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- АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА -- АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА -
САОБРАЋАЈНА ПОВЕЗАНОСТ САОБРАЋАЈНА ПОВЕЗАНОСТ 

ПРЕДМЕТНОГ ПОДРУЧЈА СА ОКОЛИНОМПРЕДМЕТНОГ ПОДРУЧЈА СА ОКОЛИНОМ



 

 

- АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА -- АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА -
НАМЕНА ПРОСТОРА У ОКРУЖЕЊУ НАМЕНА ПРОСТОРА У ОКРУЖЕЊУ 

ПРЕДМЕТНОГ ПОДРУЧЈАПРЕДМЕТНОГ ПОДРУЧЈА



 

 

- Обавезе, услови и смернице из планске документације -- Обавезе, услови и смернице из планске документације -

1.Условљеност из Генералног плана Кладова
- Просторна зона ``Југово`` намењена је за развој комерцијалних делатности, 
комуналних делатности а мањи део простора за становање.

2.Условљеност из нацрта Плана генералне регулације Кладова
-Највећи део простора намењен је за развој пословних делатности, а мањи 
део простора намењен је за становање, објекат јавне намене-дечја установа 
и парковске површине.

- Обавезе, услови и смернице из развојне документације -- Обавезе, услови и смернице из развојне документације -

1.Дунавска стратегија
- развој транспорта, енергетике и информационо-комуникационих технологија
- заштита животне средине и одрживо коришћење природног богатсва у сливу 

реке Дунав
- економски развој и јачање регионалне сарадње и партнерства
- успостава система сигурне пловидбе и афирмација принципа владавине 

права у сливу реке Дунав.

2. Мастер план туристичке дестинације Доње Подунавље
- живост и динамичност – целокупан простор Кладова обухвата садржаје 

спорта и забаве са уређеним воденим фронтом дуж читавог насеља – 
наутика, одмори, спорт и рекреација, забава.

3. Мастер план културно историјске руте ``Пут римских царева``
- ``Пут римских царева`` у Србији се позиционира као туринг производ високе 

вредности, који на основама староримског обједињава материјално и 
нематеријално културно наслеђе, као и природне фасцинације Дунава, 
Срема и источне Србије. Уређење панорамских путева и важност ових 
деоница је од изузетног значаја за ``паковање`` производа да би био 
привлачан ширем кругу туриста.

4.Регионална стратегија развоја Тимочке крајине од 2011-2015.
Стратешки развојни приоритети
- пољопривреда и прерада хране
- енергетика заснована на обновљивим изворима енергије
- туризам
- експлоатација и прерада минералних сировина
Међусекторски приоритети 
- приступачност и развој саобраћајне повезаности у региону
- подршка предузетништву и инвестицијама
- људски ресурси у региону
- животна средина.

5.Стратегија одрживог развоја општине Кладово 2010-2020
- унапређење квалитета заштите животне средине
- искоришћење потенцијала Дунава
- развој и унапређење саобраћајне и комуналне инфраструктуре
- развој привреде, бродоградње, металне и остале индустрије.



 

 

- АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА -- АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА -
ОРТОФОТО СНИМАК ОРТОФОТО СНИМАК 

СА ГРАНИЦОМ ПЛАНАСА ГРАНИЦОМ ПЛАНА

Како би се обезбедило 
функционално и рационално 
уређење простора потребно 
је израдити концепт урбаног 
развоја, који треба да испита 
односе комерцијалних, 
услужних и занатских 
делатности у функцији 
развоја туризма, наутике и 
пословне инфраструктуре, 
становања и комуналних 
делатности.



 

 

- АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА -- АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА -
ПОГОДНОСТ ТЕРЕНА ЗА ИЗГРАДЊУПОГОДНОСТ ТЕРЕНА ЗА ИЗГРАДЊУ

Комплекс представља 
стабилну средину, како у 
природним условима, тако и 
приликом извођења земљаних 
радова. Ово поручје је 
подељено на две зоне :
1. зона објеката без подрума се 
налази између кота терена 
42mnm и 45mnm, односно 
између линија које 
обележавају висине нивоа 
подземне воде од 2m и 3m 
испод површине терена;
2. зона објеката са порумима 
се налази изнад коте 45mnm, 
односно изнад линије нивоа 
подземне воде од 3m испод 
површине терена,
- За објекте чији ће темељи 
бити дубљи од коте 45mnm, 
потребно је урадити детаљне 
истражне радове ради 
утврђивања начина 
темељења, дубине темељења 
и мера изолације и изградње 
евентуалне дренаже.



 

 

- АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА -- АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА -
ПОСТОЈЕЋА НАМЕНАПОСТОЈЕЋА НАМЕНА

Просторна зона ``Југово`` представља 
резерву простора у оквиру грађевинског 
земљишта која је комунално опремљена а 
неизграђена. Плановима који су рађени за 
градско насеље Кладово, предвиђена намена 
вашаришта и бувље пијаце спречавају градњу 
на овом простору и чувају га за 
просперитетнија времена.



