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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
У НАСЕЉУ РУДИНА У ВРАЊУ
МАТЕРИЈАЛ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД
1.

ОПШТИ ДЕО

На основу Програмских циљева и иницијативе за уређење нових зона намењених
породичном становању, на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације у насељу
Рудина У Врању („Службени гласник града Врања“, број 16/15), ЈП "Завод за урбанизам
Врање", као обрађивач приступио је изради Плана детаљне регулације у насељу Рудина
у Врању.
Према планској документацији вишег реда, Плану генералне регулације зоне 5 у Врању
("Службени гласник града Врања", број 4/13 и 6/13), предметни простор предвиђен је за
намену становање малих густина.
Како је Законом регулисано да планови нижег реда морају бити у складу са планом вишег
реда, пружа се могућност за формирање нове стамбене зоне, кроз детаљну урбанистичку
разраду предметног простора.
На основу свега наведеног, а узимајући у обзир природне и створене услове у простору,
израдиће се План који предлаже оптималну просторну и функционалну организацију
простора.
ОПИС ГРАНИЦА ПЛАНА
Материјалом за рани јавни увид утврђују се прелиминарне границе плана, док ће
се у фази израде нацрта плана утврдити коначне границе плана. Подручје, које je
предмет овог Материјала, захвата северни део обухвата Плана генералне регулације
зоне 5 у Врању, како је одређено графичким прилогом.

1.1.

Извод из ПГР зоне 5 у Врању- Начин спровођења ПГР - зоне и целине за даљу
разраду плановима нижег реда, реферална карта број 4
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Планско подручје обухвата оквирну површину од око 8,24 hа у деловима
катастарскe општинe КО Врање 2.

Прелиминарне границе Плана су дефинисане ободним саобраћајницама: са југа осом
планиране градске саобраћајница I реда секући кат. парцеле 1558/1, 1557/1, 2492/4, ,
2493/3, 2494, 2510, 2513, 2516/3, 2516/2, 2538/1, 2558, 2560, 2561/1, 2569/5, 2569/3, 2569/2,
2569/1, 2585/1, 2568/3, 2568/1, 2568/2, 2566/5, 2566/4, 2566/3, 2566/2 КО Врање 2, затим
граница наставља у правцу југ-север сече катастарску парцелу 2566/8 КО Врање 2-јаруга, у
правцу северозапад-југоисток сече кат. парцеле 2596/3, 2596/5 КО и 2596/4 КО Врање 2 до
међе катастарских парцела 2596/4 и 2588/6 КО Врање 2, северозападном границом кат.
парцеле 2588/6, 2588/5 и 2592 КО Врање 2, северном границом катастарских парцела
2580/7, 2580/8, 2578/2 и 2577 КО Врање 2, сече катастарске парцеле 2578/1 и 2577 КО
Врање 2, наставља источном границом 2577, 2581/15, 2581/16, 2581/17 и 2581/11 КО
5

Врање 2, јужном границом катастарских парцела 2581/11 и 2581/10 КО Врање 2 до тромеђе
катастарских парцела 2518/10, 2570/1 и 2574/2 КО Врање 2, наставља источном границом
кат.парцеле 2570/1, 2570/6, 2570/5, 2570/4 КО Врање 2, у правцу север-југ сече катастарску
парцелу 2560 КО Врање 2 до осе планиране градске саобраћајница I реда. Од осе
планиране градске саобраћајница I реда пролази западном границом кат. парцеле 2538/1пут КО Врање 2, сече 2538/1-пут КО Врање 2 до тромеђе катастарских парцела 2538/1-пут,
2505 и 2506 КО Врање 2, северном па западном границом катастарске парцеле 2506 КО
Врање 2, до тромеђе катастарских парцела 2506 и 2508 КО Врање 2, иде даље северном
границом кат.парцеле 2508 Врање 2, сече катастарску парцелу 2503 КО Врање 2, наставља
североисточном границом кат.парцеле 2498 КО Врање 2, сече поток Доње Бресје, у правцу
запад-исток сече катастарске парцеле 1548, 1550,1551 и 1552 КО Врање 2 до тромеђе
катастарских парцела 1552, 1553 и 1554/1 КО Врање 2, продужава северном границом
катастарских парцела 1554/1 и 1554/2 КО Врање 2, у правцу северозапад-југоисток сече
катастарску парцелу 1565/2 КО Врање 2, продужава североисточном границом катастарске
парцеле 1565/2 КО Врање 2 до међе катастарских парцела 1565/2 и 1593/2 КО Врање 2,
сече 1593/2 КО Врање 2, скреће у правцу североисток-југозапад осом планиране стамбене
саобраћајнице секући уздужно 1593/2, затим мења правац и правцем југоисток-северозапад
прати осу планиране саобраћајнице секући катастарске парцеле 1558/8, 1558/12, 1558/10,
1558/2 и 1558/1 КО Врање 2 до пресека са осом планиране градске саобраћајница I реда, у
свему према графичком прилогу бр. 1 Катастарско топографски план са границом обухвата
плана.
Обухвату плана припадају следеће катастарске парцеле:
КО Врање 2
део 2596/3, део 2596/4, део2592, 2580/8, 2580/7, 2578/2, део 2578/1, део2596/5, 2597/2, 2597/1,

