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1. Подаци о парцели
Потес / Улица:

ВАСИЛИЈА ЂУРОВИЋА ЖАРКОГ

Број парцеле:

4475

Подброј парцеле:

0

2

Површина т :

6967

Врста земљишта:

ГРАДСКО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ

Бонитет:
Број листа непокретности:

6712

Број плана:

23

Подаци о делу парцеле
Број дела:

1

Култура:

ЈАВНИ ПАРК

Имаоци права на парцели
Назив:

ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ

Адреса:

*

Матични број:

*

Врста права:

СВОЈИНА

Облик својине:

ЈАВНА СВОЈИНА

Обим права:

ЦЕЛО ПРАВО

Удео:

1/1

Терети на парцели
*** Нема терета ***
Забележба парцеле

Подаци о локацији
Парцела се налази у индустријској зони у непосредној близини железничке
станице. Припада Ко Прокупље град број 4475, излази на улицу Василија Жарког
а од центра града је удаљена ~1,4km или ~750m ваздушном линијом. Површина
парцеле износи 6964м2.
Терен је релатино раван са благим падом од 1,4% према истоку и 1,5%
према северу. Заштићен је од ветрова а и већим делом од интезивног саобраћаја
што га чини веома повољним за формирање спомен парка. Налази се у другој
грађевинско – климатској зони.
Локација је веома повољна и по колтурно - историјском контексту обзиром
да је, са својом ужом околином, била место мобилизације Гвозденог пука.
Тренутно се на терену налази поприлично неугледан парк са скромним
дечијим игралиштем и рекреативно спортским тереном. Овим пројектом
предвиђена је обрада целокупне површине уз очување постојећег спортскорекреативног терена тј. формирање новог спомен парка и квалитетног дечијег
игралишта.

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

Опис пројекта

Циљеви:
Примарни циљ који спомен парк треба да задовољи је одавање поште свим
припадницима легендарног 2. пешадијског пука ,,Књаз Михаило’’ 1.позива
почасно названог Гвоздени пук. Секундарни, али не мање битан, циљ је стварање
пријатног амбијента за одмор, игру и рекреацију.
Фазе градње и функционалне целине:
Због величине парцеле као и подељености намена предвиђа се изградња
парка у две фазе. Прва фаза обухвата источни део парка са спомен обележјем у
центру, док друга фаза обрађује западни део парка са дечијим игралиштем и
спортским теренима. Ове две фазе су јасно раздвојене постојећом стазом.
Фунционално парк је подељен на две целине које се подударају са фазама
изградње. Прва целина намењена је за одмор и уживање. Садржи спомен
обележје, клупе за одмор, чесму са фонтаном и дрвене сенике. Док друга,
намењена игри и рекреацији, садржи дечије игралиште са справама за игру, и
спортски терен за рукомет и кошерку.
Прва фаза:
Први део парка је обрађен у комбинацији правилних геометијских фигура и
слободнообликованих површина. У овом делу је јасно је уочљива оса симетрије у
правцу североисток - југозапад.
Сва пажња је усмерена ка центру који заузима плато у облику стилизоване
Карађорђеве звезде. Плато се каскадно подиже према средишту где је предвиђено
постављање спомен обележја. Према улици Василија Жарког, главни прилаз,
постављен је низ камених монолита који својим изгледом и положајем подсећају
на споменике крајпуташе. Улога им је да формирајући колонаду воде ка
централном споменику као и да пруже (натписима) додатне информације о
Гвозденом пуку (најважније битке, значајни датуми, значајне личности исл.).
Такође је и сам распоред зеленила у функцији истицања и бољег
сагледавања споменика. Поглед са улице Василија Жарког на будућу скулптуру је
потпуно отворен а распоред биљних врста где се висина зеленила повећава са
растојањем од центра усмерава ка споменику, док „зид” од високих лишћара са
западне стране одваја споменик од осталих садржаја и даје скултури зелени фон
дозвољавајући јој да оствари доминантну улогу.
У „врху” стилизоване Карађорђрве звезде налази се чесма са фонтаном
окружена монолитним, масивним клупама формирајући облик амфитеатра.

Околне комуникације су тако планиране да задрже постојеће, доминантне
линије кретања (ка железничкој станици) и омогуће логичне прилазе свим
садржајима.
Клупе за седење, два дрвена сеника, доста зеленила као и коришћење
природних материјала гарантују удобност и опуштање.
Друга фаза:
Други део парка се делом ослања на постојеће стање тј. задржава се
спортски терен док је јужна страна преуређена у дечије игралиште. Омогућени су
прилази свим садржајима а формирана је и ободна стаза. Само игралиште је
ограђено живом оградом и поред справа за игру садржи брдашца и незаобилазни
песак за игру. Планирано зеленило је у функцији садржаја, омогућава засену код
спортског терена и хладовину код дечијег игралишта.

