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У складу са чланом 62. Правилника о начину и поступку за расписивање и спровођење 
урбанистичко-архитектонског конкурса ("Службени гласник РС", бр. 31/2015), Расписом и 
Програмом конкурса 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, састављен 
је следећи: 
 

ЗАВРШНИ ИЗВЕШТАЈ ЖИРИЈА 

 

1. Опште информације о урбанистичко – архитектонском конкурсу 

Расписивач конкурса: Привремени орган општине Лепосавић 

Спроводилац конкурса: Удружење урбаниста Србије, Кнез Милошева 9/I, 11000 Београд и 
Општинска управа Лепосавић, ул. "Војске Југославије" бр. 33, 38218 Лепосавић, 

Врста конкурса 
Према праву на учествовање: отворени; према задатку: пројектни; према степену 
спровођења: једностепени; према начину предаје: анонимни 

Предмет  и циљ конкурса 
Предмет  конкурса је израда идејног урбанистичко-архитектонског решења дела центра 
насеља Лепосавић и непосредне околине, израда идејног партерног и хортикултурног 
уређења нове локације спомен – обележја жртвама НАТО бомбардовања 1999. године. 

Циљ конкурса је да се изабере квалитетно идејно урбанистичко – архитектонско решење, које 
ће функционално и амбијентално унапредити простор у препознатљив део насеља кроз 
преобликовање и уређење јавних површина, чиме ће се повећати атрактивност центра 
насеља за различите групе корисника.  

Одабрано решење служиће као основ за даљу разраду планске и техничке документације. 

Трајање конкурса 
Конкурс је био расписан од 17.12.2018. године до 18.03.2019. године, до 14 часова. 

Састав жирија 
Решењем Расписивача, број 350-8/2 од 14.12.2018. године, одређен је Жири у следећем 
саставу: 

1. др Ружица Божовић, дипл. инж. арх., председник (професор на Техничком факултету 
Универзитета из Приштине, са седиштем у Кос. Митровици 

2. Весна Јовановић Милошевић, дипл. инж. арх., члан (извршни директор ЈП 
"Урбанизам" Крагујевац) - представник Удружења урбаниста Србије 

3. Мирјана Ћирић, дипл. инж. арх., члан (пројект менаџер 1 ЈП "Урбанизам" Крагујевац) - 
представник Удружења урбаниста Србије 

4. Мирјана Димитријевић, дипл. инж. арх., члан, (саветник за послове урбанистичког 
планирања и урбанизма - Општинска управа Рашка) 

5. Радош Михајловић, дипл. инж. металургије, члан (члан Привременог органа општине 
Лепосавић) 
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2. Подаци о жирирању 

Како је прописано Правилником о начину и поступку за расписивање и спровођење 
урбанистичко-архитектонског конкурса ("Службени гласник РС", бр. 31/2015) и Расписом 
конкурса, известиоци су дана 27.03.2019. године у Београду, приступили отварању и 
предходном прегледању пристиглих конкурсних радова. 

Укупно је стигло 6 (шест) радова и сви су испуњавали пропозиције дефинисане Расписом 
конкурса и ниједан рад није дисквалификован. Након отварања, прегледања пристиглих 
радова и сачињавања записника, известиоци су електронским путем конкурсне радове 
доставили свим члановима жирија на прелиминарни преглед. 

Ток рада жирија 

Седница жирија организована је дана 01.04.2019. године у Лепосавићу, са почетком у 11 
часова. Седница се састојала из два дела. На седници је сачињен записник који је саставни 
део овог извештаја. 

У првом делу седнице извршен је преглед и анализа свих радова, док је у другом делу седнице 
извршено вредновање и рангирање конкурсних радова. 

Начин бодовања 

Жири је извршио вредновање на основу следећих општих критеријума, дефинисаних 
Расписом конкурса: 

1 Одговор на тему конкурса – унапређење урбаног идентитета и начина 
употребе простора у односу на потребе локалне заједнице 

25 бодова 

2 Просторни концепт решења – планирана намена и садржај у простору, 
унапређење саобраћајних комуникација и однос ка постојећем окружењу 

25 

3 Функционалност предложеног решења, урбанистичко-архитектонско 
обликовање и естетика амбијенталних целина 

20 

4 Одрживост коришћења простора – приступачност, безбедност, лакоћа 
одржавања,  

15 

5 Економичност и спроводљивост предложеног решења  15 

 

3. Награђени радови 

Након завршетка детаљне анализе конкурсних радова и вредновања на основу Расписом 
дефинисаних критеријума, жири је прелиминарно доделио награде и обештећења.  

