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Предметно подручје 
обухвата површину од 
око 41ha и налази се у 
југозападном делу 
градског насеља, 
удаљено од центра  
Кладова око 1.0km. Зона 
``Југово`` се налази на 
периферији насеља 
Кладово и чини резерву 
простора у оквиру 
грађевинског земљишта



  



  Саобраћајно решење омогућава фазну реализацију, тако што би се у првој фази потенцијално могао 
развити простор северно од планиране градске улице, предвиђене као наставак Мирочке улице



  

Концепт планиране намене земљишта је урађен у две варијанте. Основна разлика у варијантним решењима је у позиционирању простора за 
одржавање традиционалних манифестација – вашаришта.
Развој објеката јавних намена – у оба варијантна решења, предвиђена је изградња објекта образовања (на основу смерница из Дунавске стратегије), 
дечје установе, парка са реквизитима за игру деце, у непосредној близини дечје установе и простора за одржавање традиционалних манифестација, 
лоцираног у средишту зоне “Југово” по варијанти 1, односно уз улицу Краља Александра по варијанти 2.  У обе варијанте, могуће је, у оквиру овог 
комплекса, изградити објекат, у функцији презентације и продаје производа (народних ношњи, производа карактеристичних за локално поднебље и 
слично), као и за одржавање туристичких манифестација у току целе године. 
Развој становања – у обе варијантна решења, у крајњем северозападном делу зоне “Југово” предвиђена је изградња објекта социјалног становања а 
и улици Милорада Брујића, као наставак започете изградње, дата је могућност изградње објеката резиденцијалног становања. У варијанти 2, у 
средишњем делу зоне “Југово”, предвиђена је изградња, по типологији двојних и слободностојећих стамбених објеката, намењених, пре свега, 
млађем контигенту становништва, у циљу задржавања и ублажавања досадашњих депопулационих тенденција у кретању становништва. 
Развој комерцијалних делатности – заузима процентуално највећи део површине зоне “Југово”, у циљу стварања повoљних просторних услова за 
развој разноврсних делатности, повећање запослености и повољнији социо-економски амбијент. Предвиђен је флексибилни концепт парцелације 
земљишта, са малим, средњим и великим комплексима, који омогућава комбиновање различитих варијанти, при реализацији. 
На локацији садашње кванташке пијаце, предвиђена је изградња хостела/или мотела, као реперног објекта, средње категорије.
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