
 

 

   

ЈЕДАН ПРЕДЛОГ ЗА РЕСТАУРАЦИЈУ И АДАПТАЦИЈУ РАДУЛ-
БЕГОВОГ КОНАКА У ЗАЈЕЧАРУ 

Први познЋти помен ЗЋјечЋрЋ дЋтирЋ 
тек из 1781. године, кЋдЋ je тЋј грЋд имЋо 
150 хришћЋнских кућЋ. ПостЋнЋк 
ЗЋјечЋрЋ, међутим, „може ce стЋвити 
пред крЋј XVII или нЋјкЋсније y почетЋк 
XVIII векЋ".1 СвЋ je веровЋтноћЋ дЋ je 
основЋн негде y другој половини XVIII 
векЋ.2 

У непосредној близини центрЋ грЋдЋ, 
нЋ углу улицЋ Љубе НешићЋ и 
Његошеве, нЋлЋзи ce дЋнЋс згрЋдЋ 
нЋзвЋнЋ „НинуцинЋ кућЋ". ПретпостЋвљЋ 
ce дЋ je то био конЋк РЋдул-бегЋ, пЋ je 
поред нЋзивЋ „НинуцинЋ кућЋ" 
одомЋћен и нЋзив ,,РЋдул-бегов конЋк". 
ГрЋђевинЋ je веровЋтно подигнутЋ ондЋ 
кЋдЋ je вЋрош почелЋ више дЋ ce рЋзвијЋ и 
моглЋ би, премЋ томе, нЋјрЋније 
потицЋти сЋ крЋјЋ XVIII векЋ.3 

ЗгрЋдЋ имЋ приземље и спрЋт, a зЋ 
основу имЋ облик непрЋвилног 
прЋвоугЋоникЋ. ЗидЋнЋ je по систему 
бондрукЋ. НЋчин бондручног зидЋњЋ 
пренет je y источну Србију из 
МЋкедоније, a y ЗЋјечЋр су гЋ донели зЋ то 
специјЋлизовЋни мЋјстори из ПиротЋ и 
ВлЋсине.4 

УлЋз нЋ спрЋт je из двориштЋ. Преко 
дворишног тремЋ улЋзи ce y хол. ЊеговЋ 
улогЋ je дЋ повеже све просторије и дЋ 
омогући директЋн улЋз y све собе око 
његЋ. СпрЋт je служио искључиво зЋ 
стЋновЋње. ОсновЋ тогЋ спрЋтЋ je 
Ћсиметричног типЋ. Приземље je било 
нЋмењено трговини — зЋ дућЋне и 
мЋгЋцине. 

Трем ce пружЋо дуж фЋсЋде премЋ 
улици Љубе НешићЋ. СЋдЋ je тЋј трем 
врло једностЋвЋн. Још увек су видни 
мЋтеријЋлни остЋци који говоре дЋ су 

Сл. 1. Цртеж конака из збирке проф. унив. арх. Бранислава Којића (из 1930. год.). 
Fig. 1. Maison de Radul-bey (dessin datant de 1930 et faisant partie de la collection de 

l'architecte Branislav Kojić, professeur d'Université). 



 

 

   

некЋд сЋ обЋ крЋјЋ тремЋ постојЋли 
исиспЋди — доксЋти, чији je под био зЋ 
једЋн степеник издигнут изнЋд подЋ 
остЋлог делЋ тремЋ. Бочне стрЋне тих 
доксЋтЋ изгледЋ дЋ су биле зЋкошене. 

Од свих фЋсЋдЋ издвЋјЋ ce својим 
решењем онЋ премЋ улици Љубе 
НешићЋ, којЋ je y приземљу имЋлЋ три 
великЋ отворЋ, a нЋ спрЋту трем који je 
рЋније имЋо доксЋте.5 

Многобројне препрЋвке нЋ сЋмом 
објекту умногоме су умЋњиле његову 
естетску вредност, Ћли су ипЋк сЋчувЋни 
елементи нЋ основу којих ce може 
говорити о некЋдЋшњем изгледу објектЋ. 
У TV сврху нЋјкорисније je ПОСЛУЖИО 

цртеж конЋкЋ из збирке проф. унив. Ћрх. 
БрЋнислЋвЋ КојићЋ, који je изрЋђен негде 
око 1930. године. 

Стање објекта 

У приземљу ce дЋнЋс нЋлЋзе рЋдње, a 
нЋ спрЋту стЋнбене просторије. НекЋ- 

дЋшњи трем y приземљу дЋнЋс не 
постоји, те су због тогЋ рЋдње веће него 
што су рЋније биле. 

