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ДО ПРИ НОС АР ХИ ТЕК ТЕ  
ДА НИ ЛА  

ВЛА ДИ СА ВЉЕ ВИ ЋА У  
ТРАН СФОР МА ЦИ ЈИ ЈАВ НИХ 

ПРО СТО РА БЕ О ГРА ДА  
КРА ЈЕМ XIX И ПО ЧЕТ КОМ XX 

ВЕ КА
Сажетак: Да ни ло Вла ди са вље вић при па да ге не ра ци ји ар хи те ка та 
ко ји су на пре ла зу XIX у XX век, оста ви ли зна ча јан пе чат у срп
ској ар хи тек ту ри. Ис так нут до при нос у тран сфор ма ци ји јав ног 
про сто ра у Бе о гра ду, ар хи тек та Вла ди са вље вић је пру жио кроз 
пи о нир ски, ур ба ни стич ки по ду хват у ви ду ком плек са Вој не бол ни
це на Вра ча ру, а по себ но кроз пло до твор ну са рад њу са ин же ње
ром Ми ло шем Сав чи ћем при ли ком из град ње ком плек са бе о град ске 
кла ни це, на ко је ће овом при ли ком би ти ста вљен по се бан ак це
нат. По треб но је спо ме ну ти и да је ар хи тек та Вла ди са вље вић 
са ин же ње ром Сав чи ћем ре а ли зо вао и ви ше спрат не по слов ни це 
Про мет ну, Из во зну бан ку и Вра чар ску ште ди о ни цу, а кад је реч 
о оста лим гра ђе ви на ма јав не на ме не још и са рад њу ар хи тек
те Вла ди са вље ви ћа са ар хи тек том Све то за рем Јо ва но ви ћем на 
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изградњи Официр ске за дру ге, као и са мо стал ну ре а ли за ци ју хо
тела Сплен дид и Уни он. Ар хи тек та Да ни ло Вла ди са вље вић је сво
јим стил ским плу ра ли змом зна чај но до при нео ре пре зен та тив но
сти град ског је згра, ко је је кра јем XIX и по чет ком XX ве ка све ви ше 
по при ма ло од ли ке ве ли ких европ ских цен та ра.

Кључне речи: ар хи тек ту ра на по чет ку два де се тог ве ка, Вој на 
бол ни ца, Бе о град ска кла ни ца

Увод

Данило Владисављевић1 припада архитектима који су на
прелазуизXIXуXXвекуСрбијиуспелидаусвојрадин
корпорирају разне европске стилове, и да заузму значајно
местоусрпскојархитектури,којајеутовремебиланавели
којстилскојпрекретници.ОпусархитектеВладисављевића
подразумеваподједнакокоришћењеелеменатаакадемизма2,
сецесије3 и романтизма4,што је биоутицај ЗападнеЕвро
пеукојојјешколован.КакоживотуистваралаштвуДанила
Владисављевића,досада,уархитектонскојисториографији
нијепоклањанопревишепажње,започетакћекраткобити
речиоњеговомживотномпуту,апотомодваурбанистичка
пројекта,којасузначајноутицалинатрансформацијујавног
простораБеограда,аречјеокомплексубеоградкекланице
икомплексуВојнеболнице.

Крат ка би о гра фи ја ар хи тек те  
Да ни ла Вла ди са вље ви ћа
Породица Владисављевић води порекло са острва Пореч
наДунаву,гдејеДанилоВладисављевићзавршиоосновну
школу,одтогадваразредауПанчеву,докјеРеалкузавршио

1 Несторовић,Н.(1937)Гра ђе ви не и ар хи тек ти у Бе о гра ду про шлог сто
ле ћа,БеоградУдружењејугословенскихинжењераиархитеката–Клуб
архитеката; Nestorović, B. (1966) Vladisavljević Danilo, En ci klo pe di ja 
li kov nih umet no sti br.4,Zagreb:Jugoslovenski leksikografskizavod;Gor
dić, G. (1972) Biografije, Srpska arhitektura 19001970, Beograd: MSU;
Трговчевић,Љ. (2003)Пла ни ра на ели та: о сту ден ти ма из Ср би је на 
евр оп ским уни вер зи те ти ма у 19. ве ку,Београд:Историјскиинститут;
Bogunović,S.(2005)ArhitektonskaenciklopedijaBeogradaXIXiXXveka
br.2,Beograd:Beogradskaknjiga;Маневић,З.(2008)Лек си кон не и ма ра,
Београд:Грађевинскакњига;ЂурићЗамоло,Д.(2011)Гра ди те љи Бе о
гра да 1815–1914,Београд:МузејградаБеограда.