Отварањем коверти са именима и изјавама учесника Конкурса, утврђено је да сви аутори 
испуњавају услове конкурса, односно утврђена je регуларност учешћа, након чега је 
састављен коначан списак награђених радова, а награде су додељене на следећи начин: 

ПРВА НАГРАДА додељује се раду под шифром 77007 

Аутори: 
Верица Крстић 
Јелена Ристић Трајковић 
Александра Миловановић 
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Марко Драгићевић 
Марко Дедић 
Јован Матовић  

ДРУГА НАГРАДА додељује се раду под шифром 44761 

Аутори: 
Малина Чворо 
Саша Б. Чворо 
Неда Медић 
Маја Недић 
Небојша Јеремић 
Зоран Уљаревић 

ТРЕЋА НАГРАДА додељује се раду под шифром НМРЈ9 

Аутори: 
Душан Миладиновић 
Веселин Крвавац 
Јелена Ровчанин 
Бранислава Миладиновић 
Ивана Гвозденовић 
Наташа Вујков 
Ненад Петровић 
Александар Пањковић 

ОБЕШТЕЋЕЊА се додељују следећим радовима: 

1. Раду под шифром ВМЈ34 
Аутори: Весна Јездић 

Милан Јездић 

2. Раду под шифром 15a28 
Аутори: Ивана Савић 

Вања Вујановић  

3. Раду под шифром 10292 
Аутори: Магдалена Вучинић 

Богдан Јовановић 
 

Закључак Жирија: 

Награђени конкурсни радови на различите начине одговарају на постављени конкурсни 
задатак, дају интересантна урбанистичко-архитектонска решења предметне локације 
унапређујући њену функционалност реорганизацијом саобраћајних токова, 
преобликовањем јавних површина и допуном новим атрактивним садржајима. Решења 
у целини или деловима су добра полазна основа за урбану обнову предметног подручја 
у контексту одрживог развоја. 
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1. Преглед свих радова са оценама и коментарима жирија 

ШИФРА РАДА: 77007 ПРВА НАГРАДА 

Радна шифра 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ауторов опис рада: 
Функционално унапређење простора подразумева организацију садржаја и просторних капацитета у циљу што 
логичнијег и ефикаснијег функционисања насеља и задовољења свакодневних потреба његових становника. У 
том смислу, ово унапређење подразумева увођење нових централних садржаја намењених култури, пословању 
и комерцијалним садржајима у зони главног трга; увођење центра за културу и заједницу младих у зони основне 
и средње школе; увођење нових стамбених садржаја у зони војног круга; увођење нових комерцијалних и 
садржаја трговине у зони пијаце (са значајним капацитетима мирујућег саобраћаја), као и увођење ”тачкастих” 
елемената – павиљона, у отворене просторе трга и парка у циљу додатне понуде садржаја у оквиру отворених 
јавних простора. 
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Основна идеја и концепт предложеног решења 
подразумева формирање ”градских тераса” – 
”видиковаца ” у зони главног трга. У односу на 
топографију предметног терена, која је 
доминантно уједначена, као потенцијал 
препозната је могућност да се у зонама првог 
спрата новопројектованих објеката формирају 
терасе са јавним градским садржајима које би 
унапредиле специфичне визуре на предметни 
простор централне зоне насеља.  

У том смислу, ово унапређење подразумева 
увођење нових централних садржаја 
намењених култури, пословању и 
комерцијалним садржајима у зону главног 
трга; увођење центра за културу и заједницу 
младих у зони основне и средње школе; 
увођење нових стамбених садржаја у зони 
војног круга; увођење нових комерцијалних и 
садржаја трговине у зони пијаце (са значајним 
капацитетима мирујућег саобраћаја), као и 
увођење ”тачкастих” елемената – павиљона, у 
отворене просторе трга и парка у циљу 
додатне понуде садржаја у оквиру отворених 
јавних простора (као и у циљу давања јасног 
модела за облике и форме трговинских 
садржаја као што су трафике и слично). 

Посебан сегмент функционалне организације 
простора представља и саобраћајно решење, 
којим се формира јасан простор главног трга, 
са пешачном зоном у оквиру којег део Улице 
Војске Југославије функционише у режиму 
интегрисане саобраћајнице, а по потреби, у 
доба различитих градских манифестација, 
може бити затворена и активирана у 
потпуности у пешачком режиму коришћења. 

