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ПРЕДГОВОР

Куршумлија спада по величини у категорију малих “ градова који су кроз својеКуршумлија спада по величини у категорију „малих градова, који су кроз своје
трајање одржали дух српске вароши, која настаје по мери човека, „свога
варошанина“, а мења се и прилагођава технолошко-цивилизацијским
захтевима времена која долазе.р ј д

На свом континуираном историјском развојном путу, дуготрајном и
препознатљивом, од римског утврђења Ad Fines, преко византијских Топлица,

Б Ц К Ксредњовековне престонице Беле Цркве, турског Куршумлу-Килисе до данашње
Куршумлије, мало је српских вароши попут ове који су у свој варошки печат
уткали толико слојева историје, традиције, природних богатстава, културног
идентитета али и елемената модерног развоја ослањајући се наидентитета, али и елемената модерног развоја, ослањајући се на
специфичност и аутентичност својих развојних потенцијала.

Истовремено, посматрано кроз његов просторни развој, смењивањер р р р р р ј
историјских околности довело је до значајних дисконтинуитета у развоју
вароши, па и функционисању појединих градских простора. Такав процес није
мимоишао ни његов урбани и историјски центар, најкомпактнији и
ј ј јнајпрепознатљивији градски простор, као полазну тачку око које се насеље

даље развијало.

Простор центра којим доминира градски парк као његово тежиштеПростор центра којим доминира градски парк као његово тежиште,
истовремено је и простор контраста старог и новог, “варошког” и “градског”,
уситњених и “волуметријски тврдих” компактних грађених структура, са
израженим процесом дерегулације унутар градских блокова, прекинутим
визурама, недовољно функционално активиран и визуелно истакнут простор
насеља, итд.

У времену новог циклуса планског уређења један од основних праваца даљегУ времену новог циклуса планског уређења, један од основних праваца даљег
развоја насеља подразумева квалитетну урбану обнову и унапређење како
градског простора у целини, тако и квалитетну трансформацију централне зоне
и потеза који је повезују са околним градским простором.о еза ој је о езују са о о радс рос оро

Имајући у виду значај предметног простора за градско насеље, а желећи да
будуће трансформације централне зоне прилагоди новом времену и

СТРУКТУРА КОНКУРСНОГ ПРОГРАМА

К ј промењеним друштвено-економским условима и потребама, Куршумлија
приступа расписивању конкурса за урбанистичко-архитектонско решење
уређења центра града и његовог тежишног простора, некадашњег трга, а данас
парка Топличког устанка са намером да га уреди и квалитетно надгради али и

Конкурсни програм је структуиран из два дела:

I део - “Задатак конкурса" има функцију да што јасније формира програмско-
пројектни задатак конкурса и учесницима да основне смернице за решавање парка Топличког устанка, са намером да га уреди и квалитетно надгради, али и

преиспита правце развоја и омогући правовремене, квалитетне, атрактивне и
тржишно утемељене промене на овом значајном градском простору.

пројектни задатак конкурса и учесницима да основне смернице за решавање 
предметног простора.
II део - “Контекст и развој" има улогу приказа централног градског простора и 
парка Топличког устанка, његовог непосредног контекста и ширег окружења, као и 
да прикаже основне специфичности и предности градског насеља Куршумлија, 
његов развој кроз историју и планска документа. 



1. део1. део
Задатак конкурса

<<<<ПАРК ТОПЛИЧКОГ ПАРК ТОПЛИЧКОГ 
УСТАНКАУСТАНКА>>>>

У КУРШУМЛИЈИУ КУРШУМЛИЈИ

0.0

општи услови



САДРЖАЈСАДРЖАЈ

0.1. ОРГАНИЗАЦИЈА КОНКУРСА

0.2. НАГРАДЕ

0 3 САСТАВ ЖИРИЈА И ИЗВЕСТИОЦА0.3. САСТАВ ЖИРИЈА И ИЗВЕСТИОЦА

0.4. САДРЖАЈ КОНКУРСНОГ РАДА

0.5. ОПРЕМА КОНКУРСНОГ РАДА

0 6 РОКОВИ0.6. РОКОВИ

0.7. ПРЕПОРУКЕ

0.8. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ



ОПШТИНА КУРШУМЛИЈАОПШТИНА КУРШУМЛИЈА
ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ, ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ, 
УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
УДРУЖЕЊЕ УРБАНИСТА СРБИЈЕ

0.2. Награде

РАСПИСУЈУ
ОТВОРЕНИ, ИДЕЈНИ

02.1. Уколико до утврђеног рока пристигне најмање 5 (пет) радова који
одговарају пропозицијама конкурса доделиће се награде и то на следећи
начин:, Д

КОНКУРС
I награда ……………150.000 РСД

II награда ………….. 100.000 РСД

ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ
УРЕЂЕЊА ДЕЛА ЦЕНТРА СА ГРАДСКИМ ПАРКОМ

III награда …………. 50.000 РСД

02.2. Жири ће расподелу извршити у свему према одредбама Правилника из
“ПАРК ТОПЛИЧКОГ УСТАНКА"

У КУРШУМЛИЈИ

области урбанизма и архитектуре. Жири има право да по вредновању
резултата, а уз сагласност расписивача, изврши другачију расподелу укупног
фонда предвиђеног за награде.

02.3. Награђени радови постају власништво расписивача конкурса који може
користити исте у целости или у деловима. Аутори награђених и откупљених
радова могу да буду укључени у даљу разраду пројеката по потреби и0 1 ОРГАНИЗАЦИЈА КОНКУРСА0.1. Организација конкурса радова могу да буду укључени у даљу разраду пројеката по потреби и
позиву.

0.1. ОРГАНИЗАЦИЈА КОНКУРСА

Расписивачи конкурса:  Општина Куршумлија
ЈП Дирекција за изградњу, планирање и пројектовање,

р ј ур

ЈП Дирекција за изградњу, планирање и пројектовање,
урбанизам и стамбене послове општине Курушумлија

Председник општине:        Радољуб Видић, дипломирани економиста

Спроводилац конкурса:  Удружење урбаниста Србије
Представник: мр Душан Минић, дипломирани економиста

01 1 Предмет конкурса је израда урбанистичко архитектонског решења центра01.1. Предмет конкурса је израда урбанистичко-архитектонског решења центра
Куршумлије са градским парком и непосредног окружења.

01.2. Конкурс је према врсти отворени, према задатку идејни, а према облику је
једностепениједностепени.

01.3. На конкурсу могу учествовати сва правна и физичка лица која преузму
конкурсни материјал. Сваки од учесника конкурса, појединац или група, има право

ћ јучешћа на овом конкурсу само са једним радом.

01.4. Према задатку конкурс је идејни урбанистичко – архитектонски; од учесника се
тражи идејно, програмско, урбанистичко и архитектонско решење простора
б ћобухваћеног конкурсом.

01.5. Конкурс се расписује у свему према одредбама правилника о начину и
поступку за расписивање и спровођење урбанистичко – архитектонског конкурса
(„Службени гласник Републике Србије“ број 58/2012 од 13.06.2012. године).

01.6. Расписивач расписује и спроводи конкурс на српском језику.



0.3. Састав жирија и известиоца 0.4. Садржај конкурсног рада

Председник жирија: Конкурсни рад је скуп графичких текстуалних нумеричких и других прилога којеПредседник жирија:

1. Радољуб Видић, дипломирани економиста, председник општине Куршумлија

Заменик председника жирија:

Конкурсни рад је скуп графичких, текстуалних, нумеричких и других прилога које
учесник конкурса предаје на вредновање и избор жирију. Учесник може да преда
само један конкурсни рад. Конкурсни рад садржи једно решење и састоји се од
следећих прилога у аналогном и дигиталном облику:Заменик председника жирија:

2. Горан Ђорђевић, инж., Општина Куршумлија

д р у д у

0.4.1. Програмско – планско решење организације простора, саобраћајно
решење, дистрибуција садржаја са планираним капацитетима и урбанистичким
показатељима ширег конкурсног подручја (Р - 1:2500);

Чланови:

3. Проф. др Милан Пунишић, дипл. просторни планер, представник Удружења 
б С б ј

показатељима ширег конкурсног подручја (Р - 1:2500);

0.4.2. Композиционо решење физичке структуре са профилацијом уличних токова,
уређењем отворених простора са елементима нивелације, регулације и
обликовања простора ужег подручја трга/парка (Р 1:1000);урбаниста Србије

4. Проф. др Александар Кековић, дипломирани инжењер архитектуре

5 Мирослав Динић дипломирани инжењер архитектуре

обликовања простора ужег подручја трга/парка (Р - 1:1000);

0.4.3. Предлог архитектонско – урбанистичког решења тежишног подручја/парка са
уређењем партера, потребним пресецима (најмање два пресека) и изгледима
( ј ) (Р 1 500)5. Мирослав Динић, дипломирани инжењер архитектуре

6. Родољуб Стојчић, дипломирани инжењер грађевине

7. Емилија Савић, дипломирани инжењер архитектуре 

(најмање четири изгледа) (Р - 1:500);

0.4.4. Идејно решење изабраног сегмента тежишног подручја са потребним
основама и изгледима објеката (Р - 1:250);

Заменици чланова жирија:

8. Миодраг Радовановић, дипломирани инжењер грађевине

04.5. Тродимензионална представа предложеног решења централног подручја у
целини и/или у сегментима; компјутерска презентација тродимензионалних
приказа и/или радна макета;

9. Наташа Ђуровић, дипломирани инжењер грађевине

И

04.6. Приказ тока остварења понуђеног решења (просторног, економског,
технолошког, ...) од постојећег до планираног стања у облику који одговара
учесницима (ликовно, дијаграмски, описно, шематски итд.);

Известиоци:

- Дејан Пантић, дипломирани просторни планер

- Наташа Ђуровић дипломирани инжењер грађевине

у ц ( , д ј р , , д );

04.7. Текстуални прилог са табеларним приказом остварених капацитета и
показатеља по сегментима (блоковима) централног подручја (у 10 примерака);

04 8 П б јНаташа Ђуровић, дипломирани инжењер грађевине

Секретари конкурса:

04.8. Процена потребних улагања за реализацију предложеног решења;

04.9. Прилог по избору
р р ур

- Драган Вукоичић, дипломирани правник, ЈП Дирекција за изградњу, планирање и 
пројектовање, урбанизам и стамбене послове општине Куршумлија

С Ј ћ У б С б ј- Светлана Јаковљевић, Удружење урбаниста Србије



0.5. Опрема конкурсног рада 0.7. Садржај конкурсне документације

0.5.1. Графичке прилоге приказати у техници по избору учесника, а на формату
70/100cm.

0.7.1. Распис конкурса

0.7.2. Програм конкурса у дигиталном формату
0.5.2. Сви прилози треба да буду нумерисани у доњем десном углу и означени
шифром од шест карактера у горњем десном углу.

0.5.3. Текстуално образложење приредити као засебан прилог у 10 (десет) примерака.

0.7.3. Геодетска подлога ширег конкурсног захвата у дигиталном формату

0.7.4. Ортофото подлога ширег конкурсног захвата у дигиталном формату

Један примерак текста приложити уз елаборат са графичким прилозима.

05.4. Уз рад приложити и CD који садржи графичке прилоге конкурсног решења и
његов текстуални део.

0.7.5. Фотодокументација у дигиталном формату

Програм конкурса између осталог обухвата и: опште услове конкурса, повод за израду
конкурса, опис локације, задатак и циљеве конкурса, планске и програмске препорукеу д

0.5.5. Уз рад се предају две запечаћене коверте са шифром: једна коверта са ознаком
„Аутор“ (у којој се поред списка аутора наводи и представник ауторског тима) и друга
са ознаком „Адреса за повратак рада“.

ур ј ур р р р ру
и услове, генезу и развој централног дела обухвата конкурса, планску документацију
која се односи на обухват конкурса и шире окружење, услове и решења надлежних
завода за заштиту споменика културе, фотодокументацију.са ознаком „Адреса за повратак рада .

0.5.6. Конкурсна документација се може преузети лично у просторијама Удружења
урбаниста Србије, Улица кнеза Милоша бр. 9/1, 11000 Београд или путем пријаве на
e-mail: urbanist@eunet rs Спроводилац конкурса доставља конкурсну документацију

0.8. Завршне одредбе
e mail: urbanist@eunet.rs. Спроводилац конкурса доставља конкурсну документацију,
уз доказ о уплати обавезне накнаде од 1.200,00 динара на т.р. Удружења урбаниста
Србије: 205-25985-24, са назнаком: за конкурс.

0 5 7 Рад се предаје у затвореном омоту непосредно или поштом на адресу
0.8.1. Предајом конкурсног рада учесник усваја конкурсне пропозиције у целости.

0 8 2 Ж ћ ј0.5.7. Рад се предаје у затвореном омоту, непосредно или поштом, на адресу
Удружења урбаниста Србије, ул. Кнеза Милоша 9/1, 11000 Београд.

0.5.8. Контакт особа: Светлана Јаковљевић (Удружење урбаниста Србије), контакт
телефон: +381 11 3347 418 +381 63 8105 864 e mail: urbanist@eunet rs

0.8.2. Жири неће узети у разматрање конкурсне радове који су достављени после
прописаног рока и ако нису израђени у складу са пропозицијама и програмом
конкурса.

телефон: +381 11 3347 418, +381 63 8105 864, e-mail: urbanist@eunet.rs,
www.uus.org.rs; e-mail расписивача: kursumlija.direkcija@gmail.com

0.8.3. На конкурсу не могу учествовати лица која су непосредно ангажована у
организацији конкурса, као ни лица која су у њиховом најужем сродству и која
најнепосредније са њима сарађују у време трајања конкурса.

0.8.4. Аутор је дужан да поштује услове расписа и општих конкурсних услова у
погледу реализације рада након завршеног конкурса. Ауторска права се штите у
складу са прописима Републике Србије.