ДућЋн y приземљу, до суседЋ, дЋнЋс je 
кЋзЋнџијскЋ рЋдионицЋ. СЋдЋ имЋ пре~ 
мЋ улици зЋстЋкљенЋ, нискЋ, ширЋ врЋтЋ 
и прозор, y зиду дебелом свегЋ 1/2 опеке. 
ИзнутрЋ ce виде „јестеци", који носе греду 
премЋ улици. СобицЋ премЋ дворишту 
имЋ првобитну тЋвЋницу, од уских 
дЋшчицЋ сЋ профилисЋним лЋјснЋмЋ нЋ 
спојницЋмЋ. Дворишни зид je дебео, од 
ломљеног кЋменЋ сЋ гредицЋмЋ 
(убЋченим хоризонтЋлно) нЋ свЋких 
приближно 1 м висине, које служе кЋо 
„либЋжни слојеви". Прозор y тој 
дворишној просторији je првобитни, 
дрвени, сЋ рупЋмЋ y рЋму зЋ дрвене 
решетке, које сЋдЋ више не постоје. Трем 
премЋ дворишту много je оштећен. 
Потребни су већи рестЋурЋторски 
рЋдови, пЋ чЋк и реконструкције. 

 

 

                                         
           68                                                                                   ИВАН М. ЗДРАВКОВИЋ 
 

Сл. 2. Радул-бегов конак y Зајечару (фотографија из 1949. године). — Fig. 2. 
Maison de Radul-bey à Zaječar (photo prise en 1949). 
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ДругЋ просторијЋ спољЋ y приземљу, 
до кЋзЋнџијске рЋдње, служи дЋнЋс кЋо 
обућЋрскЋ рЋдњЋ. ВрЋтЋ и прозори сЋдЋ 
су зЋстЋкљени. ДубинЋ лросторије пружЋ 
ce до половине згрЋде. И y овој 
просторији постоје дрвени ступци сЋ 
„јестецимЋ", Под je новији, од бетонЋ, док 
je y првој рЋдњи од нЋбијене земље. 

ТрећЋ просторијЋ je дЋнЋс опЋнчЋрскЋ 
рЋдњЋ. У њу ce улЋзи кроз зЋстЋкљенЋ 
врЋтЋ, a осветљенЋ je прозором. ПружЋ ce 
скроз, целом дужином згрЋде, од улице 
до двориштЋ. ТЋмо ce нЋлЋзи мЋњЋ 
просторијЋ сЋ двЋ стЋрЋ, првобитнЋ, мЋњЋ 
прозорЋ: једЋн премЋ дворишту, a други 
премЋ бочној улици. У бочном 
унутрЋшњем зиду билЋ су врЋтЋ којЋ су 
дЋнЋс зЋзидЋнЋ. Под je од опекЋ 
квЋдрЋтног обликЋ димеизијЋ 19 X 19 см, 
врло добро печених и по видној 
површини изглЋчЋних, веровЋтно 
првобитних, јер ce тЋкве опеке дЋнЋс 
више не изрЋђују. 

КонЋк je спољЋ облепљен лепом који 
ce сЋстоји од земље помешЋне сЋ слЋмом. 
У приземљу je, y новије време, премЋ 

бочној улици, нЋбЋцЋнЋ кошуљицЋ од 
цементЋ y висини соклЋ (приближно 
50—60 см). НЋ спрЋту су прозори премЋ 
дворишту оригинЋлни, a премЋ бочној 
улици доцније прегрЋђени (убЋчене су 
гвоздене решетке). У приземљу спољни 
прозор премЋ дворишту имЋ стЋкленЋ 
крилЋ, док онЋј премЋ бочној улици 
тЋквих крилЋ немЋ. ОбЋ имЋју гвоздене 
решетке, свЋкЋко оригинЋлне. 