Зона градског парка представља локацију за 
планирани тематски парк у оквиру којег су 
смештени меморијални садржаји: спомен 
костурница, спомен – обележје жртвама НАТО 
бомбардовања и спомен-биста Николи Тесли. 

Новопројектовани објекти намењени 
становању у зони старог војног круга су 
планиране спратности П+2 и П+3 да би 
стварили утисак ”урбаног залеђа централне 
зоне”. 

Основни циљ је стварање јединствене 
аутентичне амбијенталне целине у контексту 
слике града, односо утиска обједињености и 
целовитости простора, кроз ток и континуитет 
не само у физичком, већ и у програмском 

смислу. 
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Аутори: 

 

Постигнути бодови по задатим критеријумима: 

1 Одговор на тему конкурса – унапређење урбаног идентитета и начина 
употребе простора у односу на потребе локалне заједнице 

24 

2 Просторни концепт решења – планирана намена и садржај у простору, 
унапређење саобраћајних комуникација и однос ка постојећем окружењу 

23 

3 Функционалност предложеног решења, урбанистичко-архитектонско 
обликовање и естетика амбијенталних целина 

20 

4 Одрживост коришћења простора – приступачност, безбедност, лакоћа 
одржавања,  

15 

5 Економичност и спроводљивост предложеног решења  13 

 УКУПНО 95 

 

Коментар Жирија: 

 

 

 

Уз доследно поштовање теме и задатка конкурса, рад са шифром 77007 је понудио решење 
које значајно доприноси унапређењу урбаног идентитета централне зоне насеља формирањем 
функционалних и амбијенталних целина. Свака од ових целина представља заокружени 
функционални и естетски обликован простор који кореспондира са окружењем. Непосредно 
окружење је интересантно осмишљено планираним групацијама стамбених објеката 
Све те целине обједињује трг и пешачка променада који садрже читав спектар различитих 
елемената обликовања  и доживљаја у простору, који се завршавају спомеником палим 
борцима из последњег рата и посебно осмишљеним околним простором.  
Саобраћајно решење је тако конципирано да је ободним саобраћајницама омогућен квалитетан 
приступ појединачним целинама без пресецања пешачких комуникација. Паркирање је по ободу 
и у подземним деловима комерцијалних објеката.  
Уређење овог простора могуће је вршити фазно, без знатних почетних улагања, већ корак по 
корак, што иде у прилог економичности решења. 
Уз то, импресивна презентација, са пуно разрађених детаља и макетом, доприноси општем 
утиску. 
 

Верица Крстић - Београд 
Јелена Ристић Трајковић - Београд 
Александра Миловановић - Трстеник 
Марко Драгићевић - Београд 
Марко Дедић - Београд 
Јован Матовић – Горњи Милановац 
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Ауторов опис рада: 
Пројектујући истовремено Градски трг и Градски парк, понуђеним решењем смо покушали да остваримо 
специфичан осећај за синтезу, прилагођавајући се менталитету и поднебљу, планираној намени и кориснику, 
повезујући све у јединствен доживљај. Настојали смо да понуђеном решењу улијемо виталност и савременост. 
Идентитет места посматран је на два различита начина, један је повезан са особеностима изграђености 
простора, а други се односи на активности које се унутар простора догађају. Садашњи простор не може да 
задовољи потребе корисника, јер није читљив, примерен и сигуран. Интервенцијом је омогућено да овај отворени 
јавни простор у средишту насеља понуди могућност успостављања нових социјалних веза, како би се корисник 
изнова враћао у њега. Предложена трансформација архитектонског оквира простора заокружиће форму градског 
трга као важног елемента градске структуре. Главни трг у граду детерминише комуникационе токове у циљу 
просторно-амбијенталног повезивања његових целина. 
  

ШИФРА РАДА: 44761 ДРУГА НАГРАДА 

Радна шифра 2  
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Градски трг – Нова локација спомен-обележја 
жртвама НАТО бомбардовања 1999. године 
формира и уобличава једну од страница трга у 
свом духу савремености и демократичности. 
Део простора иза споменика, у зони уласка у 
школски центар, предвиђен је да привуче младе 
па је у том духу и обликован. На простору трга, 
поплочање и урбани мобилијар су јединствено 
решени. Модул основне мреже пристекао је из 
структурне анализе објеката и улица које се у 
њега уливају. Њихови продори на трг 
симболично су наглашени променом 
поплочања, а посебно у делу споја са платоом 
Храма Св. Василија Острошког и Тврдошког. 
Снажна структура камена на централном делу 
трга замењена је мирном површином воде, 
симболом живота и прочишћења. 