 

 

- АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА -- АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА -

ИМОВИНСКО ПРАВНИ СТАТУСИМОВИНСКО ПРАВНИ СТАТУС 
ОПШТИНА КЛАДОВО

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА

МИНИСТАРСТВО 
ПОЉОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА

ПТК КЉУЧ
ПТК КЉУЧ

ХЕ ``ЂЕРДАП``

ЈП ``СРБИЈАШУМЕ``

ОСТАЛА ПРАВНА ЛИЦА

ОСТАЛА ФИЗИЧКА 
ЛИЦА

ОСТАЛА ФИЗИЧКА 
ЛИЦА

ОСТАЛА ФИЗИЧКА 
ЛИЦА

ПТК КЉУЧ

ОСТАЛА ФИЗИЧКА 
ЛИЦА



 

 

- АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА -- АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА -
СИСТЕМИ МРЕЖА СИСТЕМИ МРЕЖА 

КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕКОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ



 

 

ПОТЕНЦИЈАЛНА НАМЕНА ПОВРШИНА СА ПОТЕНЦИЈАЛНА НАМЕНА ПОВРШИНА СА 
ТРАСАМА ПОСТОЈЕЋИХ ДАЛЕКОВОДАТРАСАМА ПОСТОЈЕЋИХ ДАЛЕКОВОДА

Већи део земљишта је неизграђен, а 
ограничавајући фактор су коридори 
постојећих далековода 35KV и 10KV, 
који могу бити угрожени планираном 
изградњом. 
Ради рационалнијег коришћења 
грађевинског земљишта, потребно је 
одредити трасе и коридоре за 
измештање ових водова.

Као један од корака, у поступку 
израде Концепта урбаног развоја зоне 
``Југово``, урађена је потенцијална 
намена и планирано коришћење 
земљишта, под условом да се не 
врши измештање далековода преко 
предметне локације.
Након разматрања ове потенцијалне 
варијанте развоја зоне ``Југово`` и уз 
консултацију са надлежном 
електродистрибуцијом, закључено је 
да коридори постојећих далековода, у 
великој мери ограничавају будући 
развој и да их је потребно изместити, 
ради постизања рационалнијег и 
ефикаснијег решења коришћења 
земљишта.



 

 



 

 

ВАРИЈАНТА 1ВАРИЈАНТА 1
ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНАПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА



 

 

ВАРИЈАНТА 1 ВАРИЈАНТА 1 
ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА СА ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА СА 

ВЛАСНИЧКИМ СТАТУСОМ ЗЕМЉИШТАВЛАСНИЧКИМ СТАТУСОМ ЗЕМЉИШТА



 

 

ВАРИЈАНТА 1ВАРИЈАНТА 1
КОНЦЕПТ УРБАНОГ РАЗВОЈАКОНЦЕПТ УРБАНОГ РАЗВОЈА



 

 

ВАРИЈАНТА 2ВАРИЈАНТА 2
ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНАПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА



 

 

ВАРИЈАНТА 2 ВАРИЈАНТА 2 
ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА СА ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА СА 

ВЛАСНИЧКИМ СТАТУСОМ ЗЕМЉИШТАВЛАСНИЧКИМ СТАТУСОМ ЗЕМЉИШТА



 

 

ВАРИЈАНТА 2ВАРИЈАНТА 2
КОНЦЕПТ УРБАНОГ РАЗВОЈАКОНЦЕПТ УРБАНОГ РАЗВОЈА



 

 

ВАРИЈАНТА 2ВАРИЈАНТА 2
КОНЦЕПТ ЗЕЛЕНИЛАКОНЦЕПТ ЗЕЛЕНИЛА

За стварање модела система 
зеленила , неопходно је 
истражити односе система 
зеленила и различитих 
функционалних зона града. 
Спровођењем принципа 
повезаности зеленила у оквиру 
стамбених зона , зона рада , 
зеленила у оквиру 
рекреативних комплекса и 
других система зеленила 
града , обезбеђују се услови за 
савремену организацију ширих 
градских урбаних зона. 
Зеленило у функционалном 
систему ``рада`` има 
приоритетну улогу у 
побољшавању животних 
услова. Ове зоне треба да су 
одвојене од зона становања 
заштитним зонама или 
појасевима. Зеленило у 
функционалном смислу 
``становања`` поред санитарно - 
хигијенске функције има 
функцију обогаћивања укупне 
урбанистичко - архитектонске 
композиције. Зеленило у 
функционалном систему 
``саобраћаја`` има значајну 
улогу у повезивању целокупног 
повезивања зеленила града. 
Једна од главних функција 
јесте изолација пешачког 
кретања од околне зоне , од 
неповољних услова средине 
као и стварање повољних 
микроклиматских и санитарно - 
хигијенских услова.

Јавне зелене површине у оквиру ове 
зоне подељене су на следеће групе:
1. зеленило комерцијалних објеката
2. зеленило образовних и спортско 
рекреативних површина
3. зеленило породичног становања
4. зеленило улица



 

 

Хвала на пажњи !!!Хвала на пажњи !!!

АПРИЛ 2012АПРИЛ 2012
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