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U

периоду између два рата Београд је као престоница Краљевине Југославије, добио потпуно нов значај,
који је довео до интензивне грађевинске делатности.
Архитектуру тог периода обележила су стилска колебања настала, у највећој мери, услед деловања различитих генерација архитеката и утицаја како српског
предратног градитељства тако и европских токова, који
су и сами били у знаку сталних лутања и тражења новог
израза. Стилским варијацијама, нескладу и одсуству кохерентности у архитектонском и урбанистичком смислу допринело је и то да се већина градитеља повиновала жељама конзервативних инвеститора. Државне институције, богати индустријалци, буржоазија и
грађанство тежили су да задовоље своје потребе за
репрезентативним јавним и приватним зградама. И
поред жеље да што пре превазиђу заостајање за Европом, инвеститори су веома споро прихватали новине.
Званични смер који је подржаван у архитектури био је
академизaм.1
Један од инвеститора који је, поред многих друштвених, хуманих, трговачких и патриотских активности, имао важну улогу у естетском уређењу Београда
био је Лука Ћеловић Требињац. То што је део некадашње Савамале, од Јаворске до Железничке станице, уређен по узору на велике европске градове несумњиво је
његова заслуга.2 За разлику од инвеститора који су подржавали академизам, Лука Ћеловић је показао спремност да у својим инвестицијама примени елементе
сецесије (Београдска задруга, хотел „Бристол“) и националног стила (комплекс четвороспратних и троспратних зграда у Карaђорђевој 65, Загребачкој 1–9
и Гаврила Принципа 16). О животу, раду и заслугама
овог великог добротвора писали су, између осталих,
Мира Софронијевић и Миливоје М. Костић.3 Посебно
место заузима и каталог изложбе Добротвори Београдском универзитету, у којем се, поред велике улоге
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Сл. 1. Основа сутерена (извор: ИАБ)
Сл. 2. Основа првог спрата (извор: ИАБ)

Сл. 3. Нацрт фасаде из Загребачке улице након адаптације (извор: Завод за заштиту споменика културе града
Београда)
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Луке Ћеловића у напретку и развоју Универзитета,
као део блага завештаног нашој установи помиње
и Задужбина у Карађорђевој 65, Загребачкој 1–9 и
Гаврила Принципа 16.4
У међуратном периоду вођена је константна борба
између три водећа стила –академизма, националног
стила и модернизма. Сва три заступљена су у опусу
архитекте Богдана Несторовића, пројектанта Задужбине Луке Ћеловића у Карађорђевој 65, Загребачкој
1–9 и Гаврила Принципа 16, на којој су елементи
националног стила и романске архитектуре вешто
уклопљени у академску структуру фасаде.5 О животу
и раду архитекте Богдана Несторовића, који је као
мало који наш градитељ имао смисла и способности
да се прилагоди различитим друштвеним условима,
осим уопштених и спорадичних осврта на његова дела
у прегледима новије српске архитектуре, издваја се
чланак монографског карактера „Професор архитекта
Богдан Несторовић“, који је у Годишњаку града Београда, 1975. године, објавила Дивнa Ђурић-Замоло.6
Поред овог чланка значајан допринос у истраживању,
стваралачког опуса архитекте, пружа и магистарски
рад Снежане Максић Живот и дело архитекте Богдана
Несторовића. Једини преглед архитектуре Београда
деветнаестог и двадесетог века у којем се помиње овај
архитекта, као и зграда задужбине подигнута у некадашњој Савамали, укључујући и допринос укупној
урбанизацији овог значајног градског простора, јесте
Архитектонска енциклопедија Београда XIX и XX века,
аутора Слободана – Гише Богуновића.7
Сл. 4. Нацрт фасаде из улице Гаврила Принципа након
адаптације (извор: Завод за заштиту споменика
културе града Београда)

Када је реч о историографији Задужбине Луке
Ћеловића у Карађорђевој 65, Загребачкој 1–9 и Гаврила
Принципа 16, поред већ наведених дела у којима је она
убројана у опус архитекте и архитектонски анализирана, треба поменути и дело Тајне Београда.8 Аутор Зорица Гузина у овој књизи у романсираном тону говори
о задужбинару, намени којој је завештана и судбини
здања од подизања до данас. Међутим, ова књига
је, износећи податак да је пројектант зграде Никола
Несторовић (1868–1957), отац Богдана Несторовића,
поставила током истраживања и питање ауторства.