2 Кадијевић, А. (2005) Есте ти ка ар хи тек ту ре ака де ми зма, Београд:
Грађевинскакњига.

3 Шкаламера,Ж.(1985)Сецесијаусрпскојархитектури,Збор ник На род
ног му зе ја 122,Београд:Народнимузеј,стр.10;Кадијевић,А.(2004)
ДватокасрпскогархитектонскогАрНувоа:Интернационалниинацио
нални,На сле ђе бр.5,стр.5370;

4 Кљајевић, Ј. (2015)Про фа на и са крал на ар хи тек ту ра ро ман ти зма у 
Ср би ји,Мастеррад,ФилозофскифакултетУниверзитетауБеограду.
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уБеограду1889.године.5ПотомодлазиуМинхен,6гдесе
1889/90. годинеуписаонаодељењеизградње,и закључно
салетњимсеместром,1894.годинебиојестудентТехнич
когуниверзитета.7ПоповраткууБеоград, започињесвоју
сарадњусаинжењеромМилошемСавчићем,а1898.сеза
пошљавакаоинжењеруМинистарствувојном.Истегоди
непостаје чланУдружења српскихуметника,8 а већ1902.
годинејеодликованОрденомСветогСавепетогреда.9Био
јечланДомаудружењајугословенскихинжењераиархите
ката,предавачнаВеликојшколи10иједанодучесника„Че
твртеуметничкеизложбе“,организованеуБеограду1912.
године,гдејепредставиопројекатНовевојнеболницеуБе
ограду,скицуједнекасарнеипројекатХируршкогпавиљо
на.11НаконпреживљенеголготепреласкапрекоАлбаније,
придружујесепородициипроводивремеуСолуну,потом
наКрфу,НицииуПаризу12,а1921.године,пензионисанје
изМинистарствавојног.13ДанилоВладисављевићјепреми
нуоусвојојпедесетитрећојгодини18.01.1923.године14,
оставившиизасебевеликибројјавнихиприватнихобјеката
какоуБеоградутакоиудругимградовимаСрбије.

Са рад ња са ин же ње ром  
Ми ло шем Сав чи ћем (1865–1941)
СарадњаДанилаВладисављевићаиМилошаСавчићасеу
почеткуодвијалаподокриљем„Инжењерскоархитектонске
канцеларије”МилошаСавчића,основане1891.гдесупоред
Владисављевића,којијеуовомбироубиодо1898.године,

5 МузејградаБеограда,Ур_14744.
6 ЂурићЗамоло,Д.нав.дело,стр.83;Маневић,З.нав.дело,стр.69.
7 ПреманаводимаОсганианВанесе(OsganianVanessa)изархиваТехнич

когуниверзитетауМинхену.
8 Аноним, (01.XII 1898)Удружење српских уметника,Про свет ни гла

сник,стр.676.
9 Аноним,(22.II1902)НашимОрденомСветогаСавепетимредом,Слу

жбе ни вој ни лист,стр.131.
10Maldini,S.ArhitekturaSrbijeuXXvekuArchitectureinSerbiainXXc,

10.Децембар2007,25.Maj2016.,http://maldinis.blogspot.rs/2007/12/arhi
tekturasrbijeuxxveku.html.

11Петковић,В.(1912)ЧетвртаЈугословенскаизложба,Де ло лист за на у
ку, књи жев ност и дру штве ни жи вот бр.63,Београд:Парнарадикална
штампарија,стр.452.

12МузејградаБеограда,Ур_14744.
13Аноним (19. III1921)Министарствовојно,Слу жбе ни вој ни лист, стр.