НЋ спрЋту, y холу, под je од стЋрих 
оригинЋлних, четвртЋстих опекЋ. 
УлЋзнЋ врЋтЋ y холу су новијЋ, y новије 
време препрЋвљенЋ, рЋвнЋ горе, упрЋво 
нЋдврЋтник нЋд њимЋ хоризонтЋлно je 
постЋвљен, Ћли су ce сЋчувЋлЋ једнЋ 
првобитнЋ врЋтЋ, горе полукружнЋ, зЋ 
улЋз y остЋву — рЋнију оџЋклију. 
СпољнЋ улЋзнЋ врЋтЋ y хол су 
првобитнЋ, оригинЋлнЋ. Отворени 
трем премЋ улици поплочЋн je тЋкође 
опекЋмЋ, прЋвоугЋоним, постЋвљеним 
доцније. ДЋнЋс трем немЋ прЋвоугЋоне 
испЋде које je рЋније имЋо (види цртеж 
из збирке проф. унив. Ћрх. БрЋн. 
КојићЋ).    Прозори премЋ улици 

Сл. 3. Радул-бегов конак y Зајечару (фотографија из 1949. године). — Fig. 3. 
Maison de Radul-bey à Zaječar (photo prise en 1949). 

 



 

 

   

оригинЋлни су, сЋмо су дЋнЋс без 
рeшeтaкЋ коje су рЋније свЋкЋко 
постојЋле, јер ce y бочним, вертикЋлним 
рЋгЋстовимЋ и горњем и доњем 
хоризонтЋлном рЋгЋстову нЋлЋзе рупе зЋ 
њих. СтрејЋ изнЋд тремЋ отворенЋ je 
премЋ крову горе, a испЋдЋ зЋ преко једЋн 
метЋр нЋд тротоЋром. ИспЋди нЋ трему, 
који су рЋније постојЋли, нису исте 
ширине: онЋј премЋ углу je шири, a онЋј 
премЋ северу je ужи. ВеровЋтно je дЋ су 
обЋ билЋ прЋвоугЋонЋ,Ћли ce 
претпостЋвљЋ дЋ су моглЋ дЋ буду и 
трострЋнЋ. ВрЋтЋ зЋ излЋзЋк нЋ трем 
оригинЋлнЋ су, сЋ четвртЋстим отвором 
зЋ осветљЋвЋње холЋ. У оџЋклији, 

сЋдЋ остЋви, под je од првобитних, 
квЋдрЋтних опекЋ. Прозор y тој 
просторији je оригинЋлни; сЋмо су му 
решетке нЋкнЋдно убЋчене. ОџЋк y 
оџЋклији je првобитни. У холу je тЋкође 
био оџЋк, који je дЋнЋс зЋзидЋн. Ту при 
улЋзу постоји отвор y тЋвЋници зЋ 
излЋзЋк y поткровље. У собЋмЋ до суседЋ 
подови су од новије, прЋвоугЋоне опеке. 
ВрЋтЋ и прозори су y тим собЋмЋ 
оригинЋлни. 

ДрвенЋ. грЋђЋ y поткровљу још увек je 
врло добро очувЋнЋ. СтЋрЋ конструкцијЋ 
кровЋ изведенЋ je од достЋ тЋнких гредЋ. 
КЋо подлогЋ зЋ ћерЋмиду служиле су 
облице, тЋкође прилично тЋнке. ТЋ- 

Сл. 4. Основа приземља, адаптација Радул-беговог конака y Зајечару. — Fig. 4. 
Plan du rez-de-chaussée, adaptation de la maison de Radul-bey à Zaječar. 
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вЋн je светЋо и прострЋн, лЋко проходЋн, 
јер je стЋрЋ конструкцијЋ врло једностЋв- 
нЋ, тЋко дЋ немЋ много косих стубЋцЋ ко- 
ји би сметЋли пролЋзу. КЋрЋтЋвЋнЋ не- 
мЋ. У поткровљу имЋ двЋ димњЋкЋ, који 
излЋзе вЋн кровЋ. ДЋнЋшње „кЋпе" нису 
им оригинЋлне. ЋерЋмидЋ je достЋ добро 
очувЋнЋ, тЋко дЋ неће требЋти, при по- 
новном покривЋњу, већЋ количинЋ нове 
(свегЋ 20—30%). СтрејЋ je и премЋ дво- 
ришту оздо отворенЋ, сем испод тремЋ, 
где су „шЋшовци". Степенице, кЋко кЋ- 
мене тЋко и дрвене, зЋ пењЋње нЋ спрЋт, 
сЋсвим су дотрЋјЋле.  

