, и око ли-
ну ко ју чи не при ро да и оста так на се ља Це рак 
ви но гра ди. У ка рак те ри за ци ји фор ме, од но сно 
фа са де објек та, основ но опре де ље ње да то бу-
де ар хи тек ту ра у бо ји ре а ли зо ва но је до след-
но на пла ну спо ља шњо сти и уну тра шњо сти.73 
На спољ ном пла ну до ми ни ра ју си ва у до њем и 
жу та бо ја у гор њим де ло ви ма, фа са да је опле ме-
ње на про зо ри ма раз ли чи тих ди мен зи ја, с окви-
ри ма јар ких основ них бо ја. Тај мон дри јан ски 
мо ме нат фа са де у хар мо ни ји је с уну тра шњо-
шћу, ко ја по ред бо је пле ни и нео бич ним мо ти-
ви ма, по пут кру жних про ла за из ме ђу со ба, то-
бо га ном уз сте пе ни це, од ра слом ма сли ном у 
хо лу итд. Ин тер ни мо тив, сим бол овог вр ти ћа, 
је сте пла ва по лу кру жна по зор ни ца, по ме ри де-
те та, иза ко је је ни ша, чи ји пла во обо је ни обод 
фор ми ра си лу е ту пти це. Дво ри ште је са др жај-
но обо га ће но и ма лим воћ ња ком, по врт ња ком, 
цвет ња ком, сан ка ли штем и лет њим то а ле том. У 
од но су на стан дард ни трет ман дво ри шта деч јих 
уста но ва, на ве де ни са др жа ји пред ста вља ју про-
грам ске ино ва ци је.74

У про јек то ва њу ау то ри су се осла ња ли на пе-
да го шки Мон те со ри ме тод, ко ји од ли ку је прин-
цип да се де те ту по мог не да се са мо стал но раз ви-
је, да са мо стал но от кри ва уме сто да га уче. Та ко 
и це ло ку пан про стор обо га ћен раз ли чи тим са др-
жа ји ма, при род ним ми кро ам би јен ти ма и ви зу-
ел ним им пре си ја ма по ма же де ци да се раз ви ја-
ју кроз игру. Пре ма ре чи ма ау то ра: Иде ја во ди ља 
у про јек то ва њу, гра ђе њу и опре ма њу ове ку ће за 
де цу ин спи ри са на је јед ном швед ском по сло ви цом 
ко ја гла си: ’Де те има три учи те ља: пр во – дру гу 
де цу, дру го – учи те ља и тре ће – про стор’...75, што 
су они оства ри ли кроз сво је де ло ко је ин кор по-
ри ра у јед но – ар хи тек ту ру и бри гу о де ци.

За обје кат „Пла ва пти ца“ до би ли су Април-
ску на гра ду гра да Бе о гра да 2012. го ди не, на гра ду 
за ар хи тек ту ре 34. Са ло на ар хи тек ту ре и На гра-
ду Удру же ња ар хи те ка та Ср би је за нај у спе шни је 
ар хи тек тон ско де ло у 2011. го ди ни.76
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За кљу чак
 
Брач ни и ау тор ски пар Ма ру шић сво ју ви ше-

де це ниј ску ка ри је ру за по че ли су не по сред но на кон 
за вр шет ка сту ди ја. За про фе со ра Дар ка Ма ру ши ћа 
рад је тра јао не пре кид но до са ме смр ти, док ње го ва 
су пру га на ста вља рад кроз бри гу, об но ву и до пу ну 
по сто је ћих обје ка та и ком плек са. У сво јој ду гој ка-
ри је ри, иа ко су би ли пре вас ход но ори јен ти са ни на 
стам бе ну ар хи тек ту ру, где су да ли и нај бо ље ре зул-
та те, опро ба ли су се у ра зним тип ским објек ти ма, 
а ис тра жи ва ли су и раз ли чи те ти по ве ма те ри ја ла. 
Ра зно вр сност осми шље них ре ше ња и до би је них 
фор ми, све до че о не пре су шној кре а тив но сти ау то-
ра, ко ји су сва ком ар хи тек тон ском про бле му при-
сту па ли озбиљ но и те мељ но, гра де ћи сва ки пут но-
ви кон цепт ко ји од го ва ра на за да те усло ве. Пи та ња 
су ре ша ва на сту ди о зно, без на ме та ња би ло ка квих 
ка но на или уста ље них пра ви ла, већ су од го во ри 
на за да те кон кур се би ли кре а тив ни, ино ва тив ни и 
ори ги нал ни. У стам бе ном по го то во, а сва ка ко и у 
оста лим ви до ви ма њи хо вог ар хи тек тон ског из ра-
за, ви дљив је ор ган ски при ступ ар хи тек ту ри, обје-
кат хар мо нич но укло пљен у по сто је ћи ам би јент, а 
про стор уре ђен по ме ри чо ве ка. Њи хо ва ар хи тек-
ту ра не тре ба са мо да од го во ри на основ не по тре бе 
чо ве ка, у од но су на сво ју на ме ну, већ да ко ри сни-
ку пру жи уго дан бо ра вак или рад, да од го во ри на 
ду хов не по тре бе чо ве ка кроз фор му и про стор ну 