2590/2, 2588/6, 2590/3, 2590/4, 2588/4, 2588/5, 2581/1, део 2566/8, 2581/2, 2580/5, 2580/6,
2580/1, 2580/4, 2581/3, 2581/4, 2580/3, 2580/2, 2581/14, 2581/13, 2581/12, 2581/15,
2581/16, 2581/17, 2590/1, 2588/2, 2588/3, 2589/2, 2581/5, 2583/1, 2581/6, 2583/2, 2583/5,
2583/3, 2583/4, 2582/1, 2581/8, 2581/9, 2581/18, 2581/11, 2581/10, 2582/5, 2582/3, 2582/2,
део2570/6, део2570/4, 2570/5, 2570/2, 2584/3, 2569/4, 2584/4, 2581/7, 2582/4, 2584/2,
2584/7, 2584/5, 2583/4, 2584/1, 2584/6, део 2561/1, 2570/1, 2569/5, део 2569/2, део2569/1,
део 2568/3, део 2568/1, део 2568/2, део 2569/3, 2569/4, део 2566/5, део 2566/4, део
2566/3, део 2566/2, 2586/3, 2586/1, 2589/1, 2586/4, 2586/2, 2588/1, 2587/2, 2587/1, 2573,
2538/1, 2506, 2515, 2514, 2516/4,2516/1, 2509/1, 2508, 2512, део 2513, део 2516/2, део
2510, 2509/3, 2509/2, део 2503, 2498, 2496, 2495, део 2494, 2497, 1544, део 1548, део
1550, део 1551, део 1552, 1557/2, део 1565/2, 1554/1, 1556/2, 1561/3, 1554/2, 1563/8,
1563/2, 1563/1, 1561/2, 1563/3, 1561/1, 1563/4, 1562/3, 1562/2, 1562/1, 1563/5, 1563/6,
1560, 1559/3, део 1558/2, део1558/12, део1558/10, 1558/1, 1559/2, 1559/1, 1559/4, 1558/5,
1558/9, 1558/4, део2493/3, 1558/3, део 1557/1, 1563/7, 1561/3, 1549, 1593/2, 2492/4.
На нивоу катастарских општина предлог планског обухвата од 8,24 hа је следећи:
Редни
број
1.

Катастарска
општина
Ко Врање 2

Површина К.О.
у обухвату Плана
8,24 hа

Обрађивач у фази израде нацрта Плана може предложити корекцију границе
планског обухвата уколико се тиме обезбеђује урбанистички квалитетније и за локалну
заједницу прихватљивије решење.
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1.2.

ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
Правни основ за израду плана су:
Закон о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'',
(Службени гласник Републике Србије'', број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14);
Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања (''Службени гласник Републике Србије'', број 64/15);
Одлука Скупштине града Врања о изради Плана детаљне регулације у
насељу Рудина у Врању („Службени гласник града Врања“, број 16/15).

Одлука о изради плана
Одлуку о изради плана донела је Скупштина града Врања, уз стручну помоћ
Секретаријата за урбанизам и имовинско-правне послове Града Врања, по претходно
прибављеном мишљењу органа надлежног за стручну контролу, односно комисије за
планове („Службени гласник града Врања“, број 16/15).
Прелиминарна граница Плана детаљне регулације је дефинисана чланом 2. Одлуке о
изради плана. Граница планског обухвата, прописана Одлуком је оквирна и биће ближе
утврђена у току израде Плана детаљне регуалације.
Одлука садржи: врсту плана, оквирни обухват плана, смернице из Плана генералне
регулације зоне 5 у Врању, принципе и визију планирања, намена, рок и начин
финансирања.
Плански основ за израду плана је:
План генералне регулације зоне 5 у Врању
("Службени гласник града Врања", број 4/13 и 6/13).