Градски парк - Предложеним конкурсним 
решењем уведена је јасна веза поплочаних 
поља која омогућава коегзистенцију парка са 
тргом. Посебну вредност решења представља 
увођење Градске галерије која уоквирује и 
подцртава површину парка, омогућавајући 
корисницима дужи боравак на овом посебном 
месту под крошњама дрвећа, у врелим летњим 
данима. Спомен костурница палим борцима 
НОР-а 1941-45 године, задржана је у парку на 
постојећој позицији у његовом средишту. 

Градска галерија – Визуелно комуницира 
објекат Градске галерије са окружењем путем 
транспарентног прочеља усмереног према 
градском парку и тргу.... Основни је просторни 
концепт објекта базиран на његовом 
повезивању са градом на нивоу приземља, а са 
корисницима парка преко "пролазног" сутерена. 
Прозрачна према Градском парку зграда 
интезивно комуницира са случајним 
пролазницима увлачећи их у своју унутрашњост 
и актуелна дешавања. У сутерену објекта 
смештени су неопходни технички и услужни 
садржаји како би се омогућило окупљање и 
задржавање корисника у овом простору. 

Саобраћај на локацији је конципиран тако да 
његово одвијање не ремети функционисање 
централног градског јавног простора који се 
подређује пешаку. Додатно паркирање возила 
за посетиоце предвиђено је уз улицу Војске 
Југославије, са реализованим капацитетом од 
230 паркинг места. Уз Градски парк, али на 
довољној удаљености, планирано је паркирање 
које може да понуди и повремену функцију 
тржнице....Увођењем нове саобраћајнице 
омогућен је неометан приступ зони школског 
центра. 
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 УКУПНО 84 

 

Коментар Жирија 

 

 

 

Малина Чворо – Бања Лука 
Саша Б. Чворо – Бања Лука 
Неда Медић - Приједор 
Маја Недић - Приједор 
Небојша Јеремић - Лакташи 
Зоран Уљаревић - Гацко 

Рад са шифром 44761 понудио је решење које је, највећим делом, одговорило пројектном 
задатку и критеријумима Конкурса. Унапређење урбаног идентитета централне зоне постигнуто 
је формирањем градског трга са пешачком зоном обогаћеном различитим садржајима: галерија, 
споменик, партерни мобилијар, манифестациони плато, зеленило, са визурама које се отварају 
и правцем школа-црква и дуж пешачке променаде... Овим решењем није приказан однос према 
непосредном окружењу. 

Саобраћајни приступ је ободним саобраћајницама, без пресецења трга и пешачке зоне 
моторним саобраћајем. Паркирање је планирано по ободу блока иза цркве, са приступима 
појединим целинама. Неповољно је решење колског приступа школском комплексу и 
паркирање унутар школског дворишта. 

Спровођење планираног решења захтева углавном улагања у партер и мобилијар, а планирани 
објекти су комерцијални што је повољно у погледу економичности. 

Посебно је запажена квалитетна графичка презентација са тродимензионалном представом.  
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Ауторов опис рада: 
Просторно-планска организација предметног простора са окружењем заснива се на предлозима из оквира 
Стратешког плана развоја туризма општине Лепосавић 2017-2022. 
Акценат је стављен на развој туризма, пре свега руралног, али и на све производе које ова грана привреде може 
да понуди. Решењем су понуђени садржаји који би, интеграцијом са постојећим капацитетима, побољшали 
квалитет туристичке понуде. 

ШИФРА РАДА: НМРЈ9 ТРЕЋА НАГРАДА 

Радна шифра 4  
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Уређењем отворених јавних простора 
подржавају се пешачка и колска кретања која су 
формирала центар насеља на пресеку правца 
север-југ са правцем запад-исток. На пресеку 
пешачких путева предлаже се уређење 
централног, манифестационог трга, којим ће са 
западне стране доминирати Храм, а са источне 
стране спомен-обележје. Предлаже се нов 
положај спомен обележја на највишој тачки 
трга, унутар амбијента правоугаоне нише који су 
формирале фасаде постојећих зграда. 

На пресеку улица Војске Југославије и 24. 
Новембра, предлажу се простори за нову 
изградњу висински доминантних објеката. 