ор га ни за ци ју. Њи хо ву ар хи тек ту ру не мо же мо ја-
сно свр ста ти у не ку стил ску ка те го ри ју, она је про-
же та ду бо ком кон тек сту а ли за ци јом, ху ма ни змом, 
еле мен ти ма оно га што је сва ки ин ди ви ду ал ни за-
да так из и ски вао, би ла у ма ни ру мо дер ни стич ке 
јед ноствно сти, или пост мо дер ни стич ке бај ко ви то-
сти и фу ту ри зма хајте ка. Оно што је ка рак те ри-
стич но за овај ар хи тек тон ски пар је сте да се њи хов 
рад на про јек ту не за вр ша ва по ње го вој ре а ли за ци-
ји. Ма ру ши ћи се че сто сво јим де ли ма ба ве и мно-
го го ди на ка сни је, уче ству ју у њи хо вој за шти ти, ре-
кон струк ци ји, до пу ња ва њу по сто је ћих стам бе них 
ком плек са но вим и мо дер ни јим са др жа ји ма, а уче-
ству ју и у про мо ви са њу соп стве ног де ла на број-
ним до ма ћим и свет ским из ло жба ма. За свој рад 
до би ли су мно га при зна ња, али нај ве ће до стиг ну-
ће су хи ља де за до вољ них ста на ра и ко ри сни ка њи-
хо вих обје ка та и ком плек са, ко ји на ста вља ју сва ко-
днев но да ужи ва ју у до бро би ти ма и по год но сти ма 
ко је пру жа ју ар хи тек тон ска оства ре ња овог зна чај-
ног ау тор ског ти ма, чи ји опус још ни је до вољ но ис-
тра жен, а са мим тим ни аде кват но вред но ван. На-
гра ђе ни су 1993. го ди не ве ли ком на гра дом Са ве за 
ар хи те ка та Ср би је за жи вот но де ло.77
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Fig. 1 View of the southern 
part of Block 62 (photo 
by J. Milosavljević) 

Fig. 2 Southern neighbourhood 
of Cerak Vinogradi (photo 
by J. Milosavljević)

Fig. 3 Ulica Breza in Cerak Vinogradi 
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Fig. 4 The Cvećara settlement 
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This article deals with the work of Serbian architects Darko Marušić, 
a native of Omis in Croatia, and Milenija Marušić, a native of Valjevo. After 
completing their studies at the Faculty of Architecture in Belgrade, they 
both gained employment at the Institute of Architecture and Urbanism 
of Serbia. They would spend most of their working lives within this 
institution, realizing many important projects, both as a partnership and 
within larger design groups. Although they were primarily engaged with 
residential architecture, they also worked on other architectural designs. 
From their residential architectural opus, this paper presents and analyses 
the following: the settlement of Cvećara in Dedinje, the settlement of 
Cerak Vinogradi in Čukarica (both in Belgrade), New Belgrade Blocks 61 
and 62, and also residential and commercial buildings along Bulevar kralja 
Aleksandra, Belgrade, and Bulevar oslobođenja, Novi Sad. Also presented 
here are the non-residential Metals-banka building in Novi Sad, and the

154



filling station in the Novo Mirijevo district of Belgrade. Their works can 
be seen to exhibit both Modernist and Postmodernist tendencies, and 
their main and common feature is originality, with a careful approach 
towards natural and human needs. The buildings presented and analysed 
in this paper are to be considered the most significant achievements 
of the Marušićes. The value of their joint life efforts is shown through 
the architectural and urban significance of the realized buildings. The 
Marušićes received many prestigious domestic awards and recognitions, 
such as the October Award of the City of Belgrade for Architecture and 
Urbanism, the Award of the Borba newspaper for the best architectural 
achievement in FR Yugoslavia, the awards of the Salon of Architecture in 
Belgrade and DaNS for the most successful architectural work, among 
others, with a number of their buildings having gained recognition beyond 
the region. To date, their work has remained insufficiently researched and 
insufficiently widely known, both within professional circles and among 
the general public.
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Fig. 5 Residential-commercial 
building in Novi Sad (photo 
by J. Milosavljević)

Fig. 6 Residential-commercial building 
on Bulevar kralja Aleksandra 
(photo by J. Milosavljević)

Fig. 7 Filling station in Novo Mirijevo 
(Arhitektura i urbanizam 
no. 49-2019, p. 80)

Fig. 8 Metalsbanka building in Novi 
Sad (photo by J. Milosavljević)
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