Исто питање продубила је и грађа у Историјском
архиву Београда, где је, поред пројеката, сачувана и
пратећа документација, која садржи грађевинске дозволе, извештај о извршеном прегледу зграде након
завршених радова и технички опис с потписом „арх.
Ник. Б .Несторовић“. Овај незанемарљив податак нема
намеру да у овом раду наруши досадашњи приписивани идентитет архитекта-објекат, већ да постави питање да ли су тренутак настанка објекта и примена елемената националног стила разлог зашто се објекат њему
приписује или је почетна професионална несигурност
Несторовића млађег разлог потписивања оца. Познато
је да је на Згради Витомира Константиновића (1926–
1927) у улици Краља Милана 3 првобитне пројекте
потписао Никола Несторовић, а да је аутор рада несумњиво од самог почетка био Богдан Несторовић. Из
свега наведеног намеће се могући одговор да је Богдану
очево име могло послужити као гаранција инвеститору
Луки Ћеловићу, за кога је, односно за Београдску
задругу, Никола Несторовић самостално пројектовао
хотел „Бристол“ и у сарадњи са Андром Стевановићем
Београдску задругу.
Важне податке о културно-историјским и архитектонско-урбанистичким вредностима блока коме задужбина припада, поред документације Завода за заштиту споменика културе, пружају и текстови Дивне
Ђурић-Замоло,9 Вере Павловић-Лончарски,10 Мирјане
Поповић11 и други.12
Архитектура простора
Градско подручје омеђено улицама Карађорђевом,
Загребачком, Гаврила Принципа и Краљевића Марка
део је блока око некадашњег Малог пијаца, центра
Савске вароши, тј. Савамале. Изградња овог блока
прати идеју о формирању Новог српског Београда,
ван шанца, по замисли кнеза Милоша, непосредно
после потписивања Хатишерифа 1830. године и
осамостаљивања српске власти.13
Да би омогућио систематско и планско насељавање српског становништва, кнез Милош је средином
четрдесетих година деветнаестог века извршио грубо
и насилно рушење кућа од слабог материјала, као и
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Сл. 5. Задужбина Луке Ћеловића, угао Загребачке улице и Гаврила Принципа
пресељење дотадашњих житеља Савамале у Палилулу.
n
Посебан акценат био је на изградњи и насељавању
Абаџијске чаршије, данашње улице Краљице Наталије,
као новог трговачког центра.15 Десетак година касније,
град се шири према Сави, заправо према Бари Венецији
и запоседа терен око Свeтоникољског трга и Малог
пијаца, који крај деветнаестог века дочекује привредно
изграђен, али без видљивих спољних одлика.16 Велики
број кућа и даље је био од трошног материјала. Само
су на некима од њих примењена другачија начела и
елементи савременог обликовања. Издвајају се две
куће Константина Антуле. Обе су део блока омеђеног
улицама Карађорђевом, Загребачком, Гаврила Принципа и Краљевића Марка.
Кућа у улици Краљевића Марка 8 је из 1853.