0.6. Рокови

0.6.1. Почетак конкурсног рока/датум оглашавања конкурса је 27.01.2015. године

0.6.2. Пријем пријава и преузимање конкурсне документације је од 28.01.2015. године

0 6 3 Пос а а е а а је о 12 02 2015 а ос а а е о о ора је о 19 02 2015

0.8.5. За све остало што није одређено овим документом за расписивача, жири и
учеснике важе одредбе Правилника о начину и поступку за расписивање и
спровођење урбанистичко – архитектонског конкурса („Службени гласник Републике
С б ј “ б ј 58/2012 13 06 2012 ) б0.6.3. Постављање питања је до 12.02.2015. а достављање одговора је до 19.02.2015.

године

0.6.4. Предаја конкурсних радова је 17.03.2015. године до 16,оо h, без обзира на начин
( )

Србије“ број 58/2012 од 13.06.2012. године) и других правилника из области
архитектуре и урбанизма.

подношења (непосредно или поштом)

0.6.5. Отварање конкурсних радова и почетак рада жирија је 20.03.2015. године

0 6 6 Завршетак рада жирија је 28 03 2015 године0.6.6. Завршетак рада жирија је 28.03.2015. године

0.6.7. Објављивање резултата конкурса и извештај рада жирија је 31.03.2015. године
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1.1. Повод за конкурс

Општина Куршумлија, припремајући планска акта на макро нивоу (ППО Куршумлија,
ПГР Куршумлија) заокружује и процес евидентирања просторних потенцијала на нивоуПГР Куршумлија), заокружује и процес евидентирања просторних потенцијала на нивоу
градског насеља, желећи да својим грађанима (али и потенцијалним инвеститорима)
правовремено предочи све предности Куршумлије, како на микро, тако и на макро
плану.

У том циљу, општинска управа се одлучила да своју прву правовремену планску акцију
започне на једној од ЦЕНТРАЛНИХ ТАЧАКА, ЖИЖНОМ ПУНКТУ, ИСТОРИЈСКОМ
ЦЕНТРУ а о роз об о рса а ра с е о е ја е ересе с ојЦЕНТРУ и тако, кроз облик конкурса, активира све потенцијале и интересе својих
грађана, привуче потенцијалне инвеститоре и укључи креативне стручне снаге у
формирање понуде развоја, пре свега, централног градског простора – трга/парка, али
и ширег градског окружења у који је овај простор уткан.и ширег градског окружења у који је овај простор уткан.

На основу донете одлуке од стране општине Куршумлија, циљ конкурса је да се за
један драгоцени, најстарији простор у ужем делу града са парком у облику четри слова
„С“, посвећеном ослободиоцима од Турака,Топличком устанку и жртвама рата из 1999.
године, добију надахнута и разноврсна идејна решења којима треба да се истакне
препознатљивост вароши Куршумлије као једне од престонице „Немањића“ и
дефинише њена просторна организација и уређењедефинише њена просторна организација и уређење.

Основна намера овако формулисаног конкурса је да се створе услови за оживљавање
свих потенцијала уравнотежено трансформисаних урбаних склопова, пре свега, крозц ј ур р ф р ур , р , р
програмско дефинисање смерница за оживљавање појединих значајних простора и
пунктова у граду, њихово континуирано повезивање са градским контекстом и
стварање вишег нивоа атракције предметног простора у целини.

Циљ конкурса није само проналажење одговора на функционалне и обликовне захтеве
преуређења овог централног градског простора већ, пре свега, настављање линије
континуитета кроз поштовање традиционалних вредности варош града“ дубококонтинуитета, кроз поштовање традиционалних вредности „варош града , дубоко
прожимање старог и новог, као једини исправни курс који омогућује читљивост и
препознатљивост савременог.



1.2. Предметно подручје а

Предмет конкурса је израда идејног урбанистичко-архитектонског решења дела
центра Куршумлије са градским парком као тежишног подручја и непосредно
окружење ужи и шири контекст у смислу укључивања у анализу и др

уч
ј

окружење - ужи и шири контекст, у смислу укључивања у анализу и
преиспитивања односа према тежишном подручју и обрнуто.

Предмет конкурса структуиран је на 3 просторно-проблемска нивоа: ог
 п
о

I ТЕЖИШНО ПОДРУЧЈЕ обухвата простор садашњег градског парка, укључујући
ободне улице: ул. Вука Караџића, ул. Косовска, ул. Палих бораца, ул. 16.
фебруара и део ул Немањина простор садашње бензинске пумпе планиране за м

ет
н

фебруара и део ул. Немањина, простор садашње бензинске пумпе планиране за
измештање, као и контактну зону коју чине низови објеката који окружују градски
парк.

О С б б О пр
ед

м

II УЖИ КОНТЕКСТ обухвата блокове око тежишног подручја. Овај простор оивичен
је улицама Немањином, Пролетерских бригада, 16. фебруара, Карађорђевом, и
ул. Косте Војиновића.

ар
та

 п

III ШИРИ КОНТЕКСТ обухвата шири простор центра Куршумлије, са циљем
преиспитивања могућих праваца ширења централних садржаја, фунционисања и
реорганизације саобраћајних токова, решење стационарног саобраћаја,

Ка

наглашавања просторних репера, као и повезивање центра са ширим окружењем
у визуелном, комуникативном и садржајном смислу. Граница ширег окружења је
оријентациона уз могућност њеног ширења нарочито према реци Топлици.



(Н д д )

1.4. Задатак конкурса1.3. Тематско-проблемски обухват конкурса
(Непосредни задатак конкурса)

Задатак конкурса има више тематско-структуираних нивоа:

Задатак конкурса је вишеструк и вишеслојан:

ПЛАНСКИ НИВО има за циљ да повеже простор централног (тежишног) подручја
са контекстом и градским окружењем у вишеструком облику - визуелно

У оквиру тежишног подручја (градски трг/парк) потребно је сагледати:

Уношење нових и реафирмација постојећих садржаја у простор тежишне зоне,
чиме би се појачала атрактивност препознатљивост и идентитет у односу на

са контекстом и градским окружењем у вишеструком облику визуелно,
комуникационо, функционално, садржајно, обликовно, контекстуално, типолошки,
итд.

ПРОГРАМСКИ НИВО б ф ј ( јчиме би се појачала атрактивност, препознатљивост и идентитет у односу на
остале градске делове и подцелине
Правце и облике ремоделације физичке структуре у духу усклађености и

преплитања савремених и традиционалних склопова

ПРОГРАМСКИ НИВО обухвата формирање програма развоја (садржаји, намена,
физичка структура, ...) на начин да се активирају сви потенцијали предметног
простора, повећа степен његове атрактивности и трасирају путеви оживљавања и
адекватнијег коришћења простора централног градског подручја у целинипреплитања савремених и традиционалних склопова

Формирање нових отворених микроамбијената трга/парка и повезивање са
постојећом пешачком улицом и околним уличним (и евентуално, новопредвиђеним
пешачким) токовима

адекватнијег коришћења простора централног градског подручја у целини.

ПРОЈЕКТНИ НИВО обухвата урбанистичко-архитектонско решење тежишног
подручја у садржајном, типолошком, моделско-обликовном и структурално-

Регулисање саобраћајних токова (прилаза, пролаза, ...) и решавање стационарног
саобраћаја
Заштита и ревитализација историјских амбијената и објеката са споменичким и

амбијенталним својствима реафирмација значаја објекта Европа“ као обележја

амбијенталном смислу. Овај ниво има циљ да предложи измену, преобликовање
(ремоделацију) читавог простора, физичких структура и композиције
отворених/зелених површина, јасно „дефинише“ простор будућег парка-трга,
естески доведе до нивоа атракције који заслужује и обликовно успоставиамбијенталним својствима - реафирмација значаја објекта „Европа као обележја

једног времена у контексту целокупног простора трга/парка,
Уређење отворених простора, зелених површина, партера, уз предлог адекватног

и атрактивног урбаног мобилијара који би био у функцији привлачности и

естески доведе до нивоа атракције који заслужује и обликовно успостави
архитектонску препознатљивост како својих микроамбијената, тако и целине
предметног подручја.

р ур ј р ј у фу ц ј р
искоришћености простора и естетског улепшавања простора у целини
Реафирмација духа Куршумлије кроз адекватно просторно, функционално и

естетско обликовање простора трга/парка.

АРХИТЕКТОНСКО-УРБАНИСТИЧКО РЕШЕЊЕ за изабрани сегмент тежишног
подручја обухвата идејни пројекат планираних објеката, партерно уређење,
озелењавање и формирање амбијенталних склопова.

На нивоу ужег контекста/непосредног окружења предметног подручја потребно
је сагледати:

Организовање лаког приступа простору тежишном простору уз увођење „старих и
нових“ садржаја, који ће својом атрактивношћу привлачити и задржавати посетиоце
Ремоделација физичких структура са обе стране уличних токова по духу „кодекса

“ К ј бварош града“ Куршумлије, уз уношење складних савремених иновационих облика и
форми (нарочито у зони приземних садржаја ...)
Формирање програма садржаја и активности у зони пешачког кретања (ритмови

догађања режим одвијања активности видови-облици кретања ) и њиховодогађања, режим одвијања активности, видови облици кретања ...) и њихово
повезивање са пунктовима, потезима и зонама у осталим суседним блоковима

На нивоу ширег контекстуалног подручја, потребно је сагледати:

Могуће правце даљег ширења централних садржаја на ширем простору око
централне градске зоне и повезивање са значајним пунктовима, потезима и
локалитетима у окружењуо а е а у о ру е у
Функционисање и реорганизација саобраћајних токова и стационарног саобраћаја
Могућност реструктуирања морфологије урбаних склопова
Редистрибуција постојећих и уношење нових стамбено-пословних садржаја
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критеријуми



2.0. Општа полазишта 2.2. Општи циљеви

Сагледавање развојних могућности ширег простора централног подручја
Куршумлије кроз формирање широке понуде разноврсних идеја, предлога и

На основу донете одлуке од стране Општине Куршумлија, циљ конкурса је да се
за један драгоцени, најстарији простор у ужем делу града са парком у облику ур у ј р ф р р р уд р р д ј , р д

концепата уређења парка Топличког устанка и трансформације простора у
његовом непосредном и ширем окружењу.

Реафирмација духа Куршумлије кроз уграђивање“ изворних традиционалних

за једа дра оце , ајс ар ј рос ор у у е де у рада са ар о у об у
четри слова „С“, посвећеном ослободиоцима од Турака,Топличком устанку и
жртвама рата из 1999. године, добију надахнута и разноврсна идејна решења
којима треба да се истакне препознатљивост вароши Куршумлије као једне од

Реафирмација духа Куршумлије кроз „уграђивање изворних традиционалних
образаца града у будуће (дис)континуиране промене просторног склопа овог
градског простора, уз поштовање „варошког“ духа Курушумлије.

Преиспитивање постојећих поставки планских докумената који су од

престонице „Немањића“ и дефинише просторна организација и уређење и то:

− партерно уређење са предлогом намена и планираних садржаја;
− саобраћајно решење са пешачком зоном и нивелацијама; Преиспитивање постојећих поставки планских докумената који су од

утицаја на предметно подручје (ПГР Куршумлија и сл.) и њихова допуна новим
програмима, садржајима, функцијама и обликовним решењима.

Зао р е е о е с а о а б је а е ра о ра с о рос ора

− архитектонско решење будућих објеката и постојећих фасада уношењем нове
архитектуре имајући у виду постојеће стање објеката у ужем центру града;

− одабир и распоред зеленила и зелених површина у оквиру постојећег парка са
б Заокружење контекстуалног амбијента централног градског простора –

трга/парка у јединствен и препознатљив просторни оквир, јачањем
мултисадржајне упечатљивости, визуелно-естетске атрактивности,
успостављањем склада са околином, уз реактивирање симбола Куршумлије на

новим савременим обликовањем и решењем;
− урбани мобилијар и декоративни елементи;
− могућност постављања фонтане, чесме и простора за манифестације (концерте)
да се не наруши амбијент и функционалност будућег трга; успостављањем склада са околином, уз реактивирање симбола Куршумлије на

свим нивоима (историја, традиција, културно-историјско наслеђе, природне
вредности и сл.)

Умрежавање предметног простора трга/парка са његовим непосредним

да се не наруши амбијент и функционалност будућег трга;
− реафирмација значаја објекта „Европа“ као обележја једног времена у
контексту целокупног простора трга/парка, његова ревитализација /
реконструкција / ремоделација; Умрежавање предметног простора трга/парка са његовим непосредним

контекстом и ширим окружењем, како кроз преусмеравање саобраћајних токова,
тако и кроз уграђивање капитално-вредних садржаја за град, па и шире.

Потенцирање ексклузивитета простора централног трга/парка

ре о с ру ц ја / ре оделац ја;
− веза трга са административним објектима у ужем центру града и православним
објектом црквом Св.Тројице;

− декоративна расвета; Потенцирање ексклузивитета простора централног трга/парка,
повезивањем (визуелно и комуникационо) са “ексклузивним” природним и
културним добрима у непосредном окружењу.

Рекапитулација позиционе и положајне предности предметног подручја

− графички дизајн информационих табли и путоказа.

Рекапитулација позиционе и положајне предности предметног подручја
(неискоришћених просторних вредности), кроз неговање модела „домаћинског
газдовања“ (самоисплативост простора), уз омогућавање динамичног развоја,
заснованом на профитабилности остварења решења.р ф р р

Формирање мотива и акцената који ће простору дати привлачну моћ да
активира, инспирише и поспешује размену догађаја и промене садржаја
активности кроз време.активности кроз време.

Увођење садржаја и склопова примерених простору централног подручја
града – градског трга/парка обликованих тако да омогуће већу тржишну
искоришћеност естетско-садржајну атрактивност и повећану профитабилностискоришћеност, естетско садржајну атрактивност и повећану профитабилност
(делова и целине).



