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Београд

Таково

Крагујевац

3

5

4

3

водно земљиште

шуме

земљиште ван

грађевинског подручја

пољопривредно земљиште

услуге и систем центара

градски центар

локални центар

линијски центар

привређивање

радне зоне

мешовито пословање

верски објекти

верски објекти

услуге

услуге и систем центара

градски центар

локални центар

линијски центар

привређивање

радне зоне

мешовито пословање

верски објекти

верски објекти

услуге

заштитна зона војног комплекса

заштитна зона војног комплекса
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Измене и допуне

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Горњи Милановац 2025 у

Горњем Милановцу

РАНИ ЈАВНИ УВИД

С

J

ИЗ

градски спортски центар

спорт и рекреација

локални спортски центар

градски спортски центар

спорт и рекреација

локални спортски центар

основно образовање

средње образовање

предшколско образовање

и васпитање -вртић

образовање и васпитање

средњошколски центар

(средње образовање и дом за ученике)

основно образовање и

вртић (заједнички комплекс)

дом за старе

социјална заштита

примарна здравствена заштита

здравствена заштита

секундарна здравствена заштита

грађевинско подручје

1. Површине и објекти јавне намене

управа

Култура

грађевинско подручје

ЛЕГЕНДА

објекти и трасе саобраћајне

и комуналне инфраструктуре

градска магистрала

саобраћајни објекти

објекти комуналне инфраструктуре

градска саобраћајница

сабирна саобраћајница

посебне намене

посебне намене

комуналне зоне и објекти

гробље

комуналне зоне и објекти

објекти и трасе саобраћајне

и комуналне инфраструктуре

градска магистрала

саобраћајни објекти

објекти комуналне инфраструктуре

градска саобраћајница

сабирна саобраћајница

посебне намене

посебне намене

комуналне зоне и објекти

гробље

комуналне зоне и објекти

терминал теретних возила

пешачка и бициклистичка стаза

централни парк

зеленило

меморијални парк

градски парк

парк Норвешка кућа

парк шума

локални, насељски парк

зеленило специфичног карактера

(јаруге, нестабилни стрми терени, заштитно зеленило)

централни парк

зеленило

меморијални парк

градски парк

парк Норвешка кућа

парк шума

локални, насељски парк

зеленило специфичног карактера

(јаруге, нестабилни стрми терени, заштитно зеленило)

државни пут IА реда бр 2

стамбена и присупна саобраћајница

далековод 35 кV

становање

високе густине    А2      Гст 50 - 100ст/ха

средње густине   Б1     Гст 30 - 50ст/ха

средње густине   Б2     Гст 20 - 30ст/ха

средње густине   Б3      Гст  до 20ст/ха

далековод 110 кV

ниске густине        Ц      Гст  до 15ст/ха

планиране трафо станице 110кV и 35кV

далековод 35 кV

2. Остале површине

високе густине     А1     Гст 100 - 150ст/ха

становање

високе густине    А2      Гст 50 - 100ст/ха

средње густине   Б1     Гст 30 - 50ст/ха

средње густине   Б2     Гст 20 - 30ст/ха

средње густине   Б3      Гст  до 20ст/ха

далековод 110 кV

ниске густине        Ц      Гст  до 15ст/ха

планиране трафо станице 110кV и 35кV
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