Ради растерећења ул. 24. Новембар, око 
постојећих административних и пословних 
објеката, предлаже се формирање низа од три 
прстена колских саобраћајница повезаних 
режијском саобраћајницом на северу, 
паралено ул. 24. Новембар. 

Некадашњи војни комплекс са магацинима 
предлаже се да прерасте у вишенаменски 
хотелски, угоститељско-образовни и 
социјално-стамбени комплекс (по могућству 
са мултифункционалном салом), а са зеленим 
површинама преко којих ће се Градски парк 
повезати са парком Чукарак. 

На западној страни, трг се завршава у виду 
терасе изнад озелењене црквене порте, тако 
да на својој најнижој коти, представља 
продужетак постојећег платоа код парохијског 
дома и предлаже се за лоцирање бине 
приликом одржавања културних 
манифестација. Испод терасе са бином 
предлаже се сутеренска гаража са јавним 
тоалетом и просторијама за смештај 
мобилијара који се по потреби размешта по 
тргу приликом одвијања туристичких 
манифестација (покретне тезге, столови, 
клупе, надстрешнице и сл.) 

Планирани будући изглед трга обједињује и 
део улице Војске Југославије, а 
материјализација овог дела саобраћајнице 
планирана је као и поплочање трга, од две 
врсте гранита. Измењени режим саобраћаја 
подразумева затварање дела улице за 
моторна возила и важи у периоду од петка у 
19 ч до понедељка у 5 ч. 

Идеја је да постамент спомен обележја у 
основи симболизује српство кроз крст са четри 
ОЦИЛА, својом ликовношћу и симболиком 
истакне значај споменику невино страдалим 
житељима Лепосавића. 
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 УКУПНО 74 

 

Коментар Жирија: 

 

 

Душан Миладиновић – Нови Сад 
Веселин Крвавац - Раковац 
Јелена Ровчанин – Сремска Каменица 
Бранислава Миладиновић – Нови Сад 
Ивана Гвозденовић – Нови Сад 
Наташа Вујков – Нови Сад 
Ненад Петровић – Нови Сад 
Александар Пањковић – Нови Сад 

Рад je понудио решење које је делимично одговорило пројектном задатку и критеријумима 
конкурса. Унапређење урбаног идентитета централне зоне постигнуто је формирањем градског 
трга између школског комплекса и цркве, док је простор у наставку пешачке зоне (у залеђу 
Основне школе) представљен као издвојена парковска површина. Простор трга је прекинут, са 
друге стране, паркинг простором испред општине и стамбених зграда. Овим решењем третиран 
је однос према окружењу, планирањем новог вишенаменског објекта на комплексу Војске и 
шеталишта поред цркве ка западу, до брзака на реци Ибар. 

Саобраћајни приступ је омогућен ободним саобраћајницама, а улица Војске Југославије је 
осмишљена као интегрисана умирена колско пешачка. Паркирање је планирано у подземној 
гаражи испред цркве, са бином изнад за различите манифестације. Није третирано паркирање 
за школски комплекс и околне јавне објекте.  

Уређење простора је могуће фазно и не захтева знатна улагања.  
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ШИФРА РАДА: ВМЈ34 ОБЕШТЕЋЕЊЕ 

Радна шифра 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауторов опис рада: 
Предложеним решењем на захваћеном подручју, формира се више урбанистичких целина, парк са пратећим 
садржајима, трг са рекреативном и угоститељском наменом, као и делом за административне потребе. Решењем 
је планирано неколико појединачних целина унутар захваћеног подручја, којим се планира уређење ширег центра 
и градња новим објеката са пратећим површинама и садржајима. 
Предвиђена је изградња градског хотела, трговинско-угоститељског пасажа, подземне гараже, уређење парка, 
уређење пешачких зона и трга, уређење нове локације споменика жртвама НАТО агресије, као и уређење 
грађевинског земљишта. 
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Планирани објекти су обликовани у складу са 
функцијом и трендовима савремене 
архитектуре. Својим волуменом, обликом и 
изгледом ускладили смо са наменом и 
капацитетима простора, тако да образују 
усаглашену и естетски обликовану целину. 
Простор постојећег нефункционалног платоа 
треба преуредити у смислу измештања уличног 
коридора који иде преко платоа испред зграде 
општине, према зградама основне и средње 
школе, паралелно са стазом која се пружа уз 
ивицу парка, уз који смо предвидели паркинг 
места.  