2.2. Конкретни циљеви

Преиспитивање програмско-планских поставки постојећих планских
аката за простор и контекст тежишног захвата трга/парка и њихово евентуалноаката за простор и контекст тежишног захвата трга/парка и њихово евентуално
уграђивање у будуће планерске визије (урбанистичко-планску и урбанистичко-
техничку документацију).

Повећање интереса коришћења расположивог простора за проширењеПовећање интереса коришћења расположивог простора за проширење
или преструктуирање постојећих и увођење нових централних садржаја како у
непосредној, тако и у ужем и ширем окружењу градског трга/парка.

Учвршћивање идентитета и карактера простора централног градскогУчвршћивање идентитета и карактера простора централног градског
подручја у целини, као препознатљивог градског амбијента, кроз артикулисање
његових организационих, регулационих, обликовних и естетских вредности.

Преструктуирање урбаног склопа непосредног окружења парка крозПреструктуирање урбаног склопа непосредног окружења парка кроз
унапређење морфологије постојећих структура, обогаћивање „новим“
атрактивним формама, усклађеним са „кодексом“ традиционалних образаца
настајања, мењања и трајања „варошких“ простора (чаршије, пијаце, улице,настајања, мењања и трајања „варошких простора (чаршије, пијаце, улице,
корзоа, ...).

Успостављање јединствене, органске, функционалне и обликовне везе са
непосредном контактном зоном уз истовремено обезбеђење интегритета свакенепосредном контактном зоном, уз истовремено обезбеђење интегритета сваке
поједине целине.

Преобликовање унутрашње структуре трга/парка (објеката, отворених
простора појединих сегмената) и околних блокова у непосредном окружењупростора, појединих сегмената) и околних блокова у непосредном окружењу,
унапређењем естетско-амбијенталне препознатљивости (целине и делова) и
јачањем атрактивности новопројектованих склопова (објеката, отворених
простора, мобилијара, ...).р р ј р )

Преуређење отвореног простора трга/парка за разноврсне стационарне
атрактивне садржаје и различита догађања манифестационог карактера
(сусретање, окупљање, забава), формирањем флексибилног „сценског( у р , у , ), ф р р ф „ ц
окружења“, привлачних архитектонских склопова, уз приступачност и ликовну
упечатљивост.

Пренамена и квалитетна реконструкција значајнијег дела постојећихПренамена и квалитетна реконструкција значајнијег дела постојећих
објеката.

Унапређење мреже саобраћајних токова увођењем широке скале
могућности одвијања различитих видова кретања уз разрешење стационарногмогућности одвијања различитих видова кретања, уз разрешење стационарног
саобраћаја кроз више моделских опција и уравнотеженост свих видова кретања
„кроз и у“ простору захвата централног градског подручја.

Формирање акцената и/или мотива трга/парка (централних секундарних)Формирање акцената и/или мотива трга/парка (централних, секундарних)
који ће дати привлачну „снагу и моћ“ овом простору, да активира, инспирише и
поспешује размену догађања и промене садржаја и активности кроз време.



2.3. Критеријуми

АТРАКТИВНОСТ и ПРЕПОЗНАТЉИВОСТ централног градског просторац р р д р р
Куршумлије, кроз понуђено решење архитектонских и урбаних склопова.

РАЗНОВРСНОСТ садржаја и СКЛАДНОСТ урбаног контекста како у целини тако и
у детаљима.

РЕАФИРМИСАНОСТ традиционалних духовних вредности активирањем
историјског амбијента и нових архитектонских склопова у духу новог временаисторијског амбијента и нових архитектонских склопова у духу новог времена.

КВАЛИТЕТ градских садржаја, ИЗРАЖАЈНОСТ урбаних склопова, ЛИКОВНОСТ
пејзажног обликовања парка, обликовна УСКЛАЂЕНОСТ контраста старог и новог
и остварене вредности ИДЕНТИТЕТА сваке амбијенталне (под)целине.

ОСТВАРЉИВОСТ понуђених решења кроз континуално уравнотежене промене
постепених и скоковитих“ трансформацијапостепених и „скоковитих“ трансформација.

ИЗБАЛАНСИРАНОСТ и ПРОФИТАБИЛНОСТ понуђених решења кроз могућност
етапне реализације, постепеног и поступног раста и органски природног развоја,етапне реализације, постепеног и поступног раста и органски природног развоја,
на принципима одрживости постојећих просторних предности.

КВАНТИТАТИВНА ИСКОРИШЋЕНОСТ постојећих просторних ресурса (како
земљишта, тако и физичких склопова) кроз предложени облик и степен ефикасног
повезивања постојећих и новопланираних модела рационализације простора.

КОНТИНУИТЕТ предложених промена у односу на визуелно естетске иКОНТИНУИТЕТ предложених промена у односу на визуелно-естетске и
функционалне „ритмове“ живљења и функционисања грађана Куршумлије.

ВИШЕСЛОЈНОСТ и МУЛТИАПЛИКАТИВНОСТ понуђених предлога, у циљууђ р д , у ц у
оживљавања потенцијала и што садржајнијег активирања тежишног простора и
његовог непосредног окружења.

Ф ЗАОКРУЖЕНОСТ ИНТЕГРИСАНОСТФункционална ЗАОКРУЖЕНОСТ и ИНТЕГРИСАНОСТ предметног простора
трга/парка и утканост у градску матрицу.

СЛИКОВИТОСТ и ЛИКОВНОСТ уз вишеслојну ПЕРЦЕПТИВНОСТ простораСЛИКОВИТОСТ и ЛИКОВНОСТ, уз вишеслојну ПЕРЦЕПТИВНОСТ простора
градског центра.



1. део1. део
задатак конкурса

<<<<ПАРК ТОПЛИЧКОГ ПАРК ТОПЛИЧКОГ 
УСТАНКАУСТАНКА>>>>

У КУРШУМЛИЈИУ КУРШУМЛИЈИ

3.0

Стање, контекст 
и услови



3.1. Опште карактеристике

3.1.1. ГРАДСКО ОКРУЖЕЊЕ

Општина Куршумлија се налази на југу Србије, у горњем сливу реке Топлице и њених
притока Косанице и Бањске, на југоисточним падинама Копаоника и северозападним
падинама Радан планине. Заузима површину од 952 km² и административно
припада Топличком округу. На подручју општине, према попису из 2011.г. живело је 19011
становника у 1 градском и 89 сеоских насеља, од којих око 67% живи у општинском центру
(12866 становника).

Географско-саобраћајни положај насеља Куршумлије је повољан, будући да кроз насеље
пролазе важни саобраћајни правци – ДП Iб реда бр. 35 Ниш-Приштина-Пећ дуж источног
обода градског насеља, а кроз подручје пролази и магистрална железничка пруга. Овај
путни правац је део међународног пута Е-80. Поред тога, државним путевима IIа реда који
пролазе кроз или у непосредној близини централног градског подручја, Куршумлија је
повезана са суседним подручјима и то: ДП IIа реда бр.214 са Куршумлијском Бањом, а са
друге стране преко Блаца повезана са Брусом Крушевцем и даље Београдом; преко ДПдруге стране преко Блаца, повезана са Брусом, Крушевцем и, даље, Београдом; преко ДП
IIа реда бр.213 преко Мерћеза Куршумлија је повезана са Луковском Бањом.

Куршумлија, поред улоге административног центра општине, има услове за интензивнији
развој туризма па и на подручју градског насеља с обзиром на релативно развијенразвој туризма, па и на подручју градског насеља, с обзиром на релативно развијен
бањски туризам у бањским местима на подручју општине, али захваљујући и бројним
природним и предеоним вредностима (Ђавоља варош, планине у окружењу) и културним
знаменитостима у или ближем окружењу градског насеља.знаменитостима у или ближем окружењу градског насеља.

Куршумлија је богата културно-историјским наслеђем. Од посебног значаја су: остаци
манастира Св. Богородице и манастира Св. Николе из 12.века (задужбина Стефана
Немање у Куршумлији на ушћу Косанице у Топлицу); Касноантичка базилика изНемање у Куршумлији, на ушћу Косанице у Топлицу); Касноантичка базилика из
рановизантијског периода (6.-7. век); Црква Св. Тројице у центру града, грађена у периоду
од 1890-1902.г. Споменик ослободиоцима Куршумлије 1878. године, који обележава све
ослободилачке акције и један је од најпознатијих у Србији из тога доба; Спомен-ј ј ј ј ј у р ј
Костурница подигнута на брду изнад ушћа Бањске у реку Топлицу, непосредно поред
манастира Св. Николе; Споменик палим борцима у рату од 1990 до 2000. године; Спомен
биста књижевнику Милутину Ускоковићу у парку, у центру града; Ресторан „Европа“ у

К ј ђ 1892 8 б 20 170центру Куршумлије, саграђен 1892.г. као хотел са 8 соба, 20 кревета, 170 седишта у
ресторану и 40 на тераси.

Некада насеље са развијеним индустријским и производним капацитетима, данас је
Куршумлија у значајној мери економски девастирана и припада рангу неразвијених
општина у Србији, што се у великој мери одражава и на њен просторни развој, као и на
квалитет и разноврсност урбаних функција насеља.



Укупну градску структуру чини више временски и просторно лоцираних подцелина:

централна градска зона са парком Топличког устанка као централним пунктом
ј бј / ј јзоне, са: појединачним објектима/мањим потезима који имају карактер

традиционалне варошке структуре; објектима вишепородичног становања са
пословањем у приземљу објеката; индивидуалним стамбеним објектима;
објектима јавне намене (претежно управа и администрација); објектимаобјектима јавне намене (претежно управа и администрација); објектима
намењеним комерцијалним и услужним делатностима
скуп индивидуалних насељских целина по ободу и изван зоне центра
блокови, делови блокова или појединачне локације вишепородичног становања
који су лоцирани како у самом центру, тако и у широј градској зони
радне зоне које су се формирале на главним улазно-излазним правцима; у
југоисточном делу насеља, дуж примарне саобраћајнице (ДП Ib реда) смештена
је по површини највећа индустријска зона Остали знатно мањи комплекси сеје по површини највећа индустријска зона. Остали, знатно мањи комплекси се
налазе поред осталих примарних путних праваца (ДП IIа реда), али и у градском
језгру.

Носиоци привредног развоја у Куршумлији су:

Дрвно-прерађивачка индустрија  ШИК “Симпо”
Образовни и садржаји културе у Куршумлији (ван зоне конкурсног захвата):

Предшколске установе “Сунце” и “Чаролија”

Метална индустрија “Металац”
Хладњача „Frigo Nais“,
Туристичко-угоститељско предузеће АД „Планинка“
М б ђОШ Дринка Павловић (контактна зона ширег подручја конкурсног захвата) и

ОШ Милоје Закић
Гимназија
Економска школа

Мањи производни погони из области текстилне и дрвно-прерађивачке и 
металске индустрије
Развијено приватно предузетништво у области терцијарног сектора (трговине, Развијено приватно предузетништво у области терцијарног сектора (трговине, 
угоститељство, ...)угоститељство, ...)Економска школа
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Од спортско-рекреативних садржаја заступљени су:

угоститељство, ...)угоститељство, ...)
......

Манифестације у Куршумлији:
д р р р др ј у у

Спортска хала са отвореним базеном (ван ширег контекста конкурсног захвата)
Фудбалски стадион (ван ширег контекста конкурсног захвата)
ДТВ “П ” ( )

Вашари на Марковдан (8. маја) и Крстовдан (27. септембар)
Пролећни маскембал предшколске установе “Сунце”
Сабор код цркве Св. Тројице на Велику Госпојину (28. август)

ДТВ “Партизан” (шири контекст) “Културно лето” (14-16. август)



ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Куршумлија је градско насеље са најнижом надморском висином на простору

КЛИМАТСКИ ФАКТОРИ

На подручју насеља Куршумлија у целини заступљен је рељеф живе пластике,
понајвише изгражен тектонским и флуфио денудационим процесима Пластичне црте

ур у ј ј р д ј д р р ру
Горње Топлице. Просечне месечне температуре ваздуха у Куршумлији су више у
односу на просторе са вишом надморском висином. Како се надморска висина уз
долину реке Топлице повећава, тако се и температура ваздуха снижава, а овом

РЕЉЕФ

понајвише изгражен тектонским и флуфио-денудационим процесима. Пластичне црте
рељефа представљају долине Топлице и Бањске реке, са местимично очуваним
комадима тераса и полица. Изнад ових делова запажају се дисециране површи,
најчешће као брдско-планинске заравни које се међусобно надовезују и залазе једна у

долином у току целе године се осећа струјање ваздуха са Копаоника.
Просечне месечне температуре ваздуха у Куршумлији у зимским месецима су
позитивне. Март месец у Куршумлији има средњу температуру ваздуха од 6,3оC.
Највиша средња месечна температура ваздуха у Куршулији је у јулу (20 7 оC) ај рд р ј ђу д ују ј д у

друге. Поред ових река, последице флувио-денудационих процеса представљају и
Баћоглавски, Пендићки и Мачковачки поток, као и неколико мањих канала. Разлика
између највише и најниже тачке је 180м. Нанижи део насеља представља тачку на

Т 340 ј 520

Највиша средња месечна температура ваздуха у Куршулији је у јулу (20,7 C), а
најнижа у јануару (0,2оC). Средња годишња температура ваздуха у Куршумлији
је 10,7 оC.
Највеће просечне вредности релативне влажности ваздуха су у зимскимнизвдном делу реке Топлице на коти око 340 мнв., а највиши представља коту од 520

мнв на брду Самоково у јужном делу ширег подручја насеља.
Највеће просечне вредности релативне влажности ваздуха су у зимским
месецима, а максималне вредности до 85% су у децембру.
Укупан број ведрих дана у току године у Куршумлији је 75,7 дана, а најмањи број
ведрих дана је у децембру и новембру Куршумлија је насеље које се налази уведрих дана је у децембру и новембру. Куршумлија је насеље које се налази у
котлинском проширењу реке Топлице на ушћу њених највећих саставица Бањске
и Косанице, где су јесење и зимске магле јако честе, а и загађеност ваздуха је
већа што додатно умањује укупно зрачење.у уј у у р

Најчешћи ветрови су из правца југозапада,
долазе долином Бањске реке са Преполца који
се налази на само 13 км од Куршумлије. Нештод ур у ј
мању честину имају ветрови из правца југа,
али су са најјачом брзином од просечних 2 м/с.
Ветрови из правца севера имају честину од
12 08% К б 1 6612,08% и долазе са Копаоника брзином од 1,66
м/с. У Куршумлији су у пролеће најчешћи
ветрови са југа, лети са југозапада, а у јесен и
зими најчешћи ветрови су са југазими најчешћи ветрови су са југа.