године. Имала је дућане и магазе у приземљу и стан за
издавање на спрату. Њена изградња на регулацији као
и подеони венац између приземља и спрата издвајају
је као сегмент нове градитељске оријентације. На
углу улица Краљевића Марка и Гаврила Принципа 8,
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

налази се друга кућа, подигнута 1876. године. Грађена
је у духу романтизма, као пословно-стамбени објекат
с подрумом, приземљем и спратом. На угаоном, засеченом делу фасаде, налази се улаз изнад којег је
постављен централни мотив фасаде, балкон ослоњен
на конзоле од кованог гвожђа. На фасади се издвајају и
пиластри који уоквирују плитак рељеф испод кровног
венца. Посебна пажња поклоњена је ентеријеру. Просторије су овде централно распоређене око великог
салона, чији су зидови били покривени декоративним
сликарством. Обрада врата и степеништа доприносила
је општем утиску репрезентативности.17
До краја XIX века, у склопу овог блока биле су
подигнуте и приземна породична кућа Саве Филиповића у Гаврила Принципа 10 и стамбена приземница
са дугачким трактовима у дворишту, дрвеним тремом
и сачуваним и нимало неизмењеним калдрмисаним
двориштем у Гаврила Принципа 12. У овом периоду,
изграђена је још једна породична кућа у Гаврила Принципа 14, која је 1926. године надзидана по пројекту
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Сл. 6. Задужбина Луке Ћеловића, угао Загребачке и Карађорђеве
арх. Владимира Поповића.18 Једна од ретких кућа
подигнутих крајем XIX века у овом блоку, за коју се
зна име архитекте, Димитрије Т. Леко, јесте кућа
Ђорђа Вуча у улици Краљевића Марка 2. Ова кућа је
позната и као кућа фирме „Флајшар и Челебоновић“.
Посреди је пословно-стамбени објекат, с канцеларијом
и магацином у приземљу и станом на спрату. Фасада је
обликована неоренесансним елементима.19
Прихватање тековина западноевропске цивилизације крајем деветнаестог и почетком двадесетог
века несумњиво је оставило трага и у савамалском
крају. Томе доприносе српски архитекти школовани у
иностранству, који се средином осамдесетих година
враћају у земљу. Примењујући стечено знање и искуство, задовољавајући потребе наручилаца, углавном
познатих трговаца и задужбинара, браће Крсмановић,
Ристе Параноса, Константина Антуле, Луке Ћеловића,
Ђорђа Вуча, трговаца Николића, Ђурића, Димитрија
Марковића и других, учествују у формирању једног
од архитектонски и урбанистички највреднијих дела
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Београда. Међу архитектама се издвајају Константин
Јовановић, Јован Илкић, Димитрије Т. Леко, Андра
Стевановић, Никола Несторовић, Милош Савчић, Гашпар Бекер, Богдан Несторовић и други.
Грађевински фонд Савамале, крајем деветнаестог
века, састојао се од малог броја репрезентативних грађевина и великог броја привремених објеката намењених трговини, с пијацом, која је добила карактер трга.
У том периоду Савамала нема више статус предграђа.20
За просперитет Савске вароши у првим деценијама
двадестог века значајна је и изградња железничке
станице 1884. године, али и трамвајске пруге 1894.
године, која је повезивала Славију с Пристаништем и
Железничком станицом.
Међу изграђеним и данас очуваним објектима са
статусом културног добра, који су део око Малог пијаца,
почетком двадесетог века, учинили репрезентативнијим
и престижнијим, издвајају се Београдска задруга и
хотел „Бристол“, којима је у историографији српске архитектуре посвећивана пажња. Трећи објекат, такође
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Сл. 7. Задужбина Луке
Ћеловића, изглед из
Загребачке улице
Сл. 8. Портал из
Загребачке улице

културно добро, који доприноси формирању слике
трга, а и данас је познат, јесте Вучина кућа, саграђена
1908. године, по пројекту арх. Димитрија Т. Лека, на
углу Карађорђеве 61 и Краљевића Марка. Обликована
је у духу сецесије. У урбанистичко-просторном погледу
она чини пандан згради Задруге. Овај угаони објекат
по својој пословно-стамбеној намени не уноси новине
у блок коме припада. Оне се уочавају у стилским
елементима и повећаној спратности. Бочне фасаде куће
су богато украшене подеоним венцима, пластичном декорацијом и балконима са оградама од кованог гвожђа.
Прочеље је окренуто тргу и посебно је истакнуто својим
обликом, величином, широким троделним прозорима на
свим етажама, бочно постављеним еркерима на првом
спрату, лучно извијеним кровним венцем, исто таквом
атиком и кубетом.21
Да би трг добио изглед какав данас познајемо и да
би се репрезентативност новоподигнутих зграда истакла, поред Параносовог хана, рушење је захватило
и некадашњи хотел „Босна“, чија је архитектура припадала прошлом времену. Трговци који су утицали на
формирање трга успели су да сакупе паре за откуп
хотела и да га сруше. Такође, и Крст победе је 1909.