601.
14Аноним(20.I1923)Читуља,По ли ти ка,стр.5;Премасаопштењуисто

ричарауметностинаНовомгробљууБеограду,ВиолетеОбреновић.
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радилимногиистакнутиархитекти.15Кадјеречоделатно
стимаканцеларије,Савчићјеимаотутенденцијудапристу
панабавциштојефтинијегматеријалазаизградњу.16Ино
вацијакоја севезује заСавчићевуканцеларију јесте упо
треба „Хербст система”од армираногбетона,17 премаком
сумногиинжењеритогвременабилискептичнијерсусум
њалиуњеговуиздржљивост.РадИнжењерскеканцеларије
припадапериодупреПрвогсветскограта,послекогајењен
архивготовопотпуноуништен.18 Једанодпрвихинајзна
чајнијихпредратнихподухватаСавчићаиВладисављевића
јесте изградња комплекса београдске кланице, који данас
представљазначајандеоиндустријскогнаслеђаБеограда,19
икојимјеизвршенопреиначавањедотадапразногпростора
надеснојобалиДунава.

Бе о град ска кла ни ца (1898)
СрбијајекрајемXIXвекабилаприморанадаизвозиробуу
АустроУгарску,којајојјечестоупућивалаоптужбедаиз
возизараженустоку.Дабисеизбеглапропастдомаћееко
номије,уСрбијисепокрећепитањеоизвозузакланестоке.
Кад је1895. годинеобразовано„Српскоакционарскодру
штво за клањеипрераду стоке”,20 питањеподизања једне
модернекланицеуБеоградудошлојеупрвиплан.Инже
њерскаканцеларијаМилошаСавчићајеизабраназасаста
вљањепрограмаовеличиниикапацитетуобјекта.Проблем
просторазаизградњујетакођебиоразматран,апосебносе
атрактивномчиниладеснаобалаДунава,којаобухватаде
ловеДунавскепадине,деоПалилуле,ВилиневодеиКара
бурме,икоја  јесведокрајаXIXвекабилапразантерен.

15Кадијевић,A. (2016) ПалатаМилоша Савчића (1924–1926) нетипична
београдскаугаоназграда,На сле ђе бр.17,Београд:Заводзазаштитуспо
меникакултуреградаБеограда,стр.38.

16Аноним(1940)50 го ди на ра да ин же ње ра Ми ло ша Сав чи ћа 1889–1939, 
Београд:Минерва,стр.18;Кадијевић,A.нав.дело,стр.38.

17Хербстсистемподразумевабетонскеносачеуобликукраћихилидужих
пљоснатихгредакојеседоносеготовенаграђевину,апрекоњихсебе
тонирају,једнообразноиконтинуирано,бетонскисводићинаоплатиод
лименихтаблица.

18Аноним(1940)50 го ди на ра да ин же ње ра Ми ло ша Сав чи ћа 1889–1939,
Београд:Минерва,стр.17.

19Куленовић, Р. (20002001) Индустријско наслеђе Београда,Го ди шњак 
гра да Бе о гра да бр.4748,Београд:МузејградаБеограда,стр.142.