Куршумлија има мањи број дана са кишом у односу на делове општине веће
надморске висине. Најкишовитији месец је мај са просечним кишним бројем
дана од 12 6 Годишњи број дана са кишом у Куршумлији је 131 2 У Куршумлији

Центар насеља са градским парком је на речној тераси, западно од ушћа Бањске
реке у Топлицу (344 20мнв ) Ова природна зараван је уздигнута изнад стрмих обала

дана од 12,6. Годишњи број дана са кишом у Куршумлији је 131,2. У Куршумлији
снежне падавине су забележене од октобра до априла, а јануар има највеће
средње укупне и максималне висине снежног покривача.

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ
Teрмалне и минералне воде - највећи значај ширег подручја општине огледа
се у богатству термалних и минералних извора, на чему почива и развијен

реке у Топлицу (344.20мнв.). Ова природна зараван је уздигнута изнад стрмих обала
речних корита око 15-ак метара, са благим падом према североистоку и истоку, од око
370мнв. до око 360мнв., а на локацији градског парка је просечан пад терена од 1,4%,
по дијагонали парка, према истоку. се у богатству термалних и минералних извора, на чему почива и развијен

бањски туризам топличког краја.
Шуме – најнижи појас чине речне терасе река са својим притокама где се јове и
врбе утапају у мала ливадска пространства, воћњаке, њиве, местимично

д ј р , р у

Са централног дела насеља, пружају се визуре на истакнутије делове терена у
непосредној околини, и то: низводну долину Топлице према истоку; обронке Ђуричког
брда и узвишење са комплексом Манастира Св Николе на северној и североисточној врбе утапају у мала ливадска пространства, воћњаке, њиве, местимично

мешане шикарама које се постепено утапају у велике шумске комплексе. Први
листопадни појас почиње храстовим шумама са мешањем граба, леске, буке и
другог дрвећа.

брда и узвишење са комплексом Манастира Св. Николе на северној и североисточној
страни, преко Топлице; узводну долину Топлице ка северозападу; Баћоглавско брдо
(447мнв.) на самој западној периферији насеља и Самоковско брдо (721мнв.) према
југу, преко Бањске реке.



Водени токови
Горња Топлица спада у хидрографски најбогатије просторе наше земље.
Најзначајнију улогу имају термоминерални извори, реке, подземне воде и
извориизвори.
Градско насеље Куршумлија карактерише значајно присуство површинских
водених токова.

Мре о е о о а б ој о о о рс о о р ја е према долини БањскеМрежу водених токова у ближој околини конкурсног подручја чине:

река Топлица је најзначајнији водоток на подручју општине. Горњи ток до
изнад Куршумлије у дужини од 50 км пробија се кроз уску и дубоку долину, а

према долини Бањске

10 км ниже долина се шири и на њој је смештено градско насеље
Куршумлија. На 350 мнв у градском насељу Куршумлија, у реку Топлицу се
улива Бањска река.

река Топлицарека Бањска је десна притока Топлице. Река Бањска је бујични водоток са
максималним протицајем у пролеће, док је минимални протицај у току лета
када више личи на поток. Долином Бањске реке у насељу Куршумлија
пролази и железничка пруга Простор око реке је неуређен углавном се

река Топлица

пролази и железничка пруга. Простор око реке је неуређен, углавном се
користи као пољопривредно земљиште, а приметан је и одређен број
стихијски изграђених објеката.

Р Т ј
према долини Бањске

Река Топлица кроз насељско ткиво је делимично регулисана, у отвореном
систему. Потези уз речне токове Топлице и Бањске нису у довољној мери
уређени и готово су у потпуности неактивирани за различите видове
коришћења простора уз водотокове – шеталишта бициклистичке стазекоришћења простора уз водотокове – шеталишта, бициклистичке стазе,
разне облике рекреативног коришћења, итд. Велико ограничење у погледу
активирања обала Топлице има и неодговарајући положај значајних
индустријских капацитета и комуналних зона који онемогућавају повезивање Железнички мосту р ј у ј у ју
реке (визуелно и комуникационо) са подручјем градског центра. Железнички мост 

на ушћу Бањске у Топлицу

Река Топлица 
у залеђу шире зоне центра

Индустријски комплекс
уз реку Топлицуушће Бањске у Топлицу



3.2 Предметно подручје Функционалне и амбијенталне подцелине

3.2.1. КАРАКТЕРИСТИКЕ КОНКУРСНОГ ПОДРУЧЈА

Простор ужег центра Куршумлије дефинисан је правилном ортогоналном уличном
матрицом коју чине улице Вука Караџића, Палих бораца, Косовска, 16. фебруара и
Немањина.

Тежишно подручје бухвата парк Топличког устанка и улице које га окружују: ул.
Вука Караџића, ул. Палих бораца, ул, Косовска и ул. 16. фебруара, као и његово
непосредно окружење – контактну зону коју чине објекти дуж поменутих улица.

Окосницу овог подручја чини средишњи правоугани простор градског трга, са парком у
свом средишту.

непосредно окружење контактну зону коју чине објекти дуж поменутих улица.

Ужи контекст конкурсног захвата обухвата градско урбано језгро. Чине га
контактни блокови који окружују простор трга/парка. У ову зону укључени су и
простор цркве Св Тројице као посебан репер и амбијент подручја као и стамбениУ оквиру целокупног предметног подручја који представља програмску зону конкурсног

захвата, издвајају се подцелине у оквиру тежишног подручја, ужег и ширег контекста, а
према положајним, морфолошким, типолошким, функционалним и амбијенталним
карактеристикама као и према односу који граде са тежишним простором/парком

простор цркве Св. Тројице као посебан репер и амбијент подручја, као и стамбени
блок који се наслања на простор цркве према Немањиној улици

Шири контекст конкурсног подручја обухвата спољашње блокове конкурсног
подручја укључујући и простор око ушћа Бањске у реку Толицукарактеристикама, као и према односу који граде са тежишним простором/парком. подручја, укључујући и простор око ушћа Бањске у реку Толицу.



КУРШУМЛИЈА предметно подручје на туристичкој мапи

Извор, Вукоичић Д., 2008.



КУРШУМЛИЈА – ЦЕНТРАЛНО ПОДРУЧЈЕ геодетска карта предметног подручја



КУРШУМЛИЈА – ЦЕНТРАЛНО ПОДРУЧЈЕ ортофото снимак предметног подручја



ТРГ/ПАРК ТОПЛИЧКОГ УСТАНКА – сегмент 1

Геодетски снимак ортофото снимак тежишног подручја парка



Тежишно подручје конкурсног захвата Сегмент 1 - Трг/Парк Топличког устанка

ТЕЖИШНО ПОДРУЧЈЕ - ТРГ/ПАРК ТОПЛИЧКОГ УСТАНКА

Обухвата парк Топличког устанка и улице које га окружују: ул. Вука Караџића, ул.у р у у ц ј ру ују у у р џ , у
Палих бораца, ул, Косовска и ул. 16. фебруара, као и његово непосредно окружење
– контактну зону коју чине објекти дуж поменутих улица. Парк чини доминантни
простор тежишног подручја, као и саобраћајне површине и тротоари околних улица.
О бј ј / С јОколни објекти граде чврсту регулацију простора трга/парка. Са југоисточне стране
парка налази се бензинска станица која представља проблем како по питању
проточности саобраћаја у самом градском језгру, тако и у садржајном, обликовном и
визуелном смислу По ободу парка према Косовској улици пешачки простор јевизуелном смислу. По ободу парка према Косовској улици пешачки простор је
проширен и повремено се користи за одржавање манифестација на отвореном.

1 2ПАРК ТОПЛИЧКОГ УСТАНКА

У парку је и спомен биста књижевнику
Милутину Ускоковићу подигнута 1953.г.,
као и споменик жртвама у ратовима

2ПАРК ТОПЛИЧКОГ УСТАНКА

као и споменик жртвама у ратовима
1990-2000 и НАТО агресији1999.
У југоисточном делу парка је и простор
за игру деце са справама у видуру д ц р у ду
покретног мобилијара.

Центар Куршумлије са градским парком представља најстарији део града. Формиран
је после ослобођења од Турака 1878 године као градски трг чија је изградња према

3 4 5

је после ослобођења од Турака 1878. године, као градски трг чија је изградња, према
незваничним подацима, почела 1903.г. и везује се за први урбанистички план
Куршумлије, након Берлинског конгреса 1878. године. Од 1946. до 1950. год. пијаца у
центру насеља замењена је парком, са шетним стазама у облику уписаног крста. 7ц ру ј р , у у у р
Више пута је прошириван и уређиван, али унутрашњи изглед парка није промењен.

У централном делу парка је споменик Ослободиоцима Куршумлије 1877-1878.г.,
подигнут 1896 г од прилога грађана и краља Александра Обреновића Касније је

7

подигнут 1896.г. од прилога грађана и краља Александра Обреновића. Касније је
дошло до оштећења плоча у I и II светском рату, које су у фази обнављања.
Споменик је проглашен културним добром и стављен је под заштиту.
Споменик је израђен од тесаног пешчаног камена, са уметнутим мермерним
плочама на све четири стране. Основа споменика је 2,5х2,5 м и издигнута изнад тла
0,80 cm. Висина споменика је 4,5 m, ширина је 1,6х1,6 m. 6

Сл.1. Поглед на парк из правца Косовске улице; Сл.2. Део парка са спомеником жртвама ратова од 1990-2000 и НАТО бомбардовању од1999.; Сл.3. Поглед на
градски парк; Сл.4.Спомен биста Милутину Ускокковићу; Сл.5. Споменик Ослободиоцима Куршумлије 1877-1878.г.; Сл.6. Поглед из парка према Косовској улици
; Сл.7. Поглед из према ул. Палих бораца; Сл.8. Дечје игралиште у парку; 8



Тежишно подручје конкурсног захвата Сегмент 2 - Контактна зона градског трга/парка

КОНТАКТНА ЗОНА

Контактну зона која дефинише простор трга/парка чине низови објеката којеКонтактну зона која дефинише простор трга/парка, чине низови објеката које
карактерише разнородност по питању периода изградње (различите фазе развоја
насеља), стилских и амбијенталних карактеристика, волумена, намене, и сл.
Доминантне волумене, као својеврсне кулисе трга/парка, чине објекти
вишепородичног становања дуж дела улица Вука Караџића и Косовске, грађени 60-
тих година прошлог века, спратности П+4, са комерцијалним садржајима у
приземљима објеката.
Другу доминантну структуру чини објекат општинске управе који је својим мањимДругу доминантну структуру чини објекат општинске управе који је својим мањим
делом на регулационој линији ул. Вука Караџића, спратности П+2+Пк. Објекат је
грађен 80-тих година прошлог века.
Преостали низ дуж ул. В. Караџића чини низ објеката карактеристичан за некадашње

1 2
Преостали низ дуж ул. В. Караџића чини низ објеката карактеристичан за некадашње
занатске чаршије (крај 19. и почетак 20.в.), са узаним и дубоким парцелама,
спратности П, намењени трговачким и услужним садржајима. Овај низ објеката је у
режиму претходне заштите.

У низу објеката дуж улице Палих бораца, неколицину чине објекти који прате одлике
еклектичне градске архитектуре са почетка 20. века. Својим обликом и габаритима
ове куће одговарају изворном карактеру трга и улица које се у њега уливају. Низу р ју р р ру р у ј у у ју
претежно чине објекти спратности П+1, са комерцијалним садржајима у приземљима
објеката. Сви објекти у овом низу су у режиму претходне заштите.

Низ објеката дуж улице 16. фебруара је стилски, обликовно и волуметријскиНиз објеката дуж улице 16. фебруара је стилски, обликовно и волуметријски
најразнороднији. Овим потезом волуменом доминира новоизграђени објекат хостела
спратности П+3. Обликовање и материјализација објекта не одговара укупном
амбијенту простора трга. У оквиру овог низа је и објекат вишепородичног становања
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спратности П+4.

Још једну значајну тачку у контактној зони тежишног подручја чини објекат
некадашњег хотела “Европа” изграђеном крајем 19. века, изузетних стилских ир р ђ р ј у
амбијенталних карактеристика. Смештен између “тврдих” структура објеката
вишепородичног становања чини ону тачку непрекинутог континуитета развоја града
коју треба на посебан начин валоризовати и истаћи. Објекат је угаони, приземан и

ј ф ј Обј ј ј јтренутно није у функцији. Објекат је у зони заштите историјског језгра насеља.