године премештен из средишта трга у Моравску улицу,
јер се није уклапао у идеје о новом граду.22
Првим деценијама двадестог века, у блоку омеђеном улицама Гаврила Принципа, Краљевића Марка, Карађорђева и Загребачка, припада и пословностамбена зграда Извозне банке. Подигнута је према
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ
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пројекту Милана Капетановића, 1908–1909. године.
Обликована је по угледу на индустријске објекте с
почетка двадесетога века, што је веома необично за
зграде ван индустријског комплексa.23
У праћењу развоја подручја око Малог пијаца,
посебно је значајан Генерални план из 1924. године.24
На њему се Светоникољски трг третира јединствено,
што је постигнуто укидањем продужетка Каменичке
улице, која га је све до деведесетих година деветнаестог
века пресецала. Тиме се добио целовит простор, који
је уређен парковски у класицистичком маниру, у духу
времена у којем настаје Генерални план. Железничка
улица се знатно проширује и по средини добија зелено
острво, чиме је посебно наглашен њен булеварски
карактер. На плану из 1924. проширена је улица између
трга и блока према Херцеговачкој улици и настао је
простор који се данас означава као Светоникољски
трг. Дефинитивно артикулисан у периоду између два
рата целокупан простор око трга остао је непромењен
до данас.25 Као интегрални део ове слике, издваја се и
зграда задужбине Луке Ћеловића.
Архитекта Богдан Несторовић (1901–1975)
Као прво од четворо деце Ане и Николе Несторовића, 28. априла 1901. године у Београду, рођен је архитекта Богдан Несторовић. Основну школу и средњошколско образовање учио је у родном граду, када га је Први
светски рат прекинуо и одвео у Француску, где је на
Лицеју у Ници матурирао 1919. године. Настављајући
стопама свог оца, архитекте Николе Несторовића (1868–
1957), по повратку у Београд уписује се на Архитектонски
одсек Техничког факултета, и дипломира 1923. године.
После неколико месеци рада у пројектантском бироу
архитеката Драгише Брашована и Милана Секулића,
одлази у Марибор на одслужење војног рока. Године
1925. борави у Паризу на усавршавању у школи лепих
уметности „Ecole des Beaux Arts“.26
Након завршеног усавршавања, враћа се у Београд
и постаје асистент у то време за предмет Приватне и
привредне грађевине на Техничком факултету, на одсеку на којем је и дипломирао. Изабран је за доцента
1932. године за предмете Пројектовање приватних
зграда и Наука о стиловима. После Другог светског
рата, 1950. године, изабран је за ванредног, а седам
година касније за редовног професора Архитектонског
факултета, остваривши непроцењив учинак у подизању
нивоа наставе, где је поред наставничког позива обављао и дужност продекана, шефа катедре, члана и
председника Наставног већа итд., а 1971. године повукао се у пензију.27
Поред педагошког рада архитекта Богдан Несторовић бавио се и пројектовањем. Успешно је учествовао на преко двадесет архитектонских конкурса на
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којима је освајао запажене награде. На самом почетку
каријере, у сарадњи са Александром Дероком, освојио
је прву награду на конкурсу за Светосавски храм у
Београду, који је према овом пројекту и почео да се
изводи пред Други светски рат, али чије је довршење рат
прекинуо. У области црквене архитектуре, Несторовић
је добио и трећу награду на конкурсу за Споменик у
Зејтилнику и другу награду за Цркву светог Марка
у Београду.28 Успех почетне афирмације пренео је
и на пројектовање монументалних јавних објеката,
стамбених зграда, породичних кућа и вила, уз које
стиче и прва практична искуства, као и учествујући у
изради детаља ентеријера у вестибилу, аули, главном
степеништу и свечаној дворани зграде Техничког факултета у Београду.29 Не само ова већ и неколико раних
остварења у области стамбене архитектуре указују на
ауторово врсно познавање архитектонске традиције и
припадност владајућем академизму. Заправо, његов
пројектантски рад у периоду од 1925. до 1941. године
био је у многоме одређен друштвено-политичким и
културним приликама које су обележиле стваралаштво
у Србији између два светска рата.