20Друштвозаклањеипрерадустоке,односноКланичкодруштвоилиБе
оградскакланица,какојебилапознатијаусвестиБеограђана,основано
јеиподигнуто1895–1898.године.Тада јеоснованои„Српскоакцио
нарскодруштвозасточнитрг”саседиштемуБеограду(Видетиу:Ми
хајлов,С.(2011)Настанакиразвојиндустријскезоненадеснојобали
ДунавауБеограду,На сле ђе бр.12,Београд:Заводзазаштитуспоменика
културеградаБеограда,стр.96).
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Атрактивностовогпросторазасниваласенаповољнимсао
браћајнимкомуникацијама,иусловимазаснабдевањевели
кимколичинамаводе,намогућностииспуштањаотпадних
водананеизграђенимтеренима,каоинаблизиниопштин
скеелектричнецентрале,подигнуте1892.годинеузалеђу
Дунава.21НаконСавчићевогпроучавањамодернихкланица
уНемачкојиАустрији22,1897.годинепочињеизградњабе
оградскекланице.РаспоредзградакојијеСавчићизабрао,
налазиосеизмеђупавиљонскогсистемарадаиманипула
цијеконцентрисанеуједнојзгради.Предрачунод1,148.000
динаразаподизањекланице,предвиђаојевеликикомплекс
са свиммашинама, којибиподразумевао: зграде заберзу,
пошту,телеграф,канцеларије,радничкестанове,пушницу,
обореишупе,канализацију,водовод,калдрмисање,хладња
чу,рампе,сапунџиницеиосталепотребнепросторијекоје
задовољавајупотребемодернекланицетогавремена.23По
саоизградњеуспешнојезавршен1898.године.Упоредоса
изградњомКланице,назахтевКланичкогдруштвазапочела
јеиизградњажелезничкепруге,којајеповезивалаКланицу
саГлавномжелезничкомстаницом.24Укомплексурадилоје
око130радника,закојеје,узограду,наисточномкрајукла
ничкогкомплекса,изграђенастамбеназградамањихкапа
цитета,којајечинилацелинусаканцеларијскимзградама,
хотелом са дванаест соба, кафаномимањиммагацином.25
МилошСавчићвероватнонијеучествоваоуразрадифаса
да, нити у детаљној разради основа, већ је давао почетну
скицуибиоидејнитворацпројекта.Великавероватноћаје
дасуизгледсвојихфасада,каоиразрадуоснова,зградебео
градскекланицедуговалеДанилуВладисављевићу.Речјео
зградамаразличитихгабаритаиповршинаоснове,кодкојих
јеобрадифасадапосвећенавеликапажња.Уличнефасаде,
Владисављевићјеуглавномрешаваосиметрично,санагла
шенимсредњимделомузпомоћтимпанонаувисиникрова,
докјепојединеелементе,каоштосуједноставнипиластри,
који се протежу дуж приземља и спрата, подеоне венце,
оквиреокопрозораиврата,наглашаваобојом.Читавсклоп
јеодисаоскладношћуиакадемскомпропорционалношћу.26

21Михајлов,С.нав.дело,стр.92.
22ЂурићЗамоло,Д.нав.дело,стр.290;Аноним,нав.дело,стр.25;Михај

лов,С.нав.дело,стр.97.
23Аноним,нав.дело,стр.2531.
24Груђински, А.В.(1984)При ло зи за исто ри ју бе о град ског же ле знич ког 

чво ра,Београд:СлужбазаинформисањерадникаООУРСТД,стр.44.
25ВуксановићМацура,З.(2011)СоцијалнистановиБеоградаупрвојпо

ловини20.века,На сле ђе бр.12,Београд:Завод за заштитуспоменика
културеградаБеограда,стр.7577.

26ЂурићЗамоло,Д.нав.дело,стр.290.
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УПрвомсветскомрату,токомбомбардовањаграда,Клани
ца је знатно оштећена, поготовоштале, друштвени хотел,
стамбенезграде,великиамбариикрововисвихобјеката,а
целокупна архивска документација Кланичког друштва је
уништена.Одмахнаконратаприступилосеобновиузпо
моћкредитаМинистарствафинансија,пајекланицапоново
отпочеларадвећ1919.године.27НаконДругогсветскогра
та,кланицајекаотаквапресталадапостоји.Какосеинду
стријскојархитектуриуСрбијичестооспоравауметничка
компонента,исастановиштазаштитејојсеумањујевред
ност, потребно је кроз значајније историографске осврте
утврдити квалитет индустријских комплекса у Србији, и
потомприступитиозбиљнијојвалоризацији.28Кадјеречо
комплексу београдске кланице, два очувана објекта уње
номпрвобитномјезгру,вишеспратнаглавнакланичказгра
даиканцеларијсказградаоријентисанакаБулеварудеспота
Стефана,материјалносусведочанствоњеногпостојања,и
уживају статусдобра сапретходном заштитом.29Данас су
ови објекти преуређени у магацине и не садрже ниједан
засебанпростор који указује нањену претходну намену.30
Радиочувањацеловитостикомплексапотребно јепристу
питипроцесуревитализације,јерсвиовиобјектипредста
вљајусведочанствоиндустријскогполетауБеоградукрајем
19.ипочетком20. века, алии значајандеоиндустријског
архитектонскогнаслеђаБеограда.

