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NOVO TRAJANJEВила Прендић подигнута 1932/33. године, као кућа Јована и Драгојле 

Прендић. Аутор пројекта је истакнути српски архитекта Милан Злоковић. 
Урбанистички је позициониран као слободностојећи спратнио објекат 
на регулационој линији, са фронталним делом оријентисаним ка јавном 
простору - парку. Карактеристична је изражена динамика степеновањем 
архитектонских маса, односно издвојена партија са спољним степеништем 
из кубичног волумена објекта. Унутрашња организација простора помирила 
је две функције, становање и рад (лекарску ординацију), јасно одвојене на 
различитим нивоима и спроведене кроз, за Злоковића својствен третман 
Raumplana.

Окосницу куће преко које се решава raumplan чини главно степениште које 
на најнепосреднији и најфункционалнији начин спаја све групе стамбено-
радног склопа куће. Вештом манипулацијом нивоа постигнута је изузетна 
функционалност шеме унутрашње вертикалне комуникације. Главно 
унутрашње степениште полази од нивоа високог приземља и спаја хол 
и предсобље на спрату, док је у сервисном делу куће остварена довољна 
висисна испод главног степеништа за споредно, економско степениште 
између ниског приземља и подрума. Овим је постигнута функционална 
веза сродних функција, а да ни у једној тачки нема укрштања три различита 
функционална тока.

У вили је сублимиран аутентичан модернистички дух, који београдску 
архитектуру приближава европским узорима. У Вили Прендић не 
постоји ни један сувишан део, цела 
кућа је функционално конципирана без 
неекономичног расипања простора и 
развијања спољашњег кубуса, постигнут 
је луксузан унутрашњи стамбени 
простор високе репрезентативности. 
Убраја се у најрепрезентативније 
примере модернизма у Београду у 
коме је консеквентно је спроведен 
концепт архитектуре модернистичког 
покрета са пуристичком обрадом 
фасада, организацијом компактног 
простора и строге функционалности 
основе. Представља ауторско остварење 
истакнутог архитекте.



Идеја пројекта ВИЛА ПРЕНДИЋ – НОВИ ПОГЛЕД, НОВО ТРАЈАЊЕ 
који припрема До.ко.мо.мо. Србија/Do.co.mo.mo.Serbia са сарадницима 
(Друштво архитеката Београда, Фондација Милан Злоковић и Завод 
за заштиту споменика културе града Београда) је да се представи, 
кроз форму документарног филмског приказа, процес реконструкције 
објекта-споменика културе. Из дугогодишњег напуштеног стања, објекат 
добијањем новог власника пролази кроз фазу потпуне реконструкције 
и наставити своје трајање. Пројекат у форми документарног филма 
пратиће цео поступак и процес реконструкције објекта, са приказом 
не само директног извођења радова, већ свих полазних и припремних 
истраживања и анализа тренутног стања, консултација и сарадње са 
институцијом заштите, истраживање доступних архива и историјске 
грађе, са циљем сагледавања и разумевања примењених вредности 
архитектонског стила у коме је објекат пројектован и у контексту 
архитектуре модерног покрета. Пројекат-филм ће кроз приказ 
реконструкције овог објекта приближити и целокупан опус архитекте 
Милана Злоковића, са освртом на његов значај у оснивању и раду Групе 
архитеката модерног правца у Београду (ГАМП) и вредне објекте 
настале у периоду између два светска рата.

Процес реконструкције ВИЛЕ ПРЕНДИЋ представиће стручној и не 
само стручној јавности, пример позитивне праксе, који у времену у коме 
је јако мало правилног и доброг разумевања вредности архитектуре 
модерног покрета, мора и треба да представи пут и начин на који се 
морамо односити према културном наслеђу не само овог периода. 
Презентацијом културног наслеђа на овај начин и својеврсном 
едукацијом јавности, може се допринети његовој афирмацији, новом 
читању и критичком осврту на вредности које оно има не само у 
нациналном архитектонском стваралаштву и модерном покрету, 
на чијим вредностима је објекат и пројектован, а које је неопходно 
разумети и заштитити.

Посредством документарног филма снимљеног током свих фаза процеса 
реконструкције намера је да се будућим инвеститорима власницима 
објеката модернистичке архитектуре као и стасавајућим генерацијама 
архитеката и конзерватора на најживописнији начин представи правилан 
приступ овог врсти архитектонских интервенција на заштићеним 
објектима. Бележење свих поступка кроз фотографски и снимљени 
материјал допринеће употпуњавању комплетног архивског и другог 
документационог материјала о овом објекту, аутору и архитектури 
модерног покрета. V
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Вила Прендић – као назаобилазни запис бурне епохе 
процвата грађанске културе Берограда између два 
рата, а која говори о степену свести и образованости 
како инвеститора тако и архитекте да заједно остваре 
првокласно место становања за породицу која 
репрезентује генерацију у успону. Модернизам виле 
Прендић није био производ помодности већ упућености 
у највредније идеје у архитектури Европе почетка 
двадесетог века. Није само стилска безорнаменталност 
значила да се вила Прендић разликовала од до тада 
грађених углавном академски конципираних стамбених 
здања, већ је потпуни преокрет у концепцији плана 
и схватању фунције оно што је указивало на дубоко 
разумевање модерности. Права је срећа да се скоро 
век после изградње појавила нова освешћена породица 
која се спремно ухватила у коштац са изазовима 
реконструкције виле Прендић.