Садржаји изван зоне парка и у контактној зони:

б ( )
5 6

• бензинска станица (сугерише се њено измештање);
• организован паркинг простор дуж улица Вука Караџића и ул. Палих бораца што
негативно утиче на безбедност и комфор кретања пешака, а такође нарушава и
амбијенталност простора парка;

4
амбијенталност простора парка;
• трговина, угоститељство, пословни простори у приземљу, становање на спрату;
• јавна управа (објекат општинске управе, МУП-а, Србијашуме), комерцијални
садржаји у приземљу;

1
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6• спратност објеката П – П+4
• изван парка, простор је углавном неозелењен;
• заштићени објекти у ул. Палих бораца бр. 1-29 и ул. Вука Караџића бр. 2-20
ресторан “Европа”

6
5 78

7 8• ресторан “Европа” 7 8



Ужи контекст

Ужи контекст конкурсног захвата обухвата градско урбано језгро. Чине га контактни
блокови који окружују простор трга/парка. У ову зону укључени су и простор цркве
Св. Тројице као посебан репер и амбијент подручја, као и стамбени блок који се

Н ј П јнаслања на простор цркве према Немањиној улици. Подцелине су издвојене према
положајним, морфолошким, типолошким, функционалним и амбијенталним
карактеристикама, као и према односу који граде са тежишним простором/парком.
Такође слојевитост периода изградње једна је од уочљивих карактеристика овеТакође, слојевитост периода изградње једна је од уочљивих карактеристика ове
зоне.

Подцелина 2 / блок 2 1Подцелина 2 / блок 2.1

Подцелину 2 - блок 2.1 формирају улице Палих бораца, Косовска, Карађорђева и ул.дц у ф р р ју у ц р ц , , р ђ рђ у
16. фебруара. Блок је у део наслеђене традиционалане урбане (варошке) матрице
карактеристичне за централно подручје Куршумлије. Карактерише га чврсто
успостављена регулација ивичне изградње дуж улица Косовске и Палих бораца, а

ј б К ђ ђнасупрот томе, изражен процес дерегулације унутар блока и дуж улица Карађорђеве
и 16. новембра, са уситњеним структурама породичног становања на парцелама
различите величине и неправилног облика и на њима више стихијски изграђених
објеката (стамбених и помоћних) Унутрашњост блока је неуређена и неозелењенаобјеката (стамбених и помоћних). Унутрашњост блока је неуређена и неозелењена.

У амбијенталном смислу, најупечатљивији део блока је низ уз ул. Палих бораца, са
објектима еклектичке варошке архитектуре, стамбено-пословним, претежне
спратности П+1. Већина објеката у овом низу је у режиму претходне заштите у
оквиру дела заштићене амбијенталне целине градског језгра.
Улични низ дуж Косовске чине објекти вишепородичног становања, спратности П+2.

Угао Косовске и ул. 
Палих бораца

У функционалном смислу, блок карактерише:

становање са пословањем (ул. Палих бораца)(у р ц )
пословни садржаји (Туристичка организација Куршумлије);
објекат мешовите намене (јавне службе-катастар на спрату и комерцијалне

делатности у приземљу) на углу ул. Косовске и Палих бораца;
бј ( П б )објекти трговине и услуга (ул. Палих бораца);
објекти вишепородичног становања дуж Косовске улице;
породични стамбени објекти дуж ул. Карађорђеве и ул. 16. фебруара. Ул. Палих бораца

(   )
Ул. Палих бораца
(   16 ф б )(преко пута парка) (према ул. 16.фебруара)

Угао Косовске и 
Карађорђеве Ул. 16. фебруара

Угао Палих бораца 
и ул. 16. фебруара



Подцелина 3 блок 3.1 и 3.2

Блокови граде чврсту регулацију према Косовској улици и простору трга/парка.
Оивичују их улице Косовска, Вука Караџића, Палих бораца, Карађорђева и Косте
Војиновића.ј
Блокови су по својим функционалним и типолошким карактеристикама мешовити, а
доминантну намену чине објекти вишепородичног становања са пословним
садржајима у приземљу. Такође, у овим блоковима заступљени су и објекти јавне

(СУД СУП б 3 2 П б 3 1) З ђ б Кнамене (СУД, СУП – блок 3.2, Пошта – блок 3.1). Залеђе блокова према улици Косте
Војиновића, чине објекти вишепородичног и породичног становања без допунских
фунција, што чини и садржаје контактне зоне наспрамне стране ул. Косте
Војиновића) Oбјекти су постављени на регулационој линији Ул. Вука Караџића Ул. Вука КараџићаВојиновића). Oбјекти су постављени на регулационој линији.

Спратност објеката у оквиру блокова:

вишепородични стамбени објекти са пословањем П+2 до П+4+Пк

у р у р

вишепородични стамбени објекти са пословањем - П+2 до П+4+Пк
објекти јавне намене (Суд, СУП) - П+2 – П+2+Пк
породични стамбени објекти – П до П+1
комерцијални објекти – П-П+1+Пккомерцијални објекти П П 1 Пк

бУл. Палих бораца Ул. Палих борацаУл. Косте Војиновића

Унутрашњост блокова је углавном неуређена и неозелењена, са стихијски постављеним
помоћним објектима и гаражамапомоћним објектима и гаражама.

Ул. Косовска

Ул  Палих бораца Ул  Палих бораца Ул  К  ВојиновићаУл. Палих бораца Ул. Палих бораца Ул. К. Војиновића

Угао ул. Косовске и Палих бораца

Угао ул. Косовске и Угао ул. Косовске и КарађорђевеУл  Палих борацаПалих бораца
у р ђ рђУл. Палих бораца



Подцелина 3а – ресторан “Европа” Подцелина 4 – пешачка зона

Простор обухвата део блока на коме се налази ресторан „Европа“ и издвојен је као
посебна амбијентална целина у оквиру градског језгра, с обзиром на значај објекта у
животу Куршумлије и урбаној структури града током њеног дужег развојног периода

Простор подцелине чине блокови са источне стране градског парка, а оивичени су
улицама Вука Караџића, Немањина, Свете Ане (пешачка зона), 16. фебруара и
Пролетерских бригада.животу Куршумлије и урбаној структури града током њеног дужег развојног периода.

Објекат је смештен на углу улица Вука Караџића, Косовске и Немањине и у
амбијенталном смислу чини контраст према блокова високе спратности и чврсте
регулације који га окружују. Са друге стране, заједно са објектима у непосредној

р р р д

околини дуж Немањине улице чини препознатљив варошки амбијент некадашње
Куршумлије. У односу на простор парка, има истакнуту позицију у креирању и
сагледавању контура централног градског простора. Oбјекат чини део заштићене
а б је а е е е ра с о јез раамбијенталне целине градског језгра.

Окосницу ове подцелине чини потез пешачке зоне која повезује простор парка и
локацију цркве

Ул. Косовска

локацију цркве.
Улични низ дуж са леве стране пешачке улице чине објекти наслеђене урбане
структуре из периода са почетка 20. века и део су очуваног амбијента некадашње
Куршумлије. Објекти су незадовољавајућег бонитета, додатно девастирани

Ул. Немањина

неадекватним интервенцијама на објекту. Представљају део заштићене
амбијенталне целине градског језгра и у режиму су претходне заштите. У
функционалном смислу, објекти на адекватан начин кореспондирају са простором
пешачке зоне У амбијенталном волуметријском и обликовном смислу изражен јепешачке зоне. У амбијенталном, волуметријском и обликовном смислу, изражен је
контраст са објектом општинске управе са супротне стране пешачке улице.
Пешачка улица је поплочана каменим плочама, опремљена елементима урбаног
мобилијара и местимично озелењена цветним засадима и жбунастим растињем.ј р ц д у р

Ул. Немањина

Ул  Вука КараџићаУл. Вука Караџића



Подцелина 4 блок 4.1

Простор подцелине 4 чине блокови (4.1 и 4.2) са источне стране градског парка, а
оивичени су улицама Вука Караџића, Немањина, Свете Ане (пешачка зона), 16.
фебруара и Пролетерских бригада. Улица Пролетерских бригада се слепо завршава

б 4 1 Н ПГР К ј ђ јна простору блока 4.1. Нацртом ПГР Куршумлија, предвиђено је поновно повезивање
ул. Пролетерских бригада и Немањине.

Улаз у пешаку зону (блок 4.1)у у у ( )

ББлокови су мешовите намене и карактерише их:

блок 4.1

вишепородично становање дуж ул Вука Караџића Немањине и Свете Ане савишепородично становање дуж ул. Вука Караџића, Немањине и Свете Ане, са
комерцијалним садржајима у приземљу објеката; спратност објеката - П+3
породично становање са садржајима услуга у приземљу објеката у делу блока

према ул. Пролетерских бригада и Свете Ане; спратност објеката П - П+1 Низ објеката уз пешачку улицу чини део заштићене амбијенталне целине градског

Пешачка улица (блок 4.1) Пешачка улица (блок 4.1)

р у р р р р ј
заузетост површине блока 63.9% Низ објеката уз пешачку улицу чини део заштићене амбијенталне целине градског

језгра.

Д б б бј ј ј

Ул. Пролетерских бригада Ул. Пролетерских бригада (ка цркви)

Део блока са породичним стамбеним објектима је неправилне парцелације, са
више изграђених објеката на парцели. Унутрашњост блока је неуређена, а значајан
простор заузимају помоћни објекти и гараже.

Угао ул. Вука Караџића и Немањине

“слепи” завршетак ул   бј   Унутрашњост блока Унутрашњост блока
слепи  завршетак ул. 
Пролетерских бригадаУл. Вука Караџићаприземља објеката у 

ул. Вука Караџића



Подцелина 4 блок 4.2
Део блока уз ул В Караџића и 16 фебруара део је историјски наслеђене урбане

Простором блока доминира објекат мешовите намене, доминантно са садржајима
управе и администрације (општинска управа, МУП, Србијашуме) на спратовима
објекта, док су у његовом приземљу смештени пословни и комерцијални садржаји.
С бј ј П 2 П

Део блока уз ул. В. Караџића и 16. фебруара део је историјски наслеђене урбане
матрице, са узаним дубоким парцелама и објектима претежно намењеним
комерцијалним делатностима (трговина, услуге, занатство). У оквиру овог дела блока
су и објекти вредног културног наслеђа (примери градске и народне архитектуре-

Спратност објекта је П+2+Пк.
у ј р д у ур ђ ( р р р д р д р ур

”Влајине зграде”) из периода краја 19. и почетка 20. века.

Раскршће ул  16  фебруара и Вука Караџића 

Ул. Вука Караџића Пешачка улица

Раскршће ул. 16. фебруара и Вука Караџића 

ул. 16. фебруара ул. 16. фебруара

Потез уз ул. Пролетерских бригада чине породични стамбени објекти са услугама у
приземљу, без јасно успостављене регулације уличног низа.
Средишњи део блока је карактерише изражен процес дерегулације, са неправилномУл. Пролетерских бригада Ул. Пролетерских бригада

парцелацијом и узаним колским прилазима унутрашњости блока.

Пешачка улица Ул. Пролетерских бригада

Објекат је масивне форме и својим габаритом формира регулацију читавог потеза са
десне стране ул. Свете Ане, а својим бочним деловима излази на ул. Вука Караџића

у

и Пролетерских бригада. Изградњом објекта општинске управе онемогућена је
визуелна комуникација са простором трга/парка, као и ширим простором градског
центра, чиме је деградирана позиција комплекса цркве Св. Тројице као некадашње
реперне тачке подручјареперне тачке подручја.

ул. 16. фебруара ул. 16. фебруара Ул. Пролет. бригада



Подцелина 5 – блок 5.1 и 5.2 Подцелина 6 - блок 6.1

Обухвата блок претежно породичног становања у залеђу најужег градског језгра
дуж ул. Пролетерских бригада, а који својим мањим делом обухвата и објекте дуж
Немањине улице (непосредно окружење ресторана „Европа“), као и локацију цркве
С Т ј Д б Н бј

Обухвата блок дуж улице 16. фебруара са залеђем према долини Бањске реке.
Улични низ дуж ул. 16. фебруара формиран је на ободу речне терасе на којој се
формирао и сам центар насеља, који се „спушта“ према мосту на ушћу Бањске у

Св. Тројице. Део блока уз Немањину улицу чине приземни објекти намењени
комерцијалним садржајима. Спратност породичних стамбених објеката је претежно
П+1.
Улица Пролетерских бригада се слепо завршава на простору блока 4 1 Пре

Топлицу, док унутрашњост блока „силази“ према речној долини.
Блок је хетероген у функционалном, типолошком и обликовном смислу. По питању
садржаја, у блоку су заступљени:
дуж улице 16 фебруара: комерцијални објекти (трговина услуге) породичниУлица Пролетерских бригада се слепо завршава на простору блока 4.1. Пре

изградње објеката вишепородичног становања дуж ул. Вука Караџића и дела
Немањине, овај саобраћајни потез је комуникационо и визуелно повезивао простор
ресторана „Европа“ са простором цркве. Нацртом ПГР Куршумлија, предвиђено је

дуж улице 16. фебруара: комерцијални објекти (трговина, услуге), породични
стамбени и стамбено-пословни објекти, хостел;
у залеђу блока: породични стамбени објекти.

р р р р р р р ур у ј р ђ ј
поновно повезивање ул. Пролетерских бригада и Немањине.

Б 5 2 б бј С Т ј

део блока 5.1 
уз Немањину ул. Ул. Пролетер. бригада Ул. Пролетер. бригада

блок 6.1 уз ул. 16. фебруара (према центру)
Блок 5.2 обухвата црквени комплекс са објектом цркве Св. Тројице, звоником,
црквеном продавницом и парохијским домом. Комплекс представља део заштићене
амбијенталне целине градског језгра, а сам објекат цркве је у режиму претходне
заштите Некада доминантан просторни репер простор цркве је у визуелномзаштите. Некада доминантан просторни репер, простор цркве је у визуелном
смислу кореспондирао са простором трга/парка и рестораном „Европа“. Након
изградње објекта општинске управе, онемогућене су визуре према цркви из правца
парка.