Као што је већ напоменуто, стилска разнородност,
колебљивост, као и битна улога инвеститора, представљају главне утицаје који су у великој мери одредили
профил архитектонског стварања тога времена а тиме
и рад Богдана Несторовића, који у овом периоду има
еклектички карактер. Остваривао је пројекте у свим
стилским концепцијама које су постојале у то време:
академизам, пројекти са елементима националног
стила и пројекти у духу модерне безорнаменталне
архитектуре. Оваква стилска хетерогеност била је плод
тежњи за проналажењем нових естетских вредности, с
једне стране, а са друге, била је резултат прилагођавања
захтевима инвеститора.30
Међутим, поред еклектичног карактера, у делима
овог аутора уочавају се и особености његовог личног
архитектонског израза, специфичног поступка у материјализацији идеје, који карактерише јасан језик форми.
Без обзира на конкретно стилско решење, његово
стваралаштво је обележено рационалним приступом,
јасном артикулацијом волумена, композиције и зидног платна. Пројекте није радио с крајњим циљем постизања ефекта оригиналности и екстравагантности,
већ је сваком конкретном проблему приступао озбиљно
и предано, при чему је испољавао изражену вештину
компоновања, као и осећај за меру и склад.31
Мећу значајним остварењима тог периода изведеним у духу академске архитектуре, прочишћених
зидних површина, строгих и симетричних односа у
композицији, под непосредним утицајем париске
„Ecole des Beaux Arts“, издвајају се као успела решења:
Уред за осигурање радника Крагујевца (1931), виле
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др С. Моачанина у Ужичкој 23 (1931) и Ј. Павловића у
Крунској 17, у Београду, као и мање стамбене зграде –
М. Протића у Влајковићевој улици 18, инж. Раичковића
у Светогорској 33 и М. Стоиљковића у улици Џорџа
Вашингтона 40, у Београду.
Познавање елемената националне архитектуре
Несторовић је показао у третману спољашњих форми
вила Ђ. Здравковића на Топчидерском брду и М. Протића у Ужичкој улици (1934–1935), затим на неколико
стамбених зграда, попут Задужбине Луке Ћеловића,
која обухвата улице Карађорђеву 65, Загребачку 1–9
и Гаврила Принципа 16 (1926–1929), на згради В.
Константиновића у улици Краља Милана 3 и на згради
осигуравајућег друштва „Србија“ у Космајској 8, као и
на конаку манастира Грачаница (1940).
У духу модерне безорнаменталне архитектуре, поред неколико стамбених зграда, Дома ученика „Гајрет
Осман Ђикић“ у Далматинској улици у Београду (1931),
као посебно успела издвајају се два монументална објекта, која по својим обликовним, функционалним и
естетским квалитетима представљају најбоља остварења овог аутора. То су зграда Занатског дома на углу
улица Светогорске и Хиландарске (касније зграда Радио Београда) из 1931. године и „Призада“ (касније
Танјуга), подигнута на Обилићевом венцу 2 1939. године. По свим својим одликама, ови објекти припадају
групи најбољих остварења из међуратног периода српске архитектуре. Током пројектантске делатности, у
периоду од 1931. до 1941. године, Несторовић је имао и
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

улогу стручног саветника за техничке послове Народне
банке Југославије. У том својству, према његовим
пројектима, изведене су, и издвајају се, филијале Народне банке у Дубровнику, Крагујевцу, Шапцу, Ужицу,
Битољу.
Период од 1941. до 1975. године обележен је великим бројем пројеката и реализованих објеката, али у већој мери научноистраживачким радом. Резултатима на
овом пољу, студијама и књигама, међу којима посебно
место заузимају Архитектура старог века (1952) и
Архитектура новог века (1964), оставио је завидан
траг у српској науци и култури. Оствареним делима
употпунио је област историје архитектуре и стамбене
изградње, којој је дао теоретску и научну основу
првим озбиљним анализама и студијама. Многобројна
остварења у сваком домену интересовања архитекте
Богдана Несторовића резултат су педесетогодишњег
интензивног и преданог стваралаштва и чиниоца који
су утицали и добрим делом одредили карактер архитектонског стваралаштва у Србији у времену од 1925.