Израда материјала за рани јавни увид
Материјал за рани јавни увид плана припрема ЈП Завод за урбанизам.
За потребе израде материјала за рани јавни увид Секретаријат за урбанизам и
имовинско-правне послове прикупио је катастарске подлоге као и сателитски снимак, a
катастарско-топографски план је, од стране обрађивача, обезбеђен у току израде
материјала за рани јавни увид. При изради материјала, коришћени су подаци са подлога,
са терена, као и искуство стечено на разради подстандардних насеља.
1.3.

ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА ВИШЕГ РЕДА

Плански основ за израду плана је:
План генералне регулације зоне 5 у Врању („Службени гласник РС“, број 4/13 и 6/13)
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ПЛАНИРАНA НАМЕНА ПРОСТОРА

Подручје предметног Плана детаљне регулације, према Плану генералне регулације зоне
5 у Врању , припада рубној зони, урбанистичкој целини становање малих густина.
Типична урбана зона 5.2 – становање малих густина
Уређене, плански грађене градске целине малих густина смештене у градском
подручју у насељу Горња чаршија Рашка. Величина парцела је преко 300 м2 .
Такође овој зони припадају блокови лоцирани на периферији, насеља Рудина, Черенац,
Рашка проширење и Балиновац, величина парцела је 250-500 м2 са слободностојећим
стамбеним објектима. Тенденција је да се ови неуређени блокови трансформишу у
уређене плански грађене целине, кроз уређење јавних површина саобраћајница, тротоара
и зелених површина. У ТГЦ 5.2. за постојеће, као и за нове грађевинске парцеле,
дозвољене су све намене осим оних производних које стварају буку, загађење и друге
сметње у стамбеној зони, као и оне које загађују животну средину. Дозвољене су
делатности у приземљима постојећих или планираних објеката.


У контактном подручју планског подручја су следеће намене:
становање и стамбено ткиво – становање у приградским насељима,
саобраћајне површине и објекти
резервоар друге висинске зоне
зелене површине и
пољопривредно земљиште.
Није могућа трансформација намена саобраћајне површине у неку другу намену.
Детаљнијом урбанистичком разрадом детаљније се дефинише намена простора у складу
са ПГР и условима за компатибилност и трансформацију намена према овом правилнику.
Детаљна намена простора мора бити усаглашена са трајним добрима и условима
заштите простора.
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ПЛАНИРАНО САОБРАЋАЈНО РЕШЕЊЕ