блок 6.1 уз ул. 16. фебруара (из правца парка)

Ул. Пролетер. бригада

блок 6.1 уз ул. 16. фебруара
Ул. Пролетер. бригада

у у ф ру р



Шири контекст конкурсног подручја обухвата спољашње блокове зоне, који се, као и

Шири контекст Подцелина 7 - блок 7.1 и 7.2
Спратност објеката вишепородичног становања је П+2 до П+7, а породичног

блокови у ужем обухвату, разликују по морфолошким и типолошким
карактеристикама. У овим блоковима приметно је опадање степена централитета у
односу на најуже градско језгро, са доминантним учешћем породичне стамбене
з ра е без о с ф ја Из зе а е б о о 7 1 7 2 ој ре с а ај

становања П до П+2.

изградње без допунских функција. Изузетак чине блокови 7.1 и 7.2 који представљају
мешовите блокове са учешћем комерцијалних, јавних и привредних садржаја и
блокови у подцелини 9. у непосредном окружењу градске пијаце (у ободној зони
изван конкурсног подручја), где преовлађују садржаји трговине, услуга дужизван конкурсног подручја), где преовлађују садржаји трговине, услуга дуж
Немањине и ул. Рада Драинца (уз пијацу), као и садржаји привредних делатности
(пословање, производња, магацини и складишта) са друге стране Немањине улице
(блок 9.3). Део блока 7 2 уз Косовску улицу

Конфекција “7. јули”

Об б ђ

Подцелина 7 – блок 7.1 и 7.2
П 7 б

Подцелина 8 - блок 8.1, 8.2, 8.3
Део блока 7.2 уз Косовску улицу

Обухвата блокове претежно породичног становања у залеђу уже зоне градског
језгра, са појединачним локацијама вишепородичног становања и са незнатном
заступљеношћу допунских садржаја становању. Блокови су део правилне
ортогоналне структуре градског центра морфолошки и типолошки уједначени са

Подцелину 7 чине блокови мешовите намене и у извесном смислу, на делу уз
Косовску улицу, представљају продужетак градског центра, са чврстом реулацијом
вишеспратних објеката и доминантним учешћем објеката вишепродичног становања.
У осталим деловима блокова заступљено је породично становање без допунских ортогоналне структуре градског центра, морфолошки и типолошки уједначени, са

претежном висинском регулацијом П – П+1 (породично становање), међу којима се
издвајају појединачне локације вишепородичног становања спратности до П+3.

У осталим деловима блокова заступљено је породично становање, без допунских
функција. У блоку 7.1 поред стамбених објеката, заступљени су и објекти јавне
намене (ЈП Дирекција, ДТВ Партизан), док се на делу Косовске у блоку 7.2 налази
пословно-производни објекат конфекције 7. јули.

Раскршће ул. Косовске и 
Карађорђеве ул. Карађорђева ул. Косовска раскрће ул. Б. Караџића 

и Косте Војиновића

ул. Косте Војиновића

 К

ул. Косте Војиновића

ул. Косовска

ул. Косовска
ул. Косте Војиновића

ул. 16. фебруара

ул. 16. фебруара ул. Карађорђева ул. Косте Војиновићаул. Косте Војиновића



Подцелина 9 блок 9.1, 9.2, 9.3

Обухвата блокове дуж обе стране Немањине улице, као и блок овичен ул. Рада
Драинца и Вука Караџића, у непосредној околини градске пијаце и залеђу

Е “ П ј ј јресторана „Европа“. Простор карактерише значајна концентрација комерцијалних
садржаја дуж Немањине и ул. Рада Драинца, иницирана, пре свега, близином
градске пијаце. У непосредном окружењу ове подцелине је и комплекс ОШ “Дринка
Павловић” као и аутобуска станицаПавловић , као и аутобуска станица.

Сл.6,7 – блок 9.1 – раскршће ул. Немањина и Рада Драинца Сл 8 – ул Рада Драинца, р р у Др ц Сл.8 ул. Рада Драинца

Сл.1,2,3 – блок 9.1 уз Немањину улицу

Сл.9,10,11. – унутрашњост блока 9.1 и 9.2

Сл 4 Немањина улица према пијаци Сл 5 Немањина улица према центру

Као посебан функционални сегмент, издваја се блок 9.3 са десне стране Немањине

Сл.4 – Немањина улица према пијаци Сл.5 – Немањина улица према центру
Сл.12 – блок 9.1 уз ул. В. Караџића ка ценру Сл.13. блок 9.1 – ка ОШ Дринка Павловић

улице, са пословним садржајима на регулацији улице и производно-складишним
објектима у унутрашњости блока.

Сл.14, 15, 16 – блок 9.3 уз Немањину улицу



Подцелина 10 блок 10.1, 10.2, 10.3

Обухвата блокове породичног становања у источном ободном делу конкурсног
захвата према индустријском комплексу и реци Топлици, као и блок у југоисточном
делу према ушћу Бањске реке у Топлицу. Трговачко-услужни садржаји заступљениделу према ушћу Бањске реке у Топлицу. Трговачко услужни садржаји заступљени
су у низовима објеката ивичне градње само дуж ул. 16. фебруара. Блокови су
неправилне структуре условљени израженом морфологијом терена (обод речне
терасе која се спушта према речним долинама) са неправилним и уситњеним
парцелама и често са више објеката на парцели.
У делу блока 10.1 формиран је појас заштитног зеленила према индустријском
комплесу у контактном делу предметног подручја.
Блокови 10 2 и 10 3 налазе се у рубном југоисточном делу конкурсног захвата на

ул. Пролетерсих бригада
Блокови 10.2 и 10.3 налазе се у рубном југоисточном делу конкурсног захвата, на
самом уласку у подручје градског центра, у долини Топличке и Бањске реке.
Карактерише их незаокружена блоковска структура, недостатак функција и
акцентних мотива који обликовно и визуелно наглашавају улазак у централноц ј у ју у у ц р
градско подручје.

блок 10.1 – раскршће ул. Пролетерских бригада и 16. фебруара

блок 10.3 –ул. 16. фебруара

блок 10.1 – залеђе блока према реци Топлици ул. 16. фебруара према мосту



Постојећа намена објеката



Изграђеност простора



Спратност објеката



3.2.5. Улични токови

Oкосницу градске саобраћајне мреже, које уједно и дефинишу шири простор конкурсног
захвата, чине :

Градске саобраћајнице – ул. 16. фебруара (ДП IIа реда бр. 214) која уједно чини и
уводни правац на предметно подручје из правца Прокупља и Блаца. Градска
саобраћајница (ДП IIа реда бр. 213) не пролази кроз предметно подручје, али има
значајан утицај на повезивање ширег подручја насеља са градским центром; К  значајан утицај на повезивање ширег подручја насеља са градским центром;
Сабирне саобраћајнице - ул. Косовска и Немањина, ул. Палих бораца и ул. Косте

Војиновића;
Приступне саобраћајнице - ул. Вука Караџића, Пролетерских бригада, Карађорђева,

Косовска ул. 
према Немањиној

Косовска ул.
преко пута парка

р у р ј ц у у р џ , р р р д , р ђ рђ ,
7. јули;
интегрисане саобраћајнице које омогућавају приступ у унутрашњост блокова;
Пешачка улица у градском језгру (ул. Свете Ане).

Карактеристика централног подручја Куршумлије је правилна ортогонална улична
мрежа у чијем је центру простор трга/парка.

Због начина на који је формирана, градска улична мрежа, поред локалних, прима и
транзитне токове који пролазе кроз најуже градско ткиво, оптерећујући централну
градску зону, али и сам простор тежишне зоне – подручја трга/парка. Додатно Ул  В  КараџићаУл  В  Караџићаоптерећење за функционисање саобраћаја на простору трга/парка представља и
неадекватно лоциран простор бензинске пумпе, који данас представља право
саобраћајно чвориште, а чије би измештање са простора трга допринело бољем
организовању како саобраћајних и пешачких токова тако и функционисању и

Ул. В. Караџића
Према ул. 16.фебруара

Ул. В. Караџића
према Косовској

организовању како саобраћајних и пешачких токова, тако и функционисању и
обликовању простора у целини.

Мешање екстерног и интерног саобраћаја изазвало је низ негативних појава, од којих сур р р ј ј ј ј у
типичне следеће:

Транзитни ток при проласку кроз град, подређен је режиму градске вожње што
продужава време путовањапродужава време путовања
Овај саобраћајни ток буком и аерозагађењем погоршава животне услове у

централног градској зони /зони највеће концентрације корисника
Због мешања са пешачким токовима, битно се смањује безбедност саобраћаја Ул. Палих бораца Пешачка улицаЗбог мешања са пешачким токовима, битно се смањује безбедност саобраћаја

Организован простор за мирујући саобраћај на нивоу контекстуалног подручја не
постоји. У унутрашњости појединих централних блокова са вишепородичним

ћ бј

р
према Косовској

у
према цркви

становањем присутни су помоћни објекти-гараже.
У свим уличним потезима, паркирање се врши дуж уличног тока, што додатно
оптерећује ове саобраћајне правце и нарушава континуитет и безбедност кретања
пешака нарочито на делу парка дуж ул Палих бораца и ул Вука Караџићапешака, нарочито на делу парка дуж ул. Палих бораца и ул. Вука Караџића.
Истовремено, концентрација стационарног саобраћаја дуж ових потеза битно утиче и
на смањење атрактивности амбијента парка и укупног простора градског језгра.
Паркирање се, стихијски и неорганизовано, обавља и на простору око бензинске
станице, што ствара проблеме саобраћајни гужви, утиче на смањење проточности
саобраћаја и драстично нарушава амбијенталност простора парка.

Ул. 16. фебруара
према бенз  станиципрема бенз. станици Бензинска станица



ЛУКОВСКА БАЊА

Приказ уличних токова на предметном подручју

ЛУКОВСКА БАЊА

Приказ уличних токова на предметном подручју

ПРОКУПЉЕ
НИШ

КУРШУМЛИЈСКА БАЊА



Зеленило

Осим уређених зелених површина градског парка, заступљеностур ђ р р р у
зеленила у оквиру централне градске зоне је скромно.

Структуру зеленила предметног подручја чине:

- Парк Топличког устанка – тежишно подручје, са групацијама
различитих врста листопадног и зимзеленог високог растиња,
жбунастих и цветних засада травнатим површинама уређенимжбунастих и цветних засада, травнатим површинама, уређеним
шетним стазама;
- пејзажно уређен простор пешачке улице - мање површине
цветних засада, жбунастих врста и ниског растиња;

ПАРК ТОПЛИЧКОГ УСТАНКА ПАРК ТОПЛИЧКОГ УСТАНКА
ц д , у р р ;
- уређен и делимично озелењен простор комплекса цркве Св.
Тројице;
- блоковско зеленило унутар стамбеног ткива, махом неуређеноблоковско зеленило унутар стамбеног ткива, махом неуређено
или делимично уређено;
- линеарно зеленило - местимично заступљени дрвореди дуж
уличних токова;у ;
- заштитно зеленило – појас у залеђу цркве Св. Тројице;
- зеленило уз речне токове - Топлицу и Бањску реку (претежно
травнате површине, недовољно уређене и озелењене)травнате површине, недовољно уређене и озелењене)

КОМЛЕКС ЦРКВЕ СВ. ТРОЈИЦЕПЕШАЧКА ЗОНА

БЛОКОВСКО ЗЕЛЕНИЛО ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО ДРВОРЕДНО ЗЕЛЕНИЛО



Куршумлија
Урбани центар – почетак 20. века Парк – средина 20. века

Куршумлија
Урбани центар – почетак 21  века Парк – почетак 21  векаУрбани центар – почетак 21. века Парк – почетак 21. века



П  К јПанораме Куршумлије



Градитељско наслеђе Куршумлије3.2.6. Културно - историјске вредности

На подручју градског насеља Куршумлија, јасно се издвајају три целине које
обухватају вредно културно наслеђе Куршумлије, јединствено на подручју
Србије, на којем је заснован културно-историјски идентитет града. Две целине
које обухватају заштићена категорисана непокретна културна добра од изузетног
значаја за Републику Србију односе се на заштићене локалитете изван обухватазначаја за Републику Србију односе се на заштићене локалитете изван обухвата
конкурсног подручја – Манастир Св. Николе (у ближој околини конкурсног
подручја) и манастир Св. Богородице. Трећу целину чини простор историјског
језгра данашње Куршумлије и обухвата готово читав простор конкурсног захвата.ј р д ур у ј у р р ур

ГРАДИТЕЉСКО НАСЛЕЂЕ У ГРАНИЦАМА КОНКУРСНОГ ЗАХВАТА

ААрхеолошки локалитети

У зони локалитета која се поклапа са историјским језгром данашње Куршумлије,
између река Топлице и Бањске, налазило се римско утврђење Ad Fines, чија је
траса бедема очувана и сада, али на нивоу темеља. Римско насеље се налазило
у центру садашње Куршумлије и све до 1934. године су постојали остаци зидина
према Топлици.

Културно наслеђе у оквиру историјског језгра града

Током последње две деценије 19. века, формиран је центар насеља чија је
б ј Њурбанистичка структура, и поред многих измена, још увек препознатљива. Њена

основна концепција заснована је на средишњем, правоугаоном, изузетно
пространом тргу у чијем је центру 1896. године постављен споменик
Ослободиоцима Куршумлије од Турака Некада у функцији пијаце овај трг је уОслободиоцима Куршумлије од Турака. Некада у функцији пијаце, овај трг је у
периоду после Другог светског рата (1946-1950) препројектован у парк.
Објекти који формирају трг такође су настајали крајем 19. века и почетком 20.
века. Најзачајнији објекат је хотел “Еворпа”, подигнут 1892. године, за својеј ј ј ј ј р у ј
време импозантан објекат, а који је претрпео доста промена, пре свега на
главној фасади.
Од зграда које данас окружују трг, као и оних у околним улицама, очувано је

ј 20неколико које прате одлике еклектичне градске архитектуре, са почетка 20. века.
Својим обликом и габаритима, ове куће одговарају изворном карактеру трга и
улица које се у њега уливају, осмишљеног “по мери човека”, у складу са присним
карактером паланачког живота Неке од кућа су у добром стању док је већинакарактером паланачког живота. Неке од кућа су у добром стању, док је већина
претрпела неодговарајуће измене, које су ипак реверзибилне и усмереним
начином заштите њихов оригинални изглед може бити враћен.