Досадашњи паркинг простор испред зграде 
општине се затвара и мења намена у пешачку 
зону-трг. Формирати пешачку зону од улице 24. 
Новембар па до новоформираног уличног 
коридора, као и од улице 24. Новембар па до 
зграде Суда. Зона треба бити поплочана 
квалитетним плочама (мермер или природни 
камен) у једном нивоу или каскадама са 
рампама, како би се омогућило лакше кретање 
старијих особа, деце и особа са инвалидитетом. 

Постојећи споменик жртвама НАТО агресије се 
измешта преко пута садашње локације, на 
простору испред стамбено-пословне зграде са 
уређењем околног простора. Сам споменик 
треба редизајнирати, надоградњом крста који 
би пропорционално и естетски одговарао.  

Постојећи спомен парк се задржава уз мале 
измене стаза, мобилијара и обнову старих 
садница. 

Садашњу раскрсницу Немањине улице и Војске 
Југославије редефинисати у мању кружну 
раскрсницу у циљу повећања нивоа 
безбедности, континуираности вожње, уштеде 
простора и смањења буке и емисије штетних 
гасова.   

Предлажемо формирање неке врсте 
трговинско-угоститељског пасажа на месту 
некадашњих локала (кафане Дубрава, 
продавнице Узор...), у коме би сви локали били 
галеријског типа, отворених стаклених фасада, 
окренути према улици Војске Југославије како 
би својом позицијом, амбијентално и визуелно 
одвојили црквену порту од трга/пешачке зоне.   

На простору кафане Копаоник и старог Дома 
културе предлажемо изградњу градског хотела 
са подземном гаражом која би осим за 
паркирање возила гостију хотела, користила за 
паркирање возила осталих посетилаца са 
наплатом паркирања.  
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 УКУПНО 64 

 

Коментар Жирија: 

 

 

 

 

Весна Јездић - Лепосавић 

Милан Јездић - Лепосавић 

Овај рад je делимично одговорио пројектном задатку. Критеријум „Унапређење урбаног 
идентитета и начина употребе простора у односу на потребе локалне заједнице,  примењен је 
кроз формирање више функционалних и амбијенталних целина, уређених и партерно 
осмишљених, са пешачком зоном и парковском површином код школе. Пешачку зону пресеца 
паркинг простор планиран од улице Војске Југославије до школског комплекса. Простор око 
цркве уређен је тако да и поред ободне изградње, има отворене визуре. Овим решењем није 
приказан однос према окружењу. 

Саобраћајни приступ је омогућен ободним саобраћајницама. Приступна саобраћајница 
стамбеном блоку у јужном делу комплекса, излази на Улицу Војске Југославије, што би требало 
избећи имајући у виду да су у непосредној близини планирани кружни ток и раскрсница са 
Улицом 24. Новембра. Паркирање је планирано у подземној гаражи која је планирана испод 
будућег градског хотела. 

У прилог економичности решења је могућност фазне реализације, а нова изградња је везана 
за комерцијални објекат са гаражом.   
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Ауторов опис рада: 
Концепт се заснива на формирању централне пешачке зоне која ће уједно повезати културно наслеђе и визуелно 
доминантне форме уз подршку прожимања природних ресурса коју су уско повезани са самом локацијом. Из 
препознатих предности, недостатака, вредности и проблема (SWOT анализа) проистекла је визија и мото самог 
пројекта који гласи: Покрени креативност_УВЕЖИ и оживи централну зону. 

ШИФРА РАДА: 15а28 ОБЕШТЕЋЕЊЕ 

Радна шифра 3  
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Просторни обухват подељен је у три подзоне: 
1.Осврни се на историју / Зона меморијалног 

парка   
Идеја просторне диспозиције ове зоне ослања 
се на повезивање новонастале локације 
спомен обележја жртвама НАТО 
бомбардовања 1999. год и спомен костурнице 
палим борцима НОР-а 1941-1945 год., ради 
бољег сагледавања артефакта и умрежавања 
динамичне историје самог места.  
У овој зони у поплочању коришћени су 
савремени материјали подних облога за 
спољну употребу, који доприносе угођају 
коришћења простора и не угрожавају 
природне услове предметне локације. 
Препознат квалитет зеленог фонда допуњен 
је садњом нових садница и озелењавањем 
постојећих зелених површина. 