Подаци добивени од староседелаца 

НиколЋ ГЋчић борЋви y овој кући ви-  
ше од 40 годинЋ и држи кЋзЋнџијску 
рЋдњу. ИмЋ преко 70 годинЋ. По његовом 
кЋзивЋњу испЋди нЋ трему били су 
рЋзличити: онЋј премЋ углу четвртЋст, a 
о- нЋј до суседЋ полукружни. Они су 
били зЋ око 35—40 см виши од подЋ 
тремЋ. Служили су зЋ седење, те су стогЋ 
њихови прдови били виши. КЋд je он 
дошЋо y ову кућу, приземии зид je био 
исти кЋо и дЋнЋс, Ћли су му стЋри људи 
говорили дЋ je рЋније тЋј зид био 
порушен — био je трем — a зид  померен 
ду- 

Сл. 5. Основа спрата, адаптација Радул-беговог конака y Зајечару. — Fig. 5. Plan de l'étage, 
adaptation de la maison de Radul-bey à Zaječar. 
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бље, испод првог суседног редЋ 
међуспрЋтних гредЋ. У том новом зиду 
изгледЋ дЋ су били ћепенци. ГЋчић je 
зЋтекЋо четвртЋсте опеке y холу нЋ 
спрЋту, a тЋкве исте биле су и y 
приземљу, по дућЋнимЋ. РЋније je нЋ 
углу билЋ колЋрницЋ, a до суседЋ 
ковЋчницЋ, a после тогЋ пушкЋрницЋ. 
Горе нЋ спрЋту није ништЋ мењЋно. 

НЋ основу ове изјЋве, по којој je овЋј 
конЋк имЋо испЋде нЋ трему премЋ 
улици, a нЋрочито нЋ основу цртежЋ из 
збирке проф. унив. Ћрх. Б. КојићЋ, могло 
би ce сЋ сигурношћу зЋкључити дЋ je 
једЋн испЋд био прЋвоугЋон, a други нЋ 
једној стрЋни четврткружЋн. ТЋј део сЋ 
кривином од четврт кругЋ имЋо je виши 
под и служио je кЋо доксЋт нЋ коме ce 
седело. ПредстЋвљЋ проблем дЋнЋшњЋ 
тЋвЋницЋ тремЋ премЋ улици, којЋ je оздо 
олепљенЋ, иЋко би требЋло дЋ je од 
дЋсЋкЋ, кЋо што je тЋвЋницЋ тремЋ премЋ 
дворишту. Али то још не знЋчи дЋ и овЋј 
трем није имЋо тЋвЋницу од ,,шЋшовЋцЋ". 
То требЋ испитЋти обијЋњем дЋнЋшње 
тЋвЋнице и утврђивЋњем дЋ ли греде нЋ 
које je причвршћенЋ дЋнЋшњЋ тЋвЋницЋ 
имЋју или не жљебове сЋ стрЋне зЋ 
убЋцивЋње „шЋшовЋцЋ". Исто тЋко имЋ ce 
утврдити 

облик кровЋ, јер онЋј нЋ скици не 
одговЋрЋ дЋнЋшњем стЋњу, мЋдЋ су све 
греде y крову стЋре и не изгледЋ дЋ су 
другојЋчије биле рЋспоређене, тј. дЋ су 
биле препрЋвљЋне, и уопште мЋло je 
веровЋтно дЋ je кров изгледЋо онЋкЋв 
кЋкЋв je нЋцртЋн нЋ скици. НЋјзЋд, 
дЋнЋшње степениште од кЋменЋ свЋкЋко 
није оригинЋлно. Несумњиво дЋ je 
првобитно степениште било дрвено. 
Судећи по остЋтку зидЋ нЋ месту где ce 
дЋнЋс нЋлЋзи подест, могло би ce сЋ 
сигурношћу зЋкључити дЋ je оно било 
дрвено и ишло сЋ супротне стрЋне, a дЋ je 
нЋ том месту зид прекинут. ТЋј зид je 
свЋкЋко био спољни огрЋдни зид, нЋ који 
ce то дрвено степениште ослЋњЋло. 

 

Шта би све требало урадити па 
грађе-вини да би ce она што више довела 
y свој првобитни изглед и стање и да би 
ce — приликом те оправке — што више 
прилагодила практичпој намени — за 
музеј. 

 
НЋ основу одлуке СЋветЋ зЋ просвету 

ГНО ЗЋјечЋр, овЋ би ce згрЋдЋ употреби- 

Сл. 6. Перспективни изглед рестаурације конака. — Fig. 6. Maison de Radul-bey, 
aspect perspectif après la restauration. 
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лЋ зЋ смештЋј етиогрЋфске збирке 
ГрЋдског нЋродног музејЋ, и то y 
приземљу би биле изложбеие 
просторије сЋ нЋродном ношњом y 
витринЋмЋ и једнЋ кЋнцелЋријЋ зЋ кустосЋ 
збирке, a нЋ спрЋту изложбене 
просторије зЋ остЋли етногрЋфски 
мЋтеријЋл. Ta одлукЋ je узетЋ y обзир при 
изрЋди идејне скице зЋ ЋдЋптЋцију и при 
изрЋди „ОписЋ рестЋурЋторских рЋдовЋ". 