до 1975. године.32
Зграда Задужбине Луке Ћеловића
Припреме за изградњу Задужбине Луке Ћеловића
започеле су 3. септембра 1925. године, када је инвеститор будућег комплекса, Београдска задруга, тј. њен
дугогодишњи управник Лука Ћеловић, тражио да се
изврши обележавање регулационе линије парцеле 5
Савамалског блока 32, који обухвата улице Карађорђеву
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ЗГРАДА ЗАДУЖБИНЕ ЛУКЕ ЋЕЛОВИЋА – КАРАЂОРЂЕВА 65, ЗАГРЕБАЧКА 1–9
И ГАВРИЛА ПРИНЦИПА 16
бр. 65, Суботичку (данас Загребачка) бр. 1–9 и Босанску
(данас Гаврила Принципа) бр. 16. Катастарско одељење
Општине града Београда на тражену молбу издало је
Протокол одређене регулације и нивелације, који је
део Генералног плана града Београда из 1923. године,
утврђеног од стране Министарства грађевина 31. маја
1924. године.33 Исти документ нам пружа и податке
о постојању oбјекта, на углу Гаврила Принципа и
Загребачке, имању Луке Ћеловића, до чијег је рушења
дошло пре изградње, 1929. године.34
Три године након добијања одређене регулације и
нивелације, 1. децембра 1928. године, урађен је технички
опис будуће задужбине. Из молбе Грађевинском одбору Општине града Београда, за одобрење подизања
зграде, сазнајемо да је објекат требало да садржи подрум, сутерен, четири спрата и мансарду и да буде
„рентијерског типа, са 38 станова разне величине, један
стан од собе и кујне за вратара и 7 дућана у приземљу“.
Такође, из описа сазнајемо и начин градње:
„Стопа темена биће од армираног бетона а зидови
темена и подрума од набијеног бетона. Главни-средњи
стубови у дућанима биће од армираног бетона а ступци
између излога од набијеног бетона. Зидови сутерена,
приземља и I спрата израдиће се од опеке и портландцемент малтера. Зидови II спрата од опека у продужном
цемент малтеру. Осталих спратова зидови израдиће се
од опеке и кречног малтера сем извесних места где је
веће оптерећење. За међуспратне конструкције на свим
спратовима употребиће се систем ’Хербст’ а на извесним местима армиране бетонске плоче или ребраста
таваница. Покривање биће црепом двоструко а мали
кровови над степеницама испод којих је машинерија за
лифтове, покриће се поцинкованим гвозденим лимом.
Све степенице ће бити од природног гранита а између
степеничких кракова предвиђа се лифт за лица а позади
степеништа дизалица за гориво. Унутрашњост зграде
малтерисаће се кречним малтером док ће се улази
у станове малтерисати гипсом. Спољашност зграде
биће од вештачког камена. Вредност зграде износи
дин.10,000.000.“35
Према приложеном плану, Грађевински одбор
је одобрио подизање зграде и 15. марта 1929. године
почела је изградња. Међутим, само што су изграђени темељи, Управа Београдске задруге обратила се
Грађевинском одбору ради измене првобитног плана.
Измене су се односиле на смањење спратности објекта, тако да се уместо четири подигну три спрата, у
складу с већ одобреним плановима.36 Промена која
је уследила односила се на поделу зграде на четири мање са засебним пожарним зидовима али са
заједничком фасадом. Распоред првобитног плана
углавном је задржан, а фасаде су ниже за један спрат.37
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Заправо, спратност зграде на углу Карађорђеве 65 и
Загребачке 1 садржи подрум, приземље, четири спрата
и мансарду; Загребачка 3–9 и угао Гаврила Принципа
16 (у делу Загребачке) садржи подрум, приземље,
високо приземље, три спрата и поткровље, а у делу из
улице Гаврила Принципа 16 садржи подрум, приземље, три спрата и поткровље. Вредност зграде у
складу с прерађеним планом износила је 9.000.000
ондашњих динара. Када је Управа града размотрила
измене првобитног плана, одобрила их је 17. новембра
1929. године. Изградња је настављена и 1. априла 1930.