2.Подржи креативност, представи се / 
Мултифункционална зона 
Идеја просторне диспозиције ове зоне ослања 
се на мултифункционалним просторима у 
виду новонасталих структура које отварају 
могућност новог коришћења отвореног 
простора у различите сврхе. Увођењем 
просторних елемената – надстрешнице, 
остварен је полигон за подршку постојећим 
фестивалима препознатим у Лепосавићу и 
отвара се могућност за привлачење нових 
активности које би допринеле повећању 
животности саме локације. 

3.Гледај, слушај, мисли! / Chill out zona 
Идеја просторне диспозиције ове зоне ослања 
се на стварање пријатног амбијента у 
окружењу школског комплекса, подржано 
воденим површинама и зеленилом. 
Препозната форма зелене површине је 
претворена у микро оазу са фонтаном, 
зеленилом и простором за одмор, чиме ће 
ђацима, али и осталим корисницима простора 
пружа пријатно окружење како за оне који га 
свакодневно користе тако и за пролазнике. 

Ради растерећења саобраћаја у најужој 
градској зони предвиђено је претварање дела 
ул. Војске Југославије у интегрисану улицу. 
Ова улица би морала задржати сервисни 
карактер како би опслужила околне објекте. 
Да би се проточност најуже градске зоне 
задржала, уведена је нова саобраћајница која 
пролази на залеђу парка, и на тај начин се 
формира саобраћајни прстен и постиже боља 

умреженост. 
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Аутори: 

 

Постигнути бодови по задатим критеријумима: 

1 Одговор на тему конкурса – унапређење урбаног идентитета и начина 
употребе простора у односу на потребе локалне заједнице 

12 

2 Просторни концепт решења – планирана намена и садржај у простору, 
унапређење саобраћајних комуникација и однос ка постојећем окружењу 

10 

3 Функционалност предложеног решења, урбанистичко-архитектонско 
обликовање и естетика амбијенталних целина 

8 

4 Одрживост коришћења простора – приступачност, безбедност, лакоћа 
одржавања,  

8 

5 Економичност и спроводљивост предложеног решења  6 

 УКУПНО 44 

 

Коментар Жирија: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рад није у потпуности одговорио пројектном задатку. Критеријум „Унапређење урбаног 
идентитета и начина употребе простора у односу на потребе локалне заједнице,  примењен је 
само на ужи захват, формирањем пешачке променаде и трга са спомеником, пратећим 
садржајима и мобилијаром, интегришући и простор око цркве. Није разрађена веза са 
окружењем.   

Саобраћајни приступ је омогућен ободним саобраћајницама, а Улица Војске Југославије 
планирана је као интегрисана што доприноси континуитету градског трга и пешачке зоне. 
Паркирање је планирано у дуж улица. 

С обзиром да није планирана значајна изградња нових објеката, него углавном реконструкција и 
партерно уређење, предложена решења су реално спроводљива. 

 

Ивана Савић - Београд 
Вања Вујановић - Шабац 
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Ауторов опис рада: 
Као решење за део Лепосавића предлажемо затварање улице 24. Новембар, а исту претварамо у пешачку зону 
како би са тргом који се налази између општине и основне школе, а који је такође реконструисан и дата му сасвим 
друга функција, формирао компактну целину. Са северо-источне стране основне школе уклоњени су војни 
монтажни објекти и уведена је нова двосмерна саобраћајница са тротоарима са обе стране и јавни градски 
паркинг. Капацитет паркинга је 120 места и због што већег растерећења саобраћајне гужве има два улаза и 
излаза са нове двосмерне улице и улице Војске Југославије. Поплочана је нова пешачка зона, део трга, као и 
део око зграде пословног простора. 

 

ШИФРА РАДА: 10292 ОБЕШТЕЋЕЊЕ 

Радна шифра 1  
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Увели смо две једносмерне улице због 
циркулације саобраћаја. Једна из које се улази 
из Војске Југославије и избија на улицу Милана 
Радуловића Крцуна, а друга постојећа 
паралелна са улицом 24. Новембар поново је 
асфалтирана и обновљен паркинг 
(асфалтирано и обележено). Раскрсница ка 
аутобуској станици је боље решена и укидањем 
улице 24. Новембар растерећена густог 
саобраћаја.  

Увођењем градског паркинга једносмерних и 
двосмерних улица као и пешачке зоне, трга, 
растеретили смо главно градско језгро 
Лепосавића, густог и пренатрпаног саобраћаја.  

Плато, трг између школа и општине преуређен 
је и поплочан са доста зеленила и две водене 
површине, уведена једносмерна улица 
омогућава повремени приступ возила за 
допремање горива за грејање школа, 
комуналних и ватрогасних возила, приступ 
сервисних возила електродистрибуције. 