Вој на бол ни ца
Кад је реч о објектима релизованим под покровитељстом
Министраства војног, Данило Владисављевић је инспира
цијутражиоуепохиромантизма.Загледаноступрошлост
иугледањенасредњевековнеспоменике,обележилојесле
дећи значајни пројекат којим је Данило Владисављевић
допринео трансформацији једног дела Београда. Реч је о
комплексуВојнеболниценаЗападномВрачару.Регулацију
простораЗападногВрачаразапочeојејошКнезМилошпри
ликомоснивањановихвароши,желећидаспроведемодер
низацијуиурбанизацијупоугледунаварошиуАустрији.31

27Вучо,Н.(1974)Привредниразвојградаод1919.до1941.године,Исто
ри ја Бе о гра да бр.3,Београд:Просвета,стр.225226ВуксановићМацу
ра,З.нав.дело,стр.85;Михајлов,С.нав.дело,стр.97

28Кадијевић,А.(2012)ИндустријскаархитектураБеоградаиСрбије:Про
блемиистраживањаитумачења,ГодишњагГрадаБеоградабр.59,Бео
град:МузејградаБеограда,стр.26.

29Михајлов,С.нав.дело,стр.99.
30Куленовић,Р.нав.дело,стр.143.
31Станојевић,В.(1960)НајстаријеболницеуБеограду,Го ди шњак гра да 

Бе о гра да бр.7,Београд:МузејградаБеограда,стр.192;Maksimović,B.
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МеђутимтајпроцесјетокомцелогXIXвекабиоуспораван
честимратовима.У време кнезаАлександра IКарађорђе
вићаиУставобранитеља, долазидо значајнихполитичких
промена,друштвенихреформииекономскогнапретка,што
јеусловљенофинансијским јачањемдржаве.Донет јениз
уредбинапољуздравства,какобисепревазишлечестепо
јавеепидемијазаразнихболести.Ипоредтогаизграђенје
малибројдржавнихздравственихустанова.Условизапо
дизање  нових  зграда за квалитетније лечење и смештај
војнихболесникапобољшалисусесафинансијскомситу
ацијомудржави1903.године,што јеомогућилоподизање
ГлавневојнеболниценаЗападномВрачару,између1905.и
1909.године.32

ПремаплановимаДанилаВладисављевића, комплексбол
ницезаузимаповршинуодокоосамхектараипредставља
првимодеранболничкикомплексуСрбији,структуиранпо
павиљонскомсистему,попутграђевинаистенаменеувећим
европскимградовима.Свихдванаестзградакомплексасу
једноспратницекојесусесастојалеодподрума,приземља
и првог спрата, окружене зеленилом,што је доприносило
и промени микроклиме овог простора.33 Посебан акценат
јебионапетзградаоријентисанихкаРесавскојулици,које
формирају уравнотежену симетричну аксијалну компози
цију. Главни улаз са управном зградом налази се са стра
не улицеСветозараМарковића, а централна кула управне
зградечинизначајанреперовогделаграда.34Правоугаони
комплекспарцелесаоријентацијомкоординатауправцима
југоистоксеверозападијугозападсевероисток,условљавао
је и оријентацију болничких зграда саширокиммеђусоб
нимрастојањима,штоједоприносилобољемпроветравању
просторија. Тадашње схватање о болницама по павиљон
скомсистему,упућивалојеархитектунапланскиразмештај
вишепосебнихобјекатакојићестајатиумеђусобносклад
номпросторномодносу.Болничкипавиљонисуразличитих

(1976)Isto ri ja ur ba ni zmano vi vek,Beograd:Izdavačkoinformativnicentar
studenata,str.160.

32RoterBlagojević,M.(2014)Nastanakprvihzdravstvenihkompleksaizgra
dauBeograduuXIXipočetkomXXveka,Ac ta hi sto ri ae me di ci nae, sto
ma to lo gi ae, phar ma ci ae, me di ci nae ve te ri na ri ae br. 33, Beograd:Naučno
društvozaistorijuzdravstvenekulture,str.80.