године комплекс стамбених зграда био је подигнут.38
Према пројекту архитекте Богдана Несторовића,
зона приземља била је предвиђена за локале, док су
спратови пројектовани као стамбене јединице. Организација основа спратова је заснована на понављању истоветне просторне схеме: централно предворје, спаваће собе и салон груписани су према улици, трпезарија
окренута према унутрашњем дворишту, кухиња и соба
за послугу смештене су у дворишном тракту. У суштини
понавља се форма „београдског стана“ с пространим
и слабо осветљеним предсобљем, собама „с лица“,
кухињом и помоћним просторијама дуж дворишног
фронта. Композиција фасада је романтичарска у целини. Фасаде приземља обрађене су рустичним каменим
квадерима, док су зоне спратова развијене у ритмичном
смењивању и комбиновању декоративно обрађених
полукружних забата изнад прозора, пиластера и стубића који су употребљени за балконске ограде и балустраде испод прозора. Ови декоративни детаљи
и масиван декоративно обрађен портал елементи су
националног стила, вешто уклопљени у академску
структуру фасаде.39 Упркос томе што су заступљени
бројни детаљи, композиција одише складним односом
делова и целине. Несторовић је веома ефектно успео
да рашчлани фасадни план а да га не оптерети и не
загуши ситницама. Значајно место на фасади, али не
и посебно истакнуто, заузима биста Луке Ћеловића.40
Различитим третманом угаоних делова, аутор је избегао једноличност и монотонију, уносећи велики
степен динамике и живости у свеукупни изглед здања.
Тако, изгледи грађевине из улица Гаврила Принципа и
Карађорђеве одају сасвим различите утиске. Угао зграде
према улици Гаврила Принципа решен је с мање детаља
и надвишен је куполом у духу француских академских
примера, што доприноси утиску класичне отмености
и репрезентативности целине. Угао с Карађорђевом
улицом обрађен је применом декоративних елемената
у духу националног стила и наглашен атиком иза које
се издижу две куле сасвим романтичарског обележја.
Зналачким разастирањем делова композиције по ширини и висини, Несторовић је постигао да прочеље
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има више акцената. Тиме је испољио суптилан осећај
за просторну композицију и хармонично прожимање
елемената различитог стилског репертоара.41
Након смрти Луке Ћеловића, 15. марта 1929. године,
пронађен је његов тестамент из 1911. године, у којем
сву своју имовину оставља Београдском универзитету.
Такође, било је пронађено и „Основно писмо о оснивању
Задужбине Луке Ћеловића-Требињца“, од 23. децембра
1925. године.42 Одмах по оснивању Задужбине, Лука
Ћеловић је предао своје имање у Јаворској улици бр. 7 и
9, док ће се остало имање придодати фонду Задужбине
после оставиочеве смрти. Поред плаца с кућом у
Јаворској улици, имање Луке Ћеловића чинили су и
двоспратна кућа у улици Краљевића Марка бр. 1, као
и комплекс стамбено-пословних објеката који су тема
овог рада.43 Комплекс је постао власништво Задужбине почетком 1930. године. Сав приход од коришћења
стамбено-пословних простора првобитно је одлазио
управи Универзитета.44
После Другог светског рата, 1947. године, према пројекту архитекте Јована Јовановића, комплекс је преуређен за потребе Студентског дома, „Милован Ђилас“,
који касније добија назив „14. децембар“. Адаптација је
обухватила приземље зграде у Карађорђевој улици.45
Зграда је служила као студентски дом све до
1965. године, када је на основу уговора између Општине Савски венац, Београдског универзитета и
СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ

„Металсервиса“ уступљена предузећу „Металсервис“.46
Урбанистички завод града Београда одредио је 1968. да
намена зграде буде пословна.