Улична мрежа у зони 5 је део градске мреже која је прстенасто-радијалног типа и исту,
сходно планираној намени и функционалним захтевима, чине:
- градска саобраћајница првог реда (Улице маричка, део Улице Краљевића Марка,
Светозара Милетића, државни пут II реда број 132 и новопројектована саобраћајница),
шест саобраћајница.
градска саобраћајница другог реда (Улице Краљевића Марка, пржарска,
кајмакчаланска, хиландарска, новопројектоване саобраћајнице, веза између Улица
маричке и хиландарске, између Улица Петра Лековића и кајмакчаланске, између Улица
маричке и новопројектоване, веза између новопројектоване и државног пута II реда број
132), једанаест саобраћајница
- сабирне саобраћајнице, 11 саобраћајница,
- стамбене саобраћајнице 100 саобраћајница.
Јужна граница Плана детаљне регулације обухвата планирану градску саобраћајницу I
реда која повезује Улицу пржарска са Кајмакчаланском улицом.
Према Генералном урбанистичком плану Врања („Службени гласник града Врања“, број
7/10) и Плану генералне регулације зоне 5 у Врању („Службени гласник града Врања“,
број 4/13 и 6/13), предметна деоница, као и улице пржарска и кајмакчаланска, припадају
примарној уличној мрежи града.
Секундарну уличну мрежу чини сплет интерних улица и коловоза који служе за приступ
до одређених парцела.
Пешачки саобраћај
Просторни размештај већине јавних функција у Врању је у изохрони пешачења до
30 минута. Овај вид саобраћаја је потребно подстицати из многобројних разлога
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(смањење гужве на улицама, проблема паркирања, емисије штетних гасова, повољан
утицај на организам и слично), али је потребно омогућити и његов несметан развој.
Због тога је потребно извршити побољшање и унапређење услова за кретање пешака
ослобађањем јавног простора од паркираних аутомобила и планским размештајем
уличних садржаја (киоска, летњих башти, уличних тезги и др.). Такође, је потребно
предузети акције којима ће се јавне површине учинити привлачним и пре свега
безбедним, али и прилагођеним особама са посебним потребама.
У циљу задовољења основних функција и животних потреба пешачки саобраћај је
интензиван у оквиру зоне те је потребно омогућити његов несметан развој.
Обезбеђење ефикасног одвијања пешачког саобраћаја планира се реконструкцијом и
изградњом тротоара уз све саобраћајнице у зони. Положај тротоара, њихова димензија,
прилагођавање особама са посебним потребама и опрема која се дуж њих поставља,
треба да обезбеди пуну физичку заштиту пешака од осталих учесника у саобраћају.
Ради побољшавања и стварања безбедних услова за кретање пешака неопходна је
примена одређених мера:
- ослобађање простора тротоара од паркираних аутомобила и других објеката
(киоска,трговачких тезги и др.)
- обезбеђење континуалних тротоара одговарајућих ширина (најмања ширина 1,5м)
- постављање заштитних ограда на тротоарима у зонама интензивног прелажења преко
улице маричка (новопланирани објекат школе и вртића и др.)
Бициклистички саобраћај
Ради безбедности учесника у саобраћају који користе бицикл за своје кретање,
треба где год је то могуће градити бициклистичке стазе или резервисати део коловоза
искључиво за кретање бициклиста, без обзира на чињеницу што су и они равноправни
учесници у саобраћају.
За кретање особа које су везане за инвалидска колица, без обзира да ли користе
мануелни или механички погон, треба обезбедити погодности за силажење или пењање
на тротоар, као и лак приступ објектима који имају степениште изградњом рампи за
њихово кретање.
Стационарни саобраћај
У зони 5 проблем паркирања моторних возила није у већој мери изражен с
обзирим да је у већем делу зоне намена површина индивидуално становање и корисници
парцела у оквиру истих имају простора за паркирање возила, те би поштовањем
саобраћајних прописа ослободили одређене саобраћајне површина (тротоаре и
коловозе).
Проблем паркирања се јавља на потезима уз касарну Први пешадијски пук Кнеза Милоша
Великог, уз Суводолско и Балиновачко гробље што је планом предвиђено повећање
површина за стационарни саобраћај уз ове намене организовање паркирања возила на
деловима коловоза, обележавањем до тротоара.
У деловима зоне колективног становања и где су одређене активности (образовање и
трговина) које су свакодневно посећене од већег броја корисника, недовољан је број
паркинг места, те је планом предвиђено повећање површина за стационарни саобраћај
применом следећих мера:
- организовање паркирања возила на деловима коловоза, обележавањем до тротоара
(Улица Петра Лековића и новопланирана градска саобраћајница I реда уз касарну Први
пешадијски пук Кнеза Милоша Великог и др.),
- изградња нових паркинг места (новопланирани стамбено-пословни блокови).
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Остала паркиралишта уз места рада и места становања, дефинисати према оквирним
нормативима у функцији намене:
Табела 10: Нормативи за паркирање за поједине намене
Врста садржаја

Потребан број паркинг места

СТАНОВАЊЕ (колективно)

1-1,2 ПМ/ 1 стамбена јединица

СТАНОВАЊЕ (индивидуално)

1 ПМ/ 1 стан

ИНДУСТРИЈА И СКЛАДИШТА

0,25 - 0,30 ПМ по запосленом

ПОСЛОВАЊЕ (администрација)

10 ПМ /700 м²

ШКОЛЕ

0,25 - 0,35 ПМ по запосленом

ТРГОВИНА

20 - 40 ПМ/ 1000 м² корисне
површине

ПОШТА, БАНКА

20 - 30 ПМ/ 1000 м² корисне
површине

ХОТЕЛ

50 ПМ/ 100 соба

УГОСТИТЕЉСТВО

25 - 30 ПМ/ 1000 м² корисне
површине

СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ

0,30 ПМ по гледаоцу

ДОМ ЗДРАВЉА (СТАЦИОНАР)