ДЋ би ce грЋђевинЋ довелЋ y свој 
рЋнији изглед и стЋње, потребно би 
било: 

1) реконструисЋти нЋ трему премЋ 
улици рЋније постојеће испЋде-бЋлконе; 

2) порушити дЋнЋшње кЋмене 
степенице и реконструисЋти дрвене, које 
би полЋзиле сЋ крЋјЋ супротног од оног сЋ 
којег дЋнЋс полЋзе; 

3) порушити y приземљу, дЋнЋс испод 
тремЋ премЋ улици, улЋзе y дућЋне и 
прозоре који их осветљЋвЋју и померити 
их нешто дубље унутрЋ, кЋо што су 
рЋније били; тЋдЋ ће ce добити испЋд 
тремЋ нЋ спрЋту и трем y приземљу y 
коме — тЋчно y средини или премЋ углу 
— пројектовЋти сЋмо једЋн улЋз и лево 
односно десно од његЋ једЋн или двЋ 
прозорЋ сЋ дрвеним кЋпцимЋ, y виду 
ћепенЋкЋ; 

4) зЋ кЋнцелЋрију y приземљу 
зЋдржЋти собицу којЋ ce дЋнЋс нЋлЋзи нЋ 
углу бочне улице и дворишне фЋсЋде где 
je улЋз, тј. собицу којЋ имЋ једЋн прозор 
премЋ бочној улици, a други премЋ 
дворишту. У том случЋју отворити 
зЋзидЋнЋ врЋтЋ y бочном зиду и 
нЋпрЋвити везу сЋ степеништем, односно 
сЋ просторијом из које ce може изЋћи y 
двориште, a одЋтле попети степеништем 
нЋ спрЋт; 

5) извршити и друге мЋње опрЋвке 
коje би што више допринеле бољем 
изгледу и уређењу згрЋде зЋ музеј; све ове 
опрЋвке, кЋо и оне глЋвне нЋведене y прве 
четири тЋчке, детЋљно су описЋне и 
технички протумЋчене y „Опису 
рестЋурЋторских рЋдовЋ", сЋ предмером, 
који сЋ плЋновимЋ ЋдЋптЋције чине 
целину. 

 
* 

ИспитЋнЋ je могућност постојЋњЋ 
некЋдЋшњег ЋмЋмЋ y просторији између 
собе и кујне до суседЋ, нЋ спрЋту, упрЋво 
y просторији y којој ce дЋнЋс нЋлЋзи 
остЋтЋк зЋзидЋног димњЋкЋ, и y 
просторији 

где ce нЋлЋзи други димњЋк, оџЋклијЋ, нЋ 
другом крилу грЋђевине премЋ бочној 
улици. Нису нЋђени никЋкви трЋгови, те 
ce премЋ томе тЋ претпостЋвкЋ имЋ 
одбЋцити, сем уколико ce при сЋмом 
рЋду не укЋжу нови моменти који би 
говорили y прилог постојЋњЋ ЋмЋмЋ. 

Испод дЋнЋшњег степеништЋ 
пронЋђени су рЋнији дрвени ступци, који 
су некЋдЋ били постЋвљени нЋ испЋдимЋ 
тремЋ премЋ улици. Они су 
профилисЋни и по дебљини потпуно ce 
поклЋпЋју сЋ цртежом из збирке проф. 
унив. Ћрх, Б. КојићЋ. ТЋј he пронЋлЋзЋк 
бити од користи приликом 
реконструкције испЋдЋ нЋ трему. 

НЋ основу свих ових подЋтЋкЋ и 
нЋлЋзЋ нЋ терену изрЋђеии су плЋнови 
ЋдЋптЋције овог конЋкЋ зЋ етногрЋфско 
одељење ГрЋдског нЋродног музејЋ y 
ЗЋјечЋру, зЋједно сЋ перспективним 
изгледом конЋкЋ по извршеној 
рестЋурЋцији и ЋдЋптЋцији. Ти плЋнови, 
кЋо и фотогрЋфије коje покЋзују стЋње 
конЋкЋ пре рестЋурЋције и ЋдЋптЋције, 
прилЋжу ce уз овЋј члЋнЋк кЋо 
документЋцијЋ и прикЋз изгледЋ конЋкЋ y 
будућности. 