„Металсервис“ је одмах по преузимању зграде из
њеног стамбеног дела раселио станаре, углавном раднике Београдског универзитета, и започео адаптацију, која
је замишљена у две фазе. Прва фаза била је адаптација
дела у улици Карађорђевој 65 и Загребачкој 1 у пословни простор, а друга фаза је обухватала адаптацију
зграда у улици Загребачкој 3–9 и Г. Принципа 16 и то од
подрума до поткровља, такође, у пословни простор.47
Међутим, последње деценије претходног века, поткровље дела објекта ка Загребачкој улици адаптирано је
у стамбене јединице. С обзиром на претходно наведено,
овај део зграде могао је бити адаптиран само у пословни
простор.48
Зграда Задужбине Луке Ћеловића подигнута 1930.
године, на простору некадашњег Малог пијаца, који је
од почетка 20. века све више попримао значај трговачког центра града, поседује значајне архитектонскоурбанистичке, културно-историјске и амбијенталне
вредности, које се огледају у њеним наменама, у томе
да је дело истакнутог архитекте Богдана Несторовића и
да представља јединствен пример архитектуре међуратног националног стила блока у којем је подигнута. Иако
се њена првобитна намена, као и данашња, пословностамбена, у свему уклапа у трговачки карактер дела града
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у којем се налази, посебно је важна њена улога задужбине, данас потпуно занемарена. Палата је сведочанство
великодушности њеног инвеститора Луке Ћеловића,
великог добротвора. По његовој жељи, она је додељена
Београдском универзитету, који је од 1947. године палату адаптирао у студентски дом и у којој су станове имали
запослени на Универзитету. У оквиру блока коме припада и који карактеришу приземни и једноспратни објекти,
са изузетком Вучине куће, грађени у духу академизма
и сецесије, задужбина се, поред националног стила којим одише, издваја и својом вишеспратношћу, којом је
наметнула нови стандард градње.
У складу с претходно наведеним, а у циљу очувања објекта, овим радом се предлажу мере заштите
које би, поред очувања изворног изгледа спољашње

архитектуре, акценат ставиле на ревитализацију и
изналажење начина да се намена објекта дефинисана
завештањем Луке Ћеловића обнови и зграда врати Београдском универзитету на коришћење и управљање.
Остваривање ове идеје повлачи за собом и могућност
промене унутрашње организације, која би одговарала намени дефинисаној завештањем, али и другим
пратећим наменама које би адекватном улогом допринеле, као и сам објекат, репрезентативном карактеру
амбијента у оквиру заштићене целине Стари Београд,
која је у поступку утврђивања за културно добро и коју
је неопходно презентовати као својеврстан аутентичан квалитет региона. У својој политици пословања
Задужбина Луке Ћеловића мора имати и посебну
презентацију.
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Summary: JELENA PETROVIC
THE BUILDING OF LUKA CELOVIC’ LEGATE – 65 Karadjordjeva Street, 1-9 Zagrebačka Street and 16
Gavrila Principa Street
The building of the Luka Ćelović’ Legate was built in 1930, in the zone of the former Small Green Market, which in
the early 20th century began to assume the importance of the trading centre of the city. It possesses considerable architecturalurbanistic, cultural-historical and ambiance value, reflected in the uses to which it was put, in the fact that it was designed by a
renown architect Bogdan Nestorović as well as in that that it is a unique example of the architecture of the interwar national style
exhibited by the block of buildings of which it was a part. Although its original purpose, as well as its present purpose, namely,
residential-business, is well suited to the trading character of the part of the city in which it stands, its role as a legate which
is completely neglected, is of primary importance. The palace testifies to the generosity of its investor, Luka Ćelović, a great
benefactor. According to his wish, it was donated to the Belgrade University which, in 1947 turned the palace into a student’s hall
of residence with the living quarters for the employees of the Belgrade University. Within the block it belongs to, characterized
by one and two storied buildings, with the exception of Vučina’s house, built in the styles of academism and secession, the palace
stands apart in that it was built in the national style and several stories high, thereby imposing the new standard of construction.
With its prominent position facing three streets, it contributes to the representative character of the ambiance which forms a part
of previously protected ensemble “Old Belgrade”, at present in the process of being declared a cultural good.
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