
една од две куће које су под неким 

Јвидом заштите у Рашки јесте 

чувена „Курсулића кућа". Одлука 

о проглашењу зграде у улици Душана 

Јемуовића бр. 6 у Рашки за културно добро, 

споменик културе је донета 1. новембра 1988. 

године од стране Скупштине општине Рашка.

 ЕКСПОНАТИ ВРЕДНИ ПАЖЊЕ 
СМЕШТЕНИ У ВРЕДНУ ЗГРАДУ 
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 Саграђена је крајем XIX века између 1878.-1895. године и једна је од првих 

грађевина,из тог периода, саграђених у стилу средњоевропске грађанске архитектуре, 

по угледу на куће у градовима преко Саве и Дунава. Архитектура је еклектичног стила 

са претежним утицајем класицизма. После пада Београда 10. октобра и напада Бугара 

14. октобра на јужним деловима фронта, почиње егзодус народа и Владе која се најпре 

повукла у Ниш да би потом, уз краћа задржавања у Крушевцу и Краљеву стигла у 

Рашку, заједно са Врховном командом војске у поподневним сатима 31. октобра 1915. 

године. По доласку у Рашку, Влада Краљевине Србије за своје седиште бира кућу 

угледног РашчанинаЉубомира Курсулића на левој обали Ибра, у којој проводи наредне 

две недеље.Кућа је данас стециште љубитеља уметности и културе. У њој се налази 

седиште Центра за култур и информисање „Градац” у склопу кога, у том простору, 

функционише галерија библиотека и од пре три године Спомен соба која представља 

зачетак будућег музеја општине Рашка. Спомен соба је отворена у данима обележавања 

стогодишњице боравка и рада Владе краљевине Србије током првог светског рата. 12. 

новембра 1915 године, ВладаКраљевине Србије је после 13 дана боравка и 11 

одржанихседница, напустила Рашку и кренула даље на југ ка Косовској Митровици 

повлачећи се пред налетима трупаармија три државе, Аустро-Угарске, Бугарске и 

Немачке.Када је, 17. септембра 2015 Рашка обележавала 170. Годину покренута је 

иницијатива да се, као експонат, прибави и ретко фототипско издање Мирослављевог 

јеванђеља, најзначајнијег ћириличног споменика српско-словенске писмености из 12. 

века, кога су Љуба Давидовић и др Војислав Маринковић, у Рашки новембра 1915. 



Овај текст је један од садржаја медијског пројекта „Богатство градитељског наслеђа општине Рашка" кога 
спроводе „КВ Новости-он лине" а кога је подржала општина Рашка.Ставови изнети у тексту су искључива 
одговорност „КВ Новости-он лине" и ни на који начин не представљају ставове и мишљења општине Рашка. 

Пише: Зоран Николић
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године, поверили на даље чување начелнику Државне благајне Авраму Левићу и 

његовим чиновницима. Тај редак и вредан документ је, у међувремену, прибављен 

захваљујући средствима општине, па данас чини саставни део поставке Спомен собе. 

 Ето још једног разлога да боравећи у 

Рашки обавезно посетите ово здање где ће 

вам љубазни домаћини из Центра за култури 

информисање „Градац” показати његове 

просторије и експонате у поставци музеја 

који полако али сигурно настаје. 
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