33ЂурићЗамоло,Д.нав.дело,стр.84;РотерБлагојевић,М.(2006)Стам
бе на ар хи тек ту ра Бе о гра да у 19. и по чет ком 20. ве ка,Београд:Орион
Арт,стр.89;Несторовић,Б.(1954)РазвојархитектуреБеограда:одкне
заМилошадоПрвогсветскограта(1815–1914)Го ди шњак гра да Бе о гра
да  бр.1,Београд:МузејградаБеограда,стр.73.

34Максимовић,Б.(1967)Естетичкасхватањакомпозиијеградскихцена
тараБеоградапочетком20.века,Го ди шњак гра да Бе о гра да бр.14,Бео
град:МузејградаБеограда,стр.88.
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габаритаиоблика,одкомпактнихподужнихсанаглашеним
централнимилибочнимризалитима,досложенијих,разви
јенихгабаритасаизбаченимцентралнимулазнимделови
маибочнимкрилима.Користећичетириразличитаоблика
габаритаидвемеђусобноортогоналнеоријентацијезграда,
аутор јеоствариоивизуелнууоквиреностслободнихпро
стора,узритмичкосмењивањедужихикраћихархитектон
ских тела павиљона. Кад је реч о фасадама, најрепрезен
тативнији мотив композиције је сам прилаз комплексу, са
троделномулазномкапијом,фланкираномсадвеприземне
портирнице, украшене елементима у виду плитких угао
нихлезена,повезанихфризомслепихаркадицаизупчастом
кровноматикомсакулицама.Карактеристичнајеиупотре
басегментнихлукованапрозорскимотворима,неоготичких
профилисанихоквираинадпрозорнихвенаца.35Премако
пијитекстаповељестављенеутемељ,којасечувауМузеју
градаБеограда,каментемељацзаизградњуВојнеболнице
освећен је15.августа1904.године.36Крајем1914.итоком
1915. године, у току рата, болница је збрињавала велики
бројсрпскихалиизаробљенихрањеникаиболесниказара
женихпегавимтифусомкојијеутовремевладао.Болница
је задржала својуфункцију, прво као стална војна болни
цапрвеАрмијскеобластиод1922.до1930.године,аонда
долазиподуправусанитетскогодељењаМинистарствавој
ске,идобијаназивГлавнавојнаболница.ПредДругисвет
скиратималаједваинтерна,двахируршкаодељења,каои
одељењазазаразне,нервне,душевнеболести,болестиока,
рендгенологију, физикалну терапију, војнохигијенски за
вод,болничкуиђачкучету.37Данаскомплексвојнеболнице
уважава рангМедицинскогфакултета.Нафасадиуправне
зграде налази иСпомен плоча лекарима, фармацеутима и
студентимамедицине ифармације, палим у народноосло
бодилачкојборбиод1941.до1945.године.Зградесуупри
личнолошемстању,акакојекомплексподзаштитомзакона
каокултурнодобро,требалобиспровестипроцесревитали
зацијеирестаурације,пресвегакадјеречофасадама.Ком
плексВојнеболницејеимаовеликизначајумодернизацији
градапремаевропскимстандардима.Такође,Војнаболница
каоинституцијаодигралајезначајнуулогууразвојумеди
цинскеструкеуСрбији,апресвегауратнимгодинамакад
јеБеоградпреживеонајгорегубитке.

