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Зелени рекреативни
простори и површине
Зелене површине:
· Parkovi
· Povezuju}i zeleni rekreativni prostori
· Drvoredi
· Кulturno-edukativno-zabavni etno-prostor u parkovskom ambijentu u kojima se
prezentuju i neguju specifi~ne vrednosti okruga u oblasti: kulinarstva, muzike,
rukotvorina, umotvorina, i na druge na~ine prezentuje prirodno i kulturno
bogatstvo
· Prostori za ekstremne sportove: kori{}ewe prirodnih potencijala za razli~ite
ekstremne sportove
· Sadr`aji rekreativno zabavnog karaktera koji se mogu realizovati u parkovskim
prostorima
· Kulturno-zabavni prostori i sadr`aji: letwi bioskop, letwa pozornica (park {ume,
izleti{ta)
· Razli~iti tematski parkovi
· Дe~ija igrali{ta
· Уgostiteqski objekti sa otvorenim ba{tama
· Пrate}i objekti sadr`aja sporta i kulture
· Оbjekti u funkciji odr`avawa parka
· Мuzi~ki/umetni~ki paviqoni i izlo`beni objekti
· Иnformativni punktovi
· Иnfrastrukturni i sanitarni objekti od op{teg interesa
Спорт и рекреација:
· Sportsko-rekreativni sadr`aji:
-Zatvoreni i otvoreni спортски tereni, сtaze: trim, zdravqa, {etne, biciklisti~ke i
sl, klizali{te koje se mo`e kombinovati sa stazom za rolere, prostori za ekstremne
sportove, mini golf i sadr`aji rekreativno zabavnog karaktera
· Kulturno-zabavno-edukativni sadr`aji:
-Letwi bioskop, letwa pozornica, izlo`beni prostori, razli~iti zabavni tematski
parkovi i de~ija igrali{ta i igraonice, kulturno-edukativno-zabavni
etno-prostori, razvoj edukativnih sadr`aja iz oblasti ekologije i za{tite prirode eko centar/ Istra`iva~ka stanica, izleti{te, edukativni punkt

Саобраћајна површина
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Tерцијалне делатности
(пословно-комерцијални, услужно-трговински
садржаји и туристичке делатности)
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Терцијалне делатности:
· Пoslovno-komercijalne delatnosti:
-administrativni centri lokalne uprave, poslovni objekti dr`avnih organa,
poslovni objekti preduze}a, poslovni objekti za rentirawe
· Тuristi~ke aktivnosti:
-restorani i drugi ugostiteqski objekti

Садржаји из домена
друштвеног стандарда
Dru{tveni standard:
· Kultura i umetnost:
-galerije
· Obrazovawe i nauka
-istra`iva~ke ustanove
· Sport i rekreacija
-rekreativni punktovi
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Јавна гаража
Трафо станица

УРБОПЛАН

План детаљне регулације блока између Улица
Бањске, Италијанских добровољаца и објекта
Православне цркве у Лозници
-материјал за рани јавни увид:1000
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