
Предлог 2 

 

Обухвата изградњу парка који се састоји од: 

 

1) Кошаркашког терена који би се налазио уз улицу 

Деспота Оливера, димензија 22х15 м. 

2) Амфитеатра које би се налазио до прилазног пута ка 

броју 302 улице Булевар краља Александра.  

3) Мобилијара са справама за вежбање који би се 

налазио на углу улице Станислава Сремчевића и 

прилазног пута.  

4) Пешачке стазе која се налази између кошаркашког 

игралишта, амфитеатра и мобилијара. 

5) Чесме која се налази на пешачкој стази. 

6) Зелених површина. 

 

 

 

 

              

              

              

        

ПРЕДЛОГ  2 
 



Предлог 2.1 

 

Обухвата изградњу парка који се састоји од: 

1) Кошаркашког терена који би се налазио уз улицу Деспота 

Оливера димензија 22х15 м, означеног на скици бројем 4. 

2) Амфитеатра који би се налазио до прилазног пута ка броју 

302 улице Булевар краља Александра, означеног на скици 

бројем 6. 

3) Мобилијара са справама за вежбање који би се налазио на 

углу улице Станислава Сремчевића и прилазног пута, 

означеног на скици бројем 5. 

4) Пешачке стазе која се налази између кошаркашког 

игралишта, амфитеатра и мобилијара, означене на скици 

бројем  3. 

5) Чесме која се налази на пешачкој стази, означене на скици 

бројем 7. 

6) Зелених површина, означених на скици бројем 8 

7) Паркинг простора од 32 места и то из улице Деспота  

Оливера 9 паркинг места, из улице Станислава Сремчевића 

14 паркинг места и 9 паркинг места уз пролаз, означеног на 

скици бројем 1. 

8) Пешачке стазе која одваја улицу Станислава Сремчевића и 

парк у ширини од 2 м, као и пешачке стазе која одваја 

пролаз и парк у ширини од 2.70 м, означене на скици бројем 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              

               

ПРЕДЛОГ 2.1 
 



Предлог 2.2 

 

Обухвата изградњу парка који се састоји од: 

1) Кошаркашког терена који би се налазио уз улицу Деспота 

Оливера димензија 22х15 м, означеног на скици бројем 4. 

2) Амфитеатра који би се налазио до прилазног пута ка броју 

302 улице Булевар краља Александра, означеног на скици 

бројем 6. 

3) Мобилијара са справама за вежбање који би се налазио на 

углу улице Станислава Сремчевића и прилазног пута, 

означеног на скици бројем 5. 

4) Пешачке стазе која се налази између кошаркашког 

игралишта, амфитеатра и мобилијара, означене на скици 

бројем  3. 

5) Чесме која се налази на пешачкој стази, означене на скици 

бројем 7. 

6) Зелених површина, означених на скици бројем 8 

7) Паркинг простора од 23 места и то из улице Деспота  

Оливера 9 паркинг места и из улице Станислава 

Сремчевића 14 паркинг места, означеног  на скици бројем 1. 

8) Пешачке стазе која одваја улицу Станислава Сремчевића и 

парк у ширини од 2 м, као и пешачке стазе која одваја 

пролаз и парк у ширини од 2.70м, означених на скици 

бројем 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                             

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДЛОГ 2.2 
 



Предлог 2.3 

 

Обухвата изградњу парка који се састоји од: 

1) Кошаркашког терена који би се налазио уз улицу Деспота 

Оливера димензија 22х15 м, означеног на скици бројем 4. 

2) Амфитеатра које би се налазио до прилазног пута ка броју 

302 улице Булевар краља Александра, означеног на скици 

бројем 6. 

3) Мобилијара са справама за вежбање који би се налазио на 

углу улице Станислава Сремчевића и прилазног пута, 

означеног на скици бројем 5. 

4) Пешачке стазе која се налази између кошаркашког 

игралишта, амфитеатра и мобилијара, означене на скици 

бројем  3. 

5) Чесме која се налази на пешачкој стази, означене на скици 

бројем 7. 

6) Зелених површина, означених на скици бројем 8. 

7) Паркинг простора од 14 места из улице Станислава 

Сремчевића, означеног  на скици бројем 1. 

8) Пешачке стазе која одваја улицу Станислава Сремчевића и 

парк у ширини од 2 м, као и пешачке стазе која одваја 

пролаз и парк у ширини од 2.70 м, означених на скици 

бројем 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДЛОГ 2.3 
 



Предлог 2.4 

 

Обухвата изградњу парка који се састоји од: 

1) Кошаркашког терена који би се налазио уз улицу Деспота 

Оливера димензија 22х15 м, означеног на скици бројем 4. 

2) Амфитеатра који би се налазио до прилазног пута ка броју 

302 улице Булевар краља Александра, означеног на скици 

бројем 6. 

3) Мобилијара са справама за вежбање који би се налазио на 

углу улице Станислава Сремчевића и прилазног пута, 

означеног на скици бројем 5. 

4) Пешачке стазе која се налази између кошаркашког 

игралишта, амфитеатра и мобилијара, означене на скици 

бројем  3. 

5) Чесме која се налази на пешачкој стази, означене на скици 

бројем 7. 

6) Зелених површина, означених на скици бројем 8 

7) Пешачке стазе која одваја улицу Станислава Сремчевића и 

парк у ширини од 2 м, као и пешачке стазе која одваја 

пролаз и парк у ширини од 2.70 м, означених на скици 

бројем 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДЛОГ 2.4 
 