Плато испред општине и главни плато као и дуж 
јавног паркинга засађени су нови платани. 
Издвојени део степеништа код зграде пословног 
простора уређен је, поплочан и додато му је 
зеленило. 

Зелене површине са спомен-обележјем 
жртвама НАТО бомбардовања 1999. године су 
преуређене, док је споменик остао на свом 
месту. Постојећи парк са спомен костурницом 
палим борцима НОР-а 1941-1945 испред 
основне школе се задржава, само је ново 
поплочање и обновљене су стазе. 

Све постојеће зелене површине су задржане и 
реконструисане, а на ново формиране засађена 
трава и онде где је то потребно, посађено 
дрвеће. Плато испред општине и главни плато, 
као и дуж јавног паркинга засађени су нови 
платани. Издвојени део степеништа код зграде 
пословног простора уређен је, поплочан и 
додато му је зеленило. 

Што се мобилијара тиче клупе су постављене 
дуж свих стаза, по тргу-платоу, испред општине 
и у пешачкој зони. Поред клупа постављене су 
канте за смеће, а на тргу у близини школе шине 
за одлагање бицикла. Постављене су и три 
водене површине, две на главном тргу и једна 
испред улаза у општину. 
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Аутори: 

 

Постигнути бодови по задатим критеријумима: 

1 Одговор на тему конкурса – унапређење урбаног идентитета и начина 
употребе простора у односу на потребе локалне заједнице 

10 

2 Просторни концепт решења – планирана намена и садржај у простору, 
унапређење саобраћајних комуникација и однос ка постојећем окружењу 

8 

3 Функционалност предложеног решења, урбанистичко-архитектонско 
обликовање и естетика амбијенталних целина 

6 

4 Одрживост коришћења простора – приступачност, безбедност, лакоћа 
одржавања,  

4 

5 Економичност и спроводљивост предложеног решења  4 

 УКУПНО 32 

 

Коментар Жирија: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Општи концепт рада полази од функционалног и физичког повезивања праваца пешачког 
кретања: ново предложене пешачке зоне у улици 24. Новембра и новопланираног паркинга, као 
и осе храма и објекта образовања. 

Увођење пешачке зоне у улици 24. Новембра оцењено је као нереално, као и предлог 
формирања нове саобраћајнице кроз стамбени блок у северозападном делу обухвата. 
Предлаже се формирање великог паркинга на месту старог војног комплекса, за који је оцењено 
да има велики потенцијал за друге намене. Решење за зелену пијацу није задовољило естетске 
критеријуме архитектонско урбанистичког обликовања. 

Графичка презентација рада је читљива, са 3D приказима који јасно илуструју концепт 
предложеног решења. 

 

Магдалена Вучинић – Сочаница, општина Лепосавић 
Богдан Јовановић - Крагујевац 
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Преглед конкурсних радова, односно вредновање и рангирање обавио је стручни жири који је 
радио у саставу: 

Председник жирија: 
др Ружица Божовић, дипл. инж. арх., (професор на Техничком факултету Универзитета из 
Приштине, са седиштем у Кос. Митровици) 

Чланови жирија: 
Весна Јовановић Милошевић, дипл. инж. арх., (извршни директор ЈП "Урбанизам" Крагујевац) 
- представник Удружења урбаниста Србије 

Мирјана Ћирић, дипл. инж. арх., (пројект менаџер 1 ЈП "Урбанизам" Крагујевац) - представник 
Удружења урбаниста Србије 

Мирјана Димитријевић, дипл. инж. арх., (саветник за послове урбанистичког планирања и 
урбанизма - Општинска управа Рашка) 

Радош Михајловић, дипл. инж. металургије, (члан Привременог органа општине Лепосавић) 

 
Прилог:  Записник са седнице Жирија одржане 01.04.2019. године 
 

Одлуку о награђеним радовима и обештећењима, својим потписом потврђују чланови 
жирија: 
 

1. др Ружица Божовић, дипл. инж. арх., председник  

2. Весна Јовановић Милошевић, дипл. инж. арх., члан  

3. Мирјана Ћирић, дипл. инж. арх., члан    

4. Мирјана Димитријевић, дипл. инж. арх., члан,   

5. Радош Михајловић, дипл. инж. металургије, члан  

 
 
У Лепосавићу,      
Дана: 05.04.2019. године         
 

 

 