Примери задовољавајућег и неадекватног одржавања зграда у историјском језгру Куршумлије (горе: 1. Улица Палих бораца; 2. Туристичка организација Куршумлије, улица Палих бораца;
средина: 3. Настина зграда, ул. Немањина 15; 4. Улица Св. Ане 9; 5. Улица Св. Ане 13; 6. Улица Св. Ане 7; доле: једна од зграда, 7. некад и 8. сад (ул. Вука Караџића)
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Уз градску архитектуру, потребно је навести и цркву Св. Тројице, изграђену 1902.
године, која са наведеним објектима чини амбијенталну целину која се развијала

УТВРЂЕНА НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА

СПОМЕНИЦИ КУЛТУРЕ ОД ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА

око главног трга. Еклектична по понављању моравског типа сакралних
грађевина, она представља неодвојив део историјског центра града.

Поред објеката који одсликавају тежње становништва ка развоју Куршумлије као СПОМЕНИЦИ КУЛТУРЕ ОД ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА

1. Манастир Св. Николе
2. Манастир Пресвете Богородице

р д ј ј д ју р ју ур у ј
градског центра, унутар историјског језгра очувано је и неколико примера
народног градитељства, који између осталог сведоче о традицији зидања
сачуваној из периода пре ослобођења од Турака (маловарошка или касабска,

СПОМЕНИЦИ КУЛТУРЕ

1 Маркова црква касноантичка базилика код Кастрата

типична за боље грађене куће из турског времена), као и о приливу соског
српског становништва у годинама по ослобођењу (типична кућа Поморавља и
југа Србије). Иако малобројне и у прилично дерутном стању, ове грађевине
доприносе идентитету града и стога треба да буду заштићене 1. Маркова црква – касноантичка базилика код Кастрата

2. Споменик ослободиоцима Куршумлије од Турака у Куршумлији*

ДОБРА КОЈА УЖИВАЈУ ПРЕТХОДНУ ЗАШТИТУ

доприносе идентитету града и стога треба да буду заштићене.

Д Д

ОБЈЕКТИ САКРАЛНЕ АРХИТЕКТУРЕ

1 Ц С Т ј К ј *1. Црква Св. Тројице у Куршумлији*

ОБЈЕКТИ ГРАЂАНСКЕ И НАРОДНЕ АРХИТЕКТУРЕ

1. Објекти с краја 19. и почетка 20. века у ул. Вука Караџића од бр. 2 до бр. 20*
2. Објекти с краја 19. и почетка 20. века у ул. Палих бораца од бр. 1 до бр. 29*
3. Објекти с краја 19. и почетка 20. века у ул. 16. фебруара бр. 52 и 56*ј р ј у у ф ру р р
4. Објекти с краја 19. и почетка 20. веека у ул. Св. Ане од бр. 7 до бр. 13*
5. Објекти народне архитектуре се у ул. 16. фебруара бр. 48 и бр. 62*

АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТИАРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТИ

1. Куршумлија, простор око цркве Св. Богородице
2 Куршумлија црква Св Николе2. Куршумлија, црква Св. Николе
3. Куршумлија, град*
4. Куршумлија, Баћоглава
5. Куршумлија, базилика

Примери народног градитељства: 1. Касабска кућа, Косовска 34; 2. Поморавска кућа, *) објекти и локалитети на подручју конкурсног захвата
16. фебруара 62; Влајине зграде, 16. фебруара 48
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4.0. Полазиште за формирање програмског задатка

У наведеном смислу, на свим просторним нивоима предметног подручја, за
очекивање је разрешење проблема захтева и циљева кроз више проблемско-
техничких слојева

Један од жељених нивоа разрешавања проблема је предлагање КОНЦЕПТА
РАЗВОЈА простора градског центра и трга/парка као тежишног нивоа, услед чега
се учесницима нуде (уместо јасно детерминисаног програма), програмске

техничких слојева.

РЕОРГАНИЗАЦИЈА функционисања садржаја у простору и токова активности,
обухватају разрешење проблема на нивоу преиспитивања постојећег начина

препоруке за формирање и предлагање „свог програма“ унапређења предметног
простора.

У том контексту програмске препоруке су структуриране на више нивоа

обухватају разрешење проблема на нивоу преиспитивања постојећег начина
коришћења простора и његово унапређење редситрибуцијом постојећих и
уношењем нових атрактивних садржаја на такође атрактивним микролокацијама,
пунктовима, површинама, путевима и зонама, блоковима и објектима.

У том контексту, програмске препоруке су структуриране на више нивоа
одређености:

I ниво препорука је изношење програма за које расписивач има јасан став, при

(Пре)УРЕЂЕЊЕ има тзв. утилитарну улогу, да тежишни простор централног
подручја претвори на свим нивоима у непосредне облике: лаке приступачности и
доступности садржаја приближавањем делова и целине трга/парка разноврснимо ре ору а је з о е е ро ра а за оје рас с а а јаса с а , р

чему се од учесника очекује да га на најбољи начин реализује

II ниво представљају препоруке шта би било пожељно да се укључи у програм, а

доступности садржаја, приближавањем делова и целине трга/парка разноврсним
корисницима, обезбеђење „комфора и удобности“ разноврсно уређених микро-
целина, како на нивоу трга/парка, тако и ширег контекста предметног подручја.

од учесника се очекује да их у односу на своја опредељења укључи у свој идејни
концепт развоја предметног простора „на свој начин“

III ниво су исказане жеље субјеката и актера“ које се учесницима остављају да

(Ре)МОДЕЛАЦИЈА физичких структура, обухвата проблем формирања складних
склопова, усмерених ка јачању идентитета амбијента централног подручја у
целини и унапређење његове визуелно-естетске атракције, успостављањем

ј ђ фIII ниво су исказане жеље „субјеката и актера које се учесницима остављају да
их користе онако како то одговара њиховом концепту развоја предметног
простора

степеноване регулације између хоризонталних и вертикалних профила у духу
изворних вредности тежишног простора центра.

(Ре)ИЗГРАДЊА има вишеструку улогу почев од ревитализације постојећих
IV ниво је потпуно "отворен" за учеснике, са жељом да они дају своје препоруке
за укључење у програм развоја градског центра и тежишног подручја трга/парка
(садржаја, функција и активности), што ће се ценити као посебан и драгоцен

(Ре)ИЗГРАДЊА има вишеструку улогу, почев од ревитализације постојећих
објеката, преко реконструкције различитих степена (делимичне надградње,
поступне доградње, потпуне замене) па до изградње нових објеката и склопова.

допринос. (Пре)ОБЛИКОВАЊЕ има улогу завршног слоја, на коме треба да се одслика
естетска уклопљеност, временска слојевитост образаца настајања, модуларна
повезаност склопова из различитих времена градње и моделска привлачност која
треба не само да привуче кориснике простора трга/парка већ им да осећајтреба, не само да привуче кориснике простора трга/парка, већ им да осећај
припадности овом простору.



4.1. Планске препоруке

У контексту наведених полазишта, учесницима се даје преглед планске понудеу у ј р у
који произилази из различитих урбанистичко-планских концепата и норматива
дефинисаних на различитим планским нивоима.

4 1 1 П П Р б С б ј4.1.1. По Просторном плану Републике Србије произилази:

По значају у мрежи центара Републике Србије, Куршумлија је означена као мањи
урбани центар који територијално припада Топличкој области са центром уурбани центар који територијално припада Топличкој области са центром у
Прокупљу (ниво НСТЈ 3), као и региону Јужна и источна Србија са центром у
Нишу (ниво НСТЈ 2).
У смислу општег коришћења ширег простора, Куршумлија се налази на правцу
развојне осовине II ранга (Ниш – Приштина), околина насеља је изразито
пољопривредно подручје, а спада у групу неразвијених и демографски крајње
угрожених подручја.

У погледу развоја саобраћајне инфраструктуре, кроз Куршумлију пролази
државни пут I реда (Ниш-Прокупље-Куршумлија-Подујево-Приштина), а на том
правцу су планирани аутопут и магистрална једноколосечна пруга.правцу су планирани аутопут и магистрална једноколосечна пруга.
Из ове чињенице произилази пожељан развој комерцијалних делатности уз
магистрални правац, а посредно би могао утицати и на развој садржаја у
функцији развоја транзитног туризма у самом општинском центру.

По ППРС, Куршумлија је део културног подручја ''Топлица'', а у околини су:
природно добро ''Радан планина'' – простор од посебног интереса за очување
(ASCI) и део европске мреже за очување дивље флоре и фауне и њихових(ASCI) и део европске мреже за очување дивље флоре и фауне и њихових
станишта (EMERALD мрежа) и Споменик природе ''Ђавоља варош''; бање –
Пролом Бања, Куршумлијска Бања и Луковска Бања. Куршумлија се налази
између подручја туристичких кластера ''Југоисточна Србија'' и ''Средишна иђу дру ј ур р у р ј р д
западна Србија''.

Заштићена непокретна културна добра (културно-историјске целине),
М С Н П Б јМанастири Св. Николе и Пресвете Богородице, представљају културолошку
туристичку понуду која, синхронизована са бањским туризмом на ширем подручју
општине и изузетним туристичким атрактером “Ђавоља варош”, чини туристичку
понуду општине Куршумлија богатијом што упућује на могућост организације ипонуду општине Куршумлија богатијом, што упућује на могућост организације и
повезивање туристичких садржаја – културно-забавних, едукативних, уз
активирање угоститељско-хотелских и информативно-агенцијских садржаја. У
контексту развоја Куршумлије као туристичког места, уређење градског простора
и подизање степена његове визуелне и садржајне атрактивности, нарочито
његовог центра, треба да представља један од приоритета.
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4.1.2. По Просторном општине Куршумлија произилази:

Према значају у мрежи насеља, Куршумлија има значај општинског центра, а његово
даље јачање предвиђено је кроз развој широког спектра намена, делатности и
садржаја, како у домену развоја јавних служби, тако и кроз јачање привреднихсадржаја, како у домену развоја јавних служби, тако и кроз јачање привредних
активности. Наглашено је јачање централитета Куршумлије кроз развој функција и
садржаја регионалног значаја, с обзиром на постојање значајних привредних ресурса
и развој важних саобраћајних комуникација, чиме би се учврстила и његова позиција и
подигао значај у систему насеља Топличког округа, па и шире.

Градско насеље Куршумлија, као примарни центар развоја општине биће и даље
носилац развоја пословно-услужних система које као градски центар представљаносилац развоја пословно услужних система, које као градски центар представља
седиште највећег броја пословних и услужних делатности. Делатности на којима се
заснива развој Куршумлије као општег пословно-услужног центра су:
- услуге и агенције везане за разне видове пословања (администрацију, пословне
делатности, угоститељство, културу и забаву, образовање, стручне, научне и техничке
делатности, информисање и комуникације ...),
- пословање некретнинама,
финансијске делатности осигурања Сл. 1. Развој производних делатности- финансијске делатности, осигурања,

- трговина на велико и мало (тржни центри, продавнице мешовите робе,
специјализоване трговинске радње, ...),
- угоститељске делатности (смештајни капацитети – хотели, мотели, пансиони,

ј р

угоститељске делатности (смештајни капацитети хотели, мотели, пансиони,
одмаралишта, ... и пратеће услуге ...),
- занатске делатности (радионице, сувенирнице, ...).

Г К јГрадско насеље Куршумлија са околином представља секундарни туристички простор
у оквиру општине, чијим би се уређењем и различитим степеном покретања
активности и садржаја унапредила како туристичка понуда, тако и бројне друге
активности и садржаји (спорт и рекреација) више од половине становника општинеактивности и садржаји (спорт и рекреација), више од половине становника општине.
Ова зона поседује могућности за различите облике туристичке понуде како у градском
насељу, тако и у непосредној околини. Одговарајући видови туризма у Куршумлији:
стационарно-рекреативно-одмаралишни туризам, спортско-рекреативни туризам,
конгресни туризам, транзитни туризам, културни туризам, културно-манифестациони
туризам, дечји и омладински туризам, излетнички и екскурзиони туризам.
У ту сврху, пожељно је:
проширити постојеће смештајне капацитете и увести нове видове смештаја (хотели- проширити постојеће смештајне капацитете и увести нове видове смештаја (хотели,

пансиони, ....). Посебно би било корисно прилагодити услове смештаја одређеним
циљним групама (транзитни туристи старији, ученици, спортисти, ...);
- осавременити и проширити понуду комплементарних садржаја и делатности (спорт иосавременити и проширити понуду комплементарних садржаја и делатности (спорт и
рекреација, услуге, трговина, саобраћај, зеленило, ...), посебно дуж траса које
повезују постојеће туристичке пунктове.

