
ОПШТИНА ЛЕПОСАВИЋ 
  
 

       

К О Н К У Р С 

 за израду урбанистичко-архитектонског решења дела центра и непосредне околине  
у насељу Лепосавић - израда идејног решења партерног уређења нове локације  

спомен – обележја жртвама НАТО бомбардовања 1999. године 

 

У складу са чланом 47. Правилникa о начину и поступку за расписивање и спровођење 

урбанистичко-архитектонског конкурса ("Сл. гласник РС", бр. 31/2015) и тачком 12. Расписа 

конкурса, објављују се питања и одговори везано за израду урбанистичко-архитектонског решења 

дела центра и непосредне околине у насељу Лепосавић - израда идејног решења партерног 

уређења нове локације спомен – обележја жртвама НАТО бомбардовања 1999. године. 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 

ПИТАЊЕ 1 

Да ли право учешћа имају и студенти основних студија архитектонског факултета? 

Право учешћа на Конкурс имају сва заинтересована физичка лица са стеченом високом стручном 

спремом из области архитектуре без обзира на њихову територијалну припадност и њихове личне 

особине и правна лица која именују лице са стеченом високом стручном спремом из напред 

наведене области. Као доказ о стеченом образовању, учесник у конкурсу доставља копију 

дипломе. 

Учесници конкурса имају слободу да у своје тимове укључе и стручњаке из других струка у циљу 

унапређења конкурсног решења, као и студенте.  

 
ПИТАЊЕ 2 

Да ли је могуће продужење саобраћајнице између поште и робне куће за приступ школама, 

како би се избегло пресецање трга? 

Саобраћајница између објеката: поште и робне куће, служи за приступ ватрогасних и комуналних 

возила, за допремање огрева (угља) до котларнице у објекту робне куће и ради приступа сервисних 

возила Електродистрибуције до објекта трафостаници 10/0.4 kV.  

Превасходно се мора задржати њена 

досадашња намена, а продужење ради 

приступа школама је једна од могућих 

варијанти конкурсног решења, што је на 

учесницима на одлуче. 
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ПИТАЊЕ 3 

Парк испред школе да ли има третман јавне површине или припада школском објекту и да 

ли треба на том простору уопште интервенисати? 

Постојећи парк са Спомен костурницом палим борцима НОР-а 1941-1945 године, испред Основне 

школе Лепосавић, а који се простире уз главну улицу (Улицу Војске Југославије), према 

катастарским подацима, припада парцели школе.  

По постојећем планском документу, ГУП-у насеља Лепосавић, представља уређену зелену 

површину малих површина (површине око 0.60 ха) у којој треба извршити делимичну 

реконструкцију зеленила. 

Чињенично стање на терену је да предметни 

простор користи незнатан број ученика у време 

школског одмора, мањи број грађана старије доби 

и родитељи са малом децом.  

Гледано на шире окружење, то је једина уређена 

компактна зелена површина са засадима високог 

листопадног и четинарског дрвећа, где се може 

наћи пријатна хладовина за време летњих месеци. 

 

 

 

ПИТАЊЕ 4 

Да ли треба решавати простор за пијацу? 

Не. Простор пијаце није у обухвату ужег контекста. Уређење пијаце биће предмет посебног 

пројекта.  

Шири контекст, коме припада простор пијаце, је дефинисан ради испитивања потенцијала датог 

простора у смислу ширења централних и других садржаја, функционалног и визуелног повезивања 

са ужим центром, а претежно у циљу изналажења могућности реорганизације саобраћајних токова 

како би се формирао вишенаменски плато или пешачка зона који ће представљати центар 

друштвених збивања и социјалних контаката. 
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ПИТАЊЕ 5 

Да ли на катастарској парцели 3064 је могуће уклањање објекта? 

Полазимо од претпоставке да ће се постићи компромис и објекат уклонити ради реализације нових 

садржаја. Породични стамбени објекат изграђен на кат. парцели број 3064, у коме тренутно живи 

шесточлана породица, у грађевинском смислу је дотрајао и неквалитетан. Корисном површином 

не задовољава минимални стандард стамбене површине по члану породичног домаћинства. 

  

 

 

 

 

 

ПИТАЊЕ 6 

Да ли дограђени локали и надстрешнице преко пута парка уз стамбене објекте могу да се 

уклоне? 

Објекти су изграђени без грађевинске дозволе. Питање њиховог уклањања је предмет другог 

поступка. 

У погледу израде идејног урбанистичко-архитектонског решења уређења дела центра насеља 

Лепосавић, посматрајте их као такве. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Дана: 24.01.2019. године 

У Лепосавићу 