35RoterBlagojević,M.nav.delo,str.89;Максимовић,Б.нав.дело,стр.89.
36Максимовић,Б.нав.дело,стр.89.
37TiraniŽužul(1975)Vojnomedicinskaakademija,Voj na en ci klo pe di jabr.10,

Beograd:VojnoizdavačkizavodBeograd,str.581.
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За кљу чак

ДанилоВладисављевићприпадаструјиархитекатакојису
напрелазуизXIXуXXвексвојимделомдопринелиевро
пеизацијиБеоградаалиимодернизацијидругихградовау
Србији.Опусовогархитектеодликујеизразитплурализам,
како у погледу стилова тако и у погледу намене грађеви
на.АрхивскаграђавезаназаживотистваралаштвоДанила
Владисављевићаниједовољноистражена,авеликидеоје
изгубљенилиуништен.Уциљудопуне,неопходнојезапо
четакистражитидокументацијувезанузањеговестудент
скедане,којабитребалодасеналазиуМинхенуиАхену.
Потомјепотребноприкупитисвупројектнудокументацију,
архивалије,фототечкуихемеротечкуграђуиосноватипо
себанфондвезанзаархитектуДанилаВладисављевића.На
тајначинбиистраживачимабиоомогућеннеометанувиду
податкекојисузначајнидабисеизнедрилиприлозипроу
чавањуживотаиделаовогархитекте.Каоједанодархите
катакојијенапрелазуизXIXуXXвекуСрбији,успеодау
својрадинкорпорираразнеевропскестилове,однеокласи
цизма,неоренесеансе,необарокапрекосецесиједонеоро
мантизма,идазаузмезначајноместоусрпскојархитекту
ри,којајеутовремебиланавеликојстилскојпрекретници,
ДанилоВладисављевићзаслужуједасекрозмонографски
приступњеговостваралаштоконтекстуализујеанатајна
чин актуализује у српској архитектонској историографији.
Натајначинбисепробудиласвестозначајувалоризације
његових дела, пре свега као вредних историјскоуметнич
кихостварења,исходнотоме,сепробудиласвестозначају
њиховезаштите.Иакосунаведеникомплексизградакојеје
пројектоваоДанилоВладисављевићзначајноутицалина
трансформацијујавнихпростораБеограда,пресвегaјер
јеречопионирскимпројектима,којисууиспуњавалипо
требетадашњегдруштва,ииакосуобакомплексаподза
штитомзакона,састановиштазаштитенијеимпоклоњено
довољнопажње.

ЛИТЕРАТУРА:
Аноним,(01.XII1898)Удружењесрпскихуметника,Про свет ни 
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Abstract

ArchitectDaniloVladisavljevićbelongstothegenerationofarchitects
who, at the turn of the XIX century, left a significant mark in the
Serbian architecture. His public buildings in Belgrade, which were
mainlydesignedincooperationwithotherarchitects,contributedtothe
representativenessofthecity,which,atthattime,begantointensively
takeonthecharacteristicsofmajorEuropeancentres.Themainfeature
ofhisworkwasapluraliststyle,whichinvolvedevokingromanticism,
useofacademicpostulatesandartnouveaufacades.Hebuiltvarious
residentialbuildingsforinfluentialcitizensandimplementedpioneering
urbanprojectsontheterritoryofBelgrade,MilitaryHospitalComplex
in Vračar. He also built facilities for military purposes such as the
military barracks inNiš,Valjevo andSmederevskaPalanka and two
hotels in a prestigious location at the very centre of Belgrade – the
“Splendid”andthe“Union”.Especiallyfruitfulwashiscollaboration
with theengineerMilošSavčićonmultistoreyoutletbuildingssuch
asTheTradeandExportBank,VračarSavingsBankandtheindustrial
complex of the Belgrade Slaughterhouse. During this cooperation,
DaniloVladisavljevićwasresponsibleforthefacadesandforfurther
development of Miloš Savčić’s designs. His collaboration with
architect Svetozar Jovanović on the Officers’ Cooperative Building
produced one of the most representative examples of secession
architectureinBelgrade.Intheprocessoftransformingpublicspaces
in Belgrade, architect Vladisavljević particularly gave important
contribution through cooperation withMilo Savčić in realization of
thecomplexoftheBelgradeSlaughterhouse,aswellasthepioneering
urbancomplexoftheMilitaryHospital inBelgrade.Asanimportant
architect from the turn of the XIX century, Danilo Vladisavljević
deserves contextualization and actualization in Serbian architectural
historiography,andhisstructuresshouldbetreatedasanimportantpart

oftheSerbianarchitecturalheritage.

Key words: early 20th century architecture, Military hospital, Bel
grade Slaughterhouse
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