Сл. 2. Развој туризма



4.1.2. Нацрт ПГР насеља Куршумлија даје планске препоруке и опште
поставке које упућују на:поставке које упућују на:

Јачање ЦЕНТРАЛИТЕТА простора градског центра и његовог тежишног подручја
трга/парка, уношењем мултифункционалних садржаја и активности у простор и
објекте предметног подручја (почев од јавних, преко трговачких, пословних,
угоститељских, културно-забавних, профитабилних садржаја);

Чвршће повезивање садржаја околних централних токова „ка, кроз и на“ простору
трга/парка (јавних, занатско-услужних, пословних, трговачких, ...);

Обликовно и амбијентално заокружење сегмената градског центра у јединствену
целину простора;

Уређење зелених површина (парковско-вртно-дрворедно ...) богатим вишеслојно-
квалитетним зеленилом;

Успостављање и уређење пешачких токова кроз реконструкцију и изградњуУспостављање и уређење пешачких токова кроз реконструкцију и изградњу
пешачке инфраструктуре;

Решавање саобраћаја у оквиру предметног подручја – почев од приступар ј у ру р д дру ј д р у
тргу/парку, ефикасног пролаза и организације различитих облика паркирања;

Потпуна и трајна интегративна заштита и одрживо коришћење непокретних
б јкултурних добара као извора идентитета, територијалне препознатљивости и

унапређења квалитета простора и живота у цилини, уз усаглашавање са осталим
сегментима развоја и примерено активирање њихових културно-историјских,
научно-образовних и туристичких потенцијала;научно образовних и туристичких потенцијала;

Развој занатства и услуга у складу са порастом стандарда и квалитета
урбанизације;

Развој традиционалног и модерног угоститељства уз промовисање и заштиту
културног наслеђа, локалних обичаја и производа. Угоститељско-смештајне
капацитете лоцирати у зонама велике концентрације пролазника посетилаца икапацитете лоцирати у зонама велике концентрације пролазника, посетилаца и
становништва;

У циљу развоја туристичких потенцијала (излетнички, спортско-рекреативни,У циљу развоја туристичких потенцијала (излетнички, спортско рекреативни,
пословни, транзитни, ... туризам), пожељно је развијати различите облике
становања у функкцији туризма: хотелски капацитети, апартмани, пансиони, и сл.



На тежишном подручју (трг/парк, контактни низови), предвиђени следећи садржаји:

Парк
управа и администрација

Извод из Нацрта ПГР Куршумлија

Шири простор конкурсног подручја намењен је за следеће садржаје:

управа и администрација
трговина, пословање
услуге
угоститељство

објекти  јавне управе и администрације
угоститељство
занатско-услужне делатности

ј

у
занатско-услужне делатности
становање  (вишепородично и породично) са пословно-трговачким садржајима

По питању непосредних садржаја узети у обзир:спорт и рекреација
верски објекти
пословно-производне делатности
становање (вишепородично и породично) са пословно-трговачким садржајима

По питању непосредних садржаја узети у обзир:

по питању трговине – специјализовани трговински садржаји на нивоу ексклузивитета –
„занатска чаршија у новом руху“становање (вишепородично и породично) са пословно трговачким садржајима

зона заштитног зеленила
р ј у ру у

по питању финансијско-техничких садржаја – банке, представништва, агенције
по питању административно-пословних садржаја – допунски општински садржаји, 
агенције, туристички центар, просторије за страначке активности, удружења, итд.



Извод из Нацрта ПГР Куршумлија – саобраћај / објекти и површине јавне намене



Извод из Нацрта ПГР Куршумлија - инфраструктура

КАНАЛИСАЊЕ

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕГЕТИКА

КАНАЛИСАЊЕ ТЕМОЕНЕРГЕТИКА



Извод из Нацрта ПГР Куршумлија

4.1.2.1. Планске препоруке за уређење зелених и парковских површина:р ру ур ђ р р

Приликом уређења потребно је да се задовоље услови:

најмање 70% површина под зелениломнајмање 70% површина под зеленилом,
норматив за парковске површине унутар насеља је 10 м2 зелених површина по

становнику.

Предлог неких врста из мноштва, које би могле наћи своју примену у парковском
типу зеленила:

Високи и средње високи лишћари: Acer pseudoplatanus (јавор) Fraxinus excelsiorВисоки и средње високи лишћари: Acer pseudoplatanus (јавор), Fraxinus excelsior
(јасен), Sophora

japonica (софора), Celtis australis (копривић), Quercus rubra (црвени храст),
Quercus robur

(лужњак), Castanea sativa (питоми кестен), Betula alba (бреза), Platanus acerifolia
(платан), Tilia

sp. (липа), Robinia pseudoacacia (багрем), Gleditschia triacanthos (гледичија) итд;
Н ћ L b i id ( ) A l t AНижи лишћари: Laburnum anagiroides (зановет, златна киша), Acer palmatum, A.

ginala (јавори),
Catalpa bignonioides (каталпа), Cercis siliquastrum (јудино дрво), Rhus sp. (руј)

итд ;итд.;
Жбунасте врсте и форме лишћара: Forsythia sp., Spirea sp. (суручица),

Jasminum sp. (јасмин),
Berberis sp., Cotoneaster sp. (дуњарица), Hibiscus syriacus (сиријска ружа) итд.;
Високи четинари:Abis alba, A. cocolor (јела), Picea omorica (Панчићева

оморика),Cedrus
atlantica, C. deodara (кедар), Larix sp. (ариш), Pinus nigra (црни бор) итд.
Средње високи и нижи четинари: Chamaecyparis sp (пачемпреси) Cupressus spСредње високи и нижи четинари: Chamaecyparis sp. (пачемпреси), Cupressus sp.

(чемпреси),
Juniperus sp. (клеке), Taxus sp. (тисе), Thuja sp. (тује) итд;
Зимзелено жбуње, ниске, и полегле форме: Berberis sp., Buxus sp. (шимшир),у , , ф р p , p ( р),

Cotoneaster sp.
(дуњарица), Ilex aquifolium (божиковина), Pyracantha sp. (ватрени трн), Juniperus

horisontalis
(пузеће клеке) итд.



4.2. Програмске препоруке



4.2. Програмске препоруке



4.2. Програмске препоруке



Режими чувања, коришћења и заштите градитељског наслеђа

Предвиђа се потпуна и трајна интегративна заштита непокретних културних добара, Заштићена околина НКД представља јасно дефинисан простор око НКД који се штитир д ђ у р ј р р у ур д р ,
као и примерено активирање њихових културно-историјских, научно-образовних и
туристичких потенцијала. Третман градитељског наслеђа заснива се на начелима
интегративне козервације, где се споменичко наслеђе третира као необновљив
ресурс извор идентитета културно историсјки и научни капитал и штити заједно са

Д р д ј д ф р р Д ј
и уређује интегрално, на основу пропозиција и прописаних мера заштите. Могуће је
уређење и активација простора у функцији истраживања, заштите и презентације
непокретног културног добра (уређење приступних путева и стаза, обележавање и
партерно уређење у циљу обезбеђивања примарне ифраструктуре) а иресурс, извор идентитета, културно-историсјки и научни капитал и штити заједно са

простором и објектима од значаја за заштиту, истраживање и коришћење уз
функционално усклађивање са захтевима савременог живота. Код опредељења за
презентацију, кључна је намена која треба да обезбеди коришћење уз очување свих

партерно уређење у циљу обезбеђивања примарне ифраструктуре), а и
инфраструктуру и објекте неопходне за туристичку презентацију планирати тако да
својим положајем, габаритом и изгледом не ремете визуру нити пејзажне
карактеристике простора од значаја за адекватан доживљај и презентацију НКД, нити

Мере заштите непокретних културних добара: Мере заштите заштићене околине непокретних културних добара:

р ју у ј ј р р у у
вредности због којих уживају статус добра.

р р р р ј ј р ју Д
да својим карактером, обликом или габаритом доминирају над њим.

1. Чување, одржавање и сповођење утврђеним мера заштите, обавештавање
надлежног Завода за заштиту о променама насталим у вези са НКД, омогућавање
научних и стручних истраживања, техничких и других снимања, извођење мера

р р у ур р

1. Забрањује се препарцелација постојећих катастарских парцела у обухвату
заштићене околине непокретних културних добара;

2 Забрањује се сеча стабала и уклањање остале вегетације у обухвату заштићенеу ру р , дру , ђ р
техничке заштите на НКД и обезбеђивање његове доступности јавности;

2. Одржавање и очување НКД да не дође до оштећења или уништења његових
споменичких својстава;

3 НКД б б

2. Забрањује се сеча стабала и уклањање остале вегетације у обухвату заштићене
околине непокретног култрног добра, осим под условима и надзором надлежне
службе заштите;

3. Забрањује се извођење радова којима се врши промена облика или нагиба терена
3. НКД се не сме оштетити, уништити, нити се без сагласности службе заштите може

мењати њихов изглед, својство или намена;
4. НКД се не може користити у сврхе које нису у складу са његовом природом,

значајем и наменом, или на начин који може довести до његовог оштећења или

у обухвату заштићене околине непокретног културног добра;
4. Забрањује се градња објеката у обухвату заштићене околине непокретног

културног добра који својом наменом, архитектуром и габаритом угрожавају
његова споменичка својствај , ј д д

уништења;
5. Забрањује се рушење, раскопавање, преправљање, презиђивање, адаптација или

извођење било каквих радова који могу променити изглед и својства нКД, без
претходно прибављених посебних услова и сагласности надлежног Завода;

његова споменичка својства,
5. Забрањује се постављање ваздушних електро и ТТ водова преко парцела у

обухвату заштићене околине непокретног култрног добра;
6. У случају подземног извођења инфраструктуре обавезно је извођење претходних

претходно прибављених посебних услова и сагласности надлежног Завода;
6. Забрањена је препарцелација постојећих катастарских парцела;
7. Забрањено је извођење радова којима се врши промена облика или постојеће

намене терена;

археолошких ископавања и враћање терена у првобитно стање по окончању
радова;

7. Изместити привредна постројења у обухвату заштићене околине непокретног
културног добра;р

8. Забрањена је изградња сталних и постављање привремених објеката који својом
наменом, архитектуром, габаритом и висоном угрожавају НКД;

9. У случају подземног извођења инфраструктуре обавезно је извођење претходних
археолошких ископавања и враћање терен у првобитно стање по окончању

културног добра;
8. Уређење обала и евенуталну регулацију водотокова извести у природном

материјалу, тако да у што већој мери одговара природној конфигурацији терена;
9. Све активности на уређењу простора изводити тако да својим постојањем не

археолошких ископавања и враћање терен у првобитно стање по окончању
радова;

10. Приликом планирања реконструкција у амбијентима са споменичким вредностима,
успоставити хармоничан просторни склад пројектовањем у контексту, ослањасем

угрожавају непокретно културно добро нити да својим карактером, обликом или
габаритом доминирају над њиме.

на споменичке вредности наслеђа у окружењу и другим методама које доприносе
остваривању виших домета и унарпеђењу градитељског стваралаштва у
обухваћеном простору.



Режими чувања, коришћења и заштите градитељског наслеђа

Мере заштите археолошких локалитета

1. У оквиру историјског језгра Куршумлије, обавезан је археолошки надзор
приликом било каквих земљаних радова који нису у оквиру археолошких
истраживања.

Циљеви који се морају постићи приликом имплементације планске
документације и мера заштите културног наслеђа:

с ра а а
2. Забрањује се уништавање, прекопавање и заоравање археолошких

локалитета, као и извођење земљаних радова на дубини већој од 30 цм,
изградња свих врста објеката инфраструктуре, неовлашћено ископавање,

Афирмација Куршумлије у ширем региону,
Адекватно презентовање културних садржаја,
Постизање активности централног градског језгра (истицањемр д р ј фр ру ур , ,

одношење камена и земље и прикупљање покретног материјала без
сагласности надлежне установе заштите, претходни археолошких
истраживања и адекватне презентације налаза:

Постизање активности централног градског језгра (истицањем
најрепрезентативнијих објеката и амбијената, адекватним опремањем),
Ремоделовање урбанистичких склопова (методом интерполације-репликама,
контраста, асоцијације) и адекватно урбанистичко опремање (поплочавање,

3. Ако се приликом било које врсте земљаних радова наиђе на покретне или
непокретне археолошке налазе, исти се морају прекинути како би се претходно
обавила заштитна археолошка ископавања.

контраста, асоцијације) и адекватно урбанистичко опремање (поплочавање,
нови мобилијар, сигнализација, зеленило, водене површине…),
Унапређење квалитета целокупног живота у градском насељу (културолошки,
социјални, економски, естетски приступ унапређењу микролокације,

Мере заштите историјског језгра града

1 О б

ц ј , , р у у р ђ у р ц ј ,
стварањем нових јавних простора кроз активне програме и манифестације у
зони аутентичног амбијента),
Повећање економске исплативости централне зоне (повећањем броја радних1. Очување традиционалне урбане матрице, пре свега затечене уличне

регулације.
2. Очување затечене парцелације.

ц р ( р ј р д
места адекватних новоизграђеном грађевинском фонду-увећани степен и обим
рентирања и сл., чиме се долази до средстава за квалитетнији приступ
ревитализацији зоне),

3. Унутар историјског језгра града мере заштите подразумевају очување типичних
габарита у границама традиционалне парцеле и спратности од П+1 око
трга/градског парка, односно П+2 у осталим деловима историјског језгра.

Постављање нових регулатива, са аспекта службе заштите, за будуће
моделовање простора и одрживи развој градског насеља (дефинисање зона,
функција, намена, висинских регулација, спратности, материјала и начина

б ј )4. Предвидети измештање бензинске станице која се налази на источном крају
трга/градског парка. У међувремену, заштитним појасом зеленила визуелно је
одвојити од трга/градског парка.

5 С бј

градње, архитектонског стила, боја, ликовних елемената и детаља и др.).

5. Сваки од објеката под претходном заштитом, у складу са условима и мерама
надлежног Завода за заштиту споменика културе у Нишу, затитити и вратити
првобитан изглед.

6 П бј ф ј б ј6. Поменуте објекте ставити у неку од аутентичних функција амбијената
трговачко-занатског и угоститељског садржаја.

7. Новоизграђене објекте, ремоделацијом прилагодити постојећем окружењу, у
смислу обрада фасада боје и слсмислу обрада фасада, боје и сл.

8. Нове објекте пројектовати у границама габарита и са обрадом фасада у складу
традиционалних, постојећих.



Иницијативе, предлози и пројекти уређења парка Топличког устанка