25 ПМ/ 1000 м² корисне
површине

ПЛАНИРАНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ

Водоводна мрежа
По свом висинском положају планско подручје се налази на потезу изнад резервоара
Јеврем бунар и припада трећој висинској зони снабдевања града Врања водом.
У овом тренутку нема изграђене водоводне мреже градског типа. У профилима
саобраћајница потребно је планирати коридор за постављање водоводних цеви треће
висинске зоне која ће се снабдевати водом уз помоћ пумпи са постојећег резервоара
друге висинске зоне.
Канализациона мрежа
Канализација припада градском канализационом систему, у коме је каналисање
планирано по сепарационом систему одвођења кишних и употребљених вода. Предметни
систем канализације је планиран, те у овом тренутку нема изграђених објеката
канализације и у улици Јосипа Краша која тангира предметно подручје.
У профилу саобраћајница потребно је оставити коридор за полагање фекалних и
атмосферских канала са прикључењем на планирану фекалну и атмосферску канализацију
у насељу.
У складу с прецизнијим нивоом предстојеће анализе, која ће бити на нивоу
урбанистичког плана, будућим плановима детаљне регулације могу се вршити корекције и
измене горе одређених параметара овог Плана генералне регулације и то:
- даља разрада намена унутар планиране претежне намене на компатибилне
намене,
- корекције планиране претежне намене, у деловима целина и зона,
- корекције и разраде правила уређења,
- корекције и разраде правила грађења,
- корекције траса, капацитета и коридора комуналне инфраструктуре,
- корекције траса, регулације и профила саобраћајница.
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Одлука о изради стратешке процене
У току израде ГУП-а града Врања, на основу Одлуке о приступању изради,
Стратешку процену утицаја ПП-а града Врања на животну средину је урадило Предузеће
доо ЕКОлогика Урбо из Крагујевца. Смернице и мере Стратешке процене утицаја ГУП-а
града Врања на животну средину дефинишу да је за израду Планова детаљне регулације
обавезно је одлучивање о изради Стратешке процене утицаја на животну средину, према
критеријумима за одређивање могућих карактеристика значајних утицаја на животну
средину и стање у простору.
Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације на
животну средину је бити донета и објављена у "Службеном гласнику града Врања" бр.
16/15.
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Извод из Плана генералне регулације зоне 5 у Врању за Правила грађења
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2.

ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИНА КОРИШЋЕЊА
ПРОСТОРА И ОСНОВНИХ ОГРАНИЧЕЊА

2.1. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА И НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА
Предметно подручје заузима северни део грађевинског подручја града Врања.
Анализом постојећег стања обухваћено је цело подручје, неизграђени и изграђени
простори. Постојеће површине се сагледавају са становишта просторног размештаја, по
намени површина.
Постојећа намена предметног простора је становање, пољопривредно земљиште и
грађевинско земљиште за јавне намене - некатегорисани путеви и јаруге. За предметни
простор није урађен урбанистички план. Намена простора је одређена планским
документом вишег реда Планом генералне регулације зоне 5 у Врању – становање
малих густина.
У насељу преовлађује породично становање приградског типа. Изграђеност подручја је
око 40% у односу на обухват плана. Породично становање, по обиму, површини и значају,
представља доминантну намену. Тип објеката који се најчешће јавља је тип
слободностојећих објеката. Стамбени објекти су углавном постављени на регулацији и
новијег датума градње.
На територији предметног Плана грађевинско подручје је делимично дефинисано.
Простор је насељен. Планирано грађевинско подручје биће дефинисано у оквиру
обухвата Плана.
ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
На подручју плана је изграђена само једна саобраћајница која тангира источну границу
плана. Сви остали приступи до објеката су у приватном власништву. Од јавних површина
постоји још и неуређени приступ (катастарске парцела 2538/1 КО Врање 2).
Јавна површина- инфраструктурни објекат – резервоар "Јеврем бунар", је смештен уз
јужну границу плана тј уз новопројектовану саобраћајницу.
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ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА
Стање стамбеног фонда по површини и броју домаћинстава задовољава потребе
постојећег броја становника, Просечна спратност у насељу је П+Пк, иако постоје и објекти
са спратношћу до П+2+Пк. Парцеле су правоугаоног облика и прате уличну регулацију.
Значајан је број блокова у којима су средишњи делови у потпуности неизграђени, а
користе се као баште уз породичне стамбене објекте или као виногради и воћњаци.
Поједини садржаји породичног становања имају изглед сеоског домаћинства, са
економским двориштем и помоћним и економским објектима.
Већина објеката је изграђена без грађевинске дозволе, поједини су легализовани или су у
поступку легализације
У постојећој просторној и функционалној структури насеља не постоји формирана радна
зона, као ни уређене зелене површине.
Површинска хидрографија у насељу Рудина је изражена у постојању мањих јаруга којима
повремено теку мање количине воде.
Постојећа намена простора је приказана на графичком прилогу бр. 2 Постојећа намена
површина.
ПОСТОЈЕЋА ИНФРАСТРУКТУРА
Земљиште у обухвату Плана је делимично инфраструктурно опремљено.
Канализациона мрежа је изведена у три постојеће саобраћајнице које се простиру у
правцу југ - север и југозапад-североисток. Код парцела које се не ослањају на ове
саобраћајнице, прикупљање отпадних вода се врши помоћу септичких јама.
Подручје припада трећој висинској зони водоснабдевања. Резервоар друге висинске зоне
водоснабдевања "Јеврем бунар" је лоциран уз јужну границу плана. Водоводна мрежа
није изведена на терену. Снабдевање водом становништва је преко индивидуалних
бунара или са извора на катастарској парцели 2594 КО Врање 2.
У насељу је изграђена електроенергетска мрежа.