Технички опис:
Поплочање:
Ломљени камен
За поплочање бирати дебљи (8cm) камен отпоран на мраз, температурне
промене и хабање. Бирати здраве комаде, ситнозрне, једноличне боје, без таласа и
равне видне површине. Избегавари ситне комаде (не мање од 15cm). Спојнице
затравити, избегавати више од три спојнице у једном чвору. Уколико се користе
плоче мање дебљине (3-5cm) постављање радити преко предходно бетониране
површине (10cm) на цементном малтеру.
Бехатон плоче
Користити двослојне бехатон плоче са тврдим и храпавим хабајућим слојем,
квадратног облика, бојене у више природних нијанси боје камена (боја и рељеф
хабајућег слоја по избору пројектанта). Плоче постављати на предходно
припремљену бетонску подлогу (10cm) и везивати цементним малтером (3,5cm).
Прецизно ређати плоче тако да спојнице буду минималне.
Камени монолити:
Бирати камен отпоран на мраз, температурне промене и хабање. Бирати
здраве комаде, ситнозрне, једноличне боје. Камени монолити су димензија изнaд
тла 100x50x20cm, Све натписе или рељефе уклесати.
Клупе:
Клупа од ливених бојених арм.бетонских елемената и подашчања од
импрегнираних летви (7x4cm). Поред ергономског дизајна и удобности клупе се
одликуји великом масом и чврстином што најављује дуг век. Пожељно је да
бетонски елементи са спољне стране имају утиснут детаљ грба Гвозденог пука
или стилизовану Карађорђеву звезду као лајт мотив спомен парка.
Монолитна, масивна клупа од арм. бетона подашчана импрегнираним
летвама и финално обрађена ситним кулијама. Ове клупе окружују чесму са
фонтаном формирајући облик амфитеатра.
Корпе:
Ливена бетонска корпа за отпатке са металним улошком, површинске
обраде ситним кулијама у комбинацији топлих боја по избору пројектанта.
Стубни фењер:
Метални стубни фењер висине 4m. Могуће су мање варијације на дате
димензије у зависности од потреба осветљавања скулптуре. Монтирање урадити
на бетонској подлози према упуству произвођача.

Дрвени сеник:
Дрвени сеник спољних димензија 3x3m са отвореним бочним странама и
интегрисаним седењем. За покривање је предвиђена тегола на подашчаној
подлози. Положај сеника је такав да омогућава поглед на дечије игралиште.
Чесма са фонтаном:
Фонтана димензија 3,2 x 2.8m, елипсастог облика, оивичена бетоном или
каменим, има два независна напајања водом. Један је повремени - водоског а
други стални - чесма за пиће. Чесма је израђена од бетона и четри монолитна
камена, који у основи формирају крст. Прилаз до чесме је предвиђен од камених
коцки широких спојница делимично испуњених водом.
Зеленило:
За озелењавање парка коришћене су реликтне, ендемичне, ретке и угрожене
врсте (осим Букве) шумског дрвећа са нашег подручја. Озељењавање је планирано
имајући у виду висину, облик и димензије крошње, отпорност на градске услове,
боју исл.
Списак предвиђених врста:
1. Cornus mas - Дрен
2. Fraxinus excelsior - Бели јасен
3. Acer platanoides - Млеч
4. Corylus colurna - Мечија леска
5. Ulmus montana - Брдски брест
6. Populus tremula - Јасика
7. Betula pendula - Бреза
8. Juglans regia - Домаћи орах
9. Fagus silvatica - Буква
10.Celtis australis - Копривић
11.Picea omoricа - Оморика
12.Pinus peuce - Молика
13.Berberis Thunberghii - Црвенолисна жутика
14.Tamarix parviflora - Тамарикс
15.Ligustrum vulgare - Жива ограда
16.Juniperus sabina 'Tamariscifolia' - Зелена клека
Површине:
Поплочање - ломљени камен:
Поплочање - бехатон:
Зелена површина - трава:
Тротоари и стазе - асвалт:
Игралиште постојеће - асвалт:
Дечије игралиште - трава:

П=1024м2
П=432м2
П=3289м2
П= 606м2
П=1029м2
П=587m2

ГРАФИЧКИ ДЕО