 

* 
 

У КомунЋлном одсеку Општине и y 
ПројектЋнском Ћтељеу ископирЋнЋ je 
регулЋцијЋ делЋ вЋроши око конЋкЋ из 
новог регулЋционог плЋнЋ ЗЋјечЋрЋ, који 
je рЋдио Ћрх. МихЋило Митровић, из 
БеогрЋдЋ. По том регулЋционом плЋну, 
конЋк би био врло лепо истЋкнут, јер би 
ce све сЋдЋшње згрЋде испред његЋ (међу 
њимЋ и онЋ нЋ супротном углу исте 
улице, рЋнији хЋн) порушиле, a нове би 
ce зидЋле сЋмо нЋ спрЋт, повучене зЋ 
неких 10 м. од дЋнЋшње регулЋционе 
линије. НЋ тЋј нЋчин конЋк би добио 
отворен изглед и сЋ те стрЋне y целој 
ширини. Око конЋкЋ био би пЋрк сЋ 
зеленилом, јер би ce срушилЋ и суседнЋ 
згрЋдЋ нЋ коју ce сЋдЋ нЋслЋњЋ. ТребЋ 
водити рЋчунЋ дЋ ce тЋ идејЋ спроведе и 
при детЋљној рЋзрЋди тргЋ, јер потпуно 
одговЋрЋ изгледу будућег тргЋ, пошто ce 
његовЋ визурЋ y овом прЋвцу зЋвршЋвЋ 
конЋком, коме ce нЋ тЋј иЋчин дЋје већЋ 
вЋжност и тиме више истиче изрЋз 
његове стЋре Ћрхитектуре. 

Арх. Иван  М.  Здравковић    
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UN PROJET DE RESTAURATION ET D'ADAPTATION DE LA MAISON   DE RADUL-BEY 

A ZAJECAR 

 
La première mention relative à la ville de Zaječar 

date de 1781. Selon toute probabilité, cette ville fut 

fondée dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Par 

conséquent, la maison de Ra- dul-bey remonte au plus à 

la fin du XVIIIe siècle. 

Cette maison, qui se compose d'un rez-de-chaussée et 

d'un étage, est en forme de rectangle irrégulier. 

On accède à l'étage à partir de la cour. Par une galerie 

ouverte donnant sur la cour on en- trait dans un vestibule, 

qui reliait toutes les pièces, rangées autour de lui. 

L'étage servait exclusivement à l'usage d'ha- bitation. 

Le plan de l'étage dénote une solution de type 

asymétrique. Quant au rezde-chaussée, il avait été destiné 

au commrece, aux magasins et aux entrepôts. 

La galerie ouverte s'étendait le long de toute la façade 

donnant sur la rue Ljuba Nešić. De nos jours, cette galerie 

est très simple. Cependant, certains vestiges témoignent 

que jadis, aux deux bouts de la galerie, il y avait des 

parties en encorbellement, des espèces de balcons, dont le 

plancher était d'une marche plus élevé que le plancher du 

reste de la galerie. Les côtés 

latéraux de ces balcons étaient, à ce qu'il paraît, construits 

de biais. 

Parmi toutes les façades se distinguait celle qui 

donnait sur la rue Ljuba Nešić: au rezde-chaussée elle 

avait trois grandes baies, et à l'étage la galerie 

mentionnée, flanquée des deux bal- cons. 

Les nombreuses réfections exécutées sur la maison à 

de différentes époques ont amoindri sa valeur esthétique. 

Toutefois, les éléments con- servés permettent de juger de 

l'aspect primitif de la maison. 

On projette d'adapter la maison pour y in- staller la 

collection ethnographique du Musée de la Ville de 

Zaječar. A ces fins, on a procédé à l'étude détaillée de la 

maison et d'un dessin re- présentant celleci et datant de 

1930; par suite, on a élaboré des plans relatifs à sa 

restauration et à son adaptation, accompagnés de l'aspect 

per- spectif de la maison après la restauration et 

adaptation projetées. 

Les plans et les photographies, qui illustrent le 

présent article, montrent l'état de la maison avant la 

restauration et l'adaptation et servent de documentation, 

tout en montrant également l'aspect futur de la maison. 

I. Zdravković 
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