Биланс постојећих намена на територији Плана
Табела - Постојећа намена површина и процентуална заступљеност
Површина
(hа)

Постојећа намена

Процентуална заступљеност
(%)



Саобраћајнице (путно земљиште)

0,40

4,85



Становање малих густина

3,21

38,95



Слободно неизграђено земљиште и
неуређено зеленило и земљиште

4,59

55,70



Водно земљиште (јаруге)

0,04

0,50

8,24 hа

100%

УКУПНО
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Подлоге за израду плана обезбеђују поузданост израде материјала за рани јавни увид.
Осим катастарских подлога, скенираних и геореференцираних у потребној размери, у
дигиталном облику, преузетих од РГЗ-Служба за катастар непокретности Врање, користи
се и сателитски снимак и дигитални орто фото снимак подручја.
Наведене подлоге немају висинску представу терена, па је обезбеђен катастарскотопографски план.
2.2. ОСНОВНА ОГРАНИЧЕЊА
Према ГУП-у Врања, ПГР зоне 5 у Врању, на простору који је обухваћен планом детаљне
регулације, нема непокретних културних добара нити евидентираних објеката од значаја
за заштиту градитељског наслеђа, као и објеката под заштитом природе .
Ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта
или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине
радове и о томе обавести надлежни завод за заштиту споменика културе и да предузме
мере да се налаз не уништи и не оштети као и да се сачува на месту и у положају у коме
је откривен.
Као ограничење, за реализовање планиране намене, се може посматрати
конфигурација терена, с обзиром на чињеницу да је пад терена на делу подручја плана
од 36%-50%, као и већ изграђени објекти.

3. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА
Циљеви уређења и изградње и основни програмски елементи овог дела подручја
су:
стварање просторних услова како би се, кроз модуларни систем уређења,
обезбедила флексибилна могућност реализације,
дефинисање нових саобраћајних површина, мирујућег саобраћаја и пешачких
токова као и добро повезивање ободних саобраћајница Плана са новопланираним
саобраћајницама,
дефинисање површина јавне намене,
дефинисање начина уређења и утврђивање правила изградње површина јавне
намене,
дефинисање прикључака на јавну комуналну инфраструктуру,
проширење разноврсности понуде увођењем нових инфраструктурних система;
дефинисање могућности парцелације и препарцелације,
дефинисање и спровођење мера заштите животне средине.

4. ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА, ПРЕДЛОГ
ОСНОВНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА И ПРОЦЕНА
ПЛАНИРАНЕ БРУТО РАЗВИЈЕНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПОВРШИНЕ
Предметно подручје намењује се за планиране зоне становање малих густина,
саобраћајнице и зеленило.
Функционална организација простора треба да омогући стварање функционалних
стамбених насеља и њихово брзо и квалитетно повезивање на постојећу саобраћајну
мрежу, без већег утицаја на постојеће функционисање саобраћајних токова у околним
насељима, као и инфраструктурно опремање предметног простора.
У оквиру планског подручја на грађевинском земљишту, одвајају се површине
јавне намене и то: улични коридори са коридорима за смештај инфраструктуре и
зеленило. План треба да дефинише услове за формирање јавних саобраћајница којима
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би се сви садржаји у обухвату плана повезали са системом јавних саобраћајница у
непосредном окружењу. Са друге стране јавним коридорима ће бити трасиране
инфраструктурне мреже којима ће се омогућити припремање и опремање грађевинских
парцела у процесу привођења комплекса намени.
Предлог поделе је проистекао на основу планиране намене на предметном
простору. У току дефинисања намена на простору јасно су се издвојиле конкретне намене
које ће у даљој разради, кроз Нацрт Плана постати типичне урбанистичке зоне уз могуће
корекције површина. Предложене намене су представљене у графичком прилогу број 3
"Претежна намена површина".
Планом детаљне регулације планирају се три просторне целине:
- две целине становање малих густина – породично становање са пратећом саобраћајном
инфраструктуром и
- целина зеленило: парк - шума .
Спровођењем предложеног саобраћајног решења, гасе се алтернативни приступи
са јавних саобраћајних површина, које су корисници катастарских парцела унутар
предметног блока користили, односно спровођењем предложеног решења формирају се
директни колски приступи са постојећих и планираних саобраћајница до сваке
грађевинске парцеле.
Површина
(hа)

Планирана намена

Процентуална
заступљеност (%)



Саобраћајнице (путно земљиште)

1,10

13,35



Становање малих густина

6,45

78,27



Зеленило

0,69

8,38

8,24 hа

100%

УКУПНО

Предлог основних урбанистичких параметара – становање малих густина
Минимална површина парцеле




Најмања површина грађевинске парцеле износи 150м2 за објекте у низу, 200м2 у
прекинутом низу, односно 300м2 за слободностојеће објекте и 400м2 за двојне објекте
(2х200м2), у складу са општим правилима изградње објеката;
Најмања ширина фронта грађевинске парцеле за објекте у низу износи 6,0м, а за
слободностојеће објекте – 12,0м, у складу са општим правилима изградње објеката и
биће прецизиране за сваки тип изградње;

- Индекс искоришћености парцеле 50%
- Индекс изграђености
1,6
- Растојање регулационе и грађевинске линије 5,0m;
- Висинска регулација:
Максимална спратност објеката П+1+Пк
Максимална висина објеката 12м
- Стационарни саобраћај: паркирање на сопственој парцели.
- Озелењавање: мин. 30% површине парцеле.
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Процена бруто развијене грађевинске површине:
Површина плана на којој је дефинисана намена која омогућује изградњу је 64500 m² На
основу дозвољеног индекса заузетости, процењује се да бруто површина под објектима
може износити највише од око 32250 m².
Бруто развијена грађевинска површина зависи до спратности објеката, а с обзиром на то
да је дефинисана максимална спратност објеката П+1+Пк процењује се да је максимална
бруто развијена грађевинска површина 96750.

5. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА
НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА
Очекивани ефекти планирања, тј. израде Плана детаљне регулације у насељу Рудина у
Врању су:
- уређење неизграђеног грађевинског земљишта и његово привођење планираној намени
- планирање будућих намена уз заштиту и унапређење коришћења земљишта у циљу
одрживог развоја,
- прилагодити простор глобалним потребама,
- унапређење положаја насеља у међународним програмима и пројектима,
- координирање и усклађивање интереса приватног и јавног сектора,
- олакшавање и убрзавање процеса реализације планираних садржаја, а самим тим и
развоја насеља и града,
- утврђивање основних критеријума просторног уређења и правила изградње,
- усмеравање урбаног развоја у складу са савременим стандардима заштите околине и
квалитета живота,
- обезбеђење саобраћајне доступности свих видова саобраћаја стамбеним садржајима,
као и инфраструктурно oпремање предметног простора, уз могућност фазне изградње,
- минималне интервенције у простору у смислу деградације предметног подручја,
- заштита и примена еколошких принципа у пројектовању и изградњи,
- испуњење основне санитарно-хигијенске функције зелених површина кроз позитиван
утицај на микро-климатске услове и заштиту животне средине .

Одговорни урбаниста
Данијела Бандовић

Директор
Драган Величковић
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