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На основу члана 27. и 45а. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник
Републике Србије'' , број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС,
50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 25., 36. и 37. Правилника о
садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког
планирања (''Службени гласник Републике Србије'', број 64 /15),
Јавно предузеће Завод за урбанизам Врање, израдило је

МАТЕРИЈАЛ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ДОЊИ АСАМБАИР 2 У ВРАЊУ
1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Изради Плана детаљне регулације Доњи Асамбаир 2 у Врању ( у даљем
тексту: „План“), приступа се на основу Одлуке Скупштине града Врања о изради
„Плана“, („Службени гласник Града Врања“, број 16/15).
''Планом'' се одређују урбанистички параметри и услови за даљу
реализацију претежних намена одређених планом ширег подручја - ПГР Зоне 3 у
Врању („Службени гласник града Врања“, број 18/11). Израдом ''Плана'' би се
дефинисале јавне површине и стекао правни и плански основ за издавање
локацијских услова и грађевинске дозволе а самим тим и планску изградњу и
опремање предметног простора у складу са важећим законским регулативама.
Правни основ за израду ''Плана'' је:
 Закон о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', број
72/09, 81/09-исправка , 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС);
 Закон о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи (''Службени
гласник Републике Србије'' , број132 /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
Доњи Асамбаир 2 у Врању („Службени гласник града Врања“, број 16/15).
Плански основ за израду ''Плана'' је:
 Просторни план Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“,
број 88/10);
 Регионални Просторни план општина Јужног Поморавља („Службени
гласник Републике Србије“, број 83/10);
 Просторни план подручја инфраструктурног коридора Ниш - граница
Републике Македоније ("Службени гласник Републике Србије", број 77/02 и
127/14);
 Просторни план Града Врања ("Службени гласник града Врања", број 13/11
и 21/11-измена).
 План генералне регулације зоне 3 у Врању („Службени гласник Града
Врања“, број 18/11).
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Слика 1. и 2. Карта претежне намене и Карта спровођења ПГР Зоне 3 у Врању

На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја плана на животну
средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/04 и 83/10) и члана 32.
став 1., тачка 5. и члана 175. Статута града Врања (''Службени гласник града
Врања'', број 27/12 - пречишћен текст и 32/12), и члана 88. Пословника
Скупштине града Врања (''Службени гласник града Врања'', број 25/12),
Секретаријат за урбанизам и имовинско правне послове града Врања, донoси
Одлуку о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне
регулације Доњи Асамбаир 2 у Врању на животну средину („Службени
гласник града Врања“, број 16/15).
За потребе израде ''Плана'' користиће се геореференциране катастарске
подлоге, Катастарско-топографски план као и сателитски снимак са Googl-а за
радну контролу.
При изради ''Плана'' обрађивач ће се придржавати услова и обавеза из
урбанистичког плана ширег подручја - Плана генералне регулације Зоне 3
(„Службени гласник града Врања“, број 18/11).

2. ТЕКСТУАЛНИ ДЕО МАТЕРИЈАЛА
2.1

ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА

Прелиминарна граница Плана је дефинисана чланом 2. Одлуке о изради
''Плана''(„Службени гласник града Врања“, број 16/15) . Граница планског
обухвата прописана Одлуком, оквирна је и биће ближе утврђена у току израде
''Плана''.
Планско подручје обухвата површину од око 15,5 hа у делу КО Врање 1.
Граница обухвата плана почиње од тачке 1 која се налази на катастарској
парцели 12711/1 (Улица партизански пут) КО Врање 1 и наставља источном
регулационом линијом Улице партизански пут до тачке 2 која се налази на
катастарској парцели 12618/3 КО Врање 1.
Од тачке 2 сече катастарске парцеле број 12618/3, 12806/14,12806/7,
12806/6, 12806/5, 12803/5, 12803/9, 12803/3, 12803/10 КО Врање 1 до тачке 3 која
се налази на тромеђи катастарских парцела број 12803/10, 12802/3 и 12802/2 КО
Врање 1.
JП Завод за урбанизам Врање
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Од тачке 3 наставља западном границом катастарске парцеле број
12802/3 КО Врање1, сече катастарске парцеле број 12801/1, 12800/1, 12799,
12798/1 КО Врање 1, наставља западном границом катастарске парцеле број
12790/4 КО Врање 1, сече катастарску парцелу број 12788/1 КО Врање 1 до тачке
4.
Од тачке 4 наставља јужном границом катастарских парцела број 12781/1,
12781/2, 12782/3, 12782/1, 12782/2, 12782/4, 12782/5, 12784/6, 12784/5, 12784/4,
12784/3 и 12784/2 до тачке 5 која се налази на тромеђи катастарских парцела
број 12784/2, 12784/1 и 12834 КО Врање1.
Од тачке 5 наставља западном границом катастарских парцела број
12784/2, 12783/10, 12782/3, 12783/5, 12777/1, 12774/9, 12774/4, 12773/2, 12772/2,
12769/2, 12768/2, 12767/6, 12764/3, 12763/11, 12763/10, 12759/8, 12759/9 и 12758/8
КО Врање 1 до тачке 6 која се налази на међи катастарских парцела број 12758/8
и 12836 КО Врање 1.
Од тачке 6 сече катастарске парцеле број 12758/8, 12757/8, 12757/5,
12753/1, 12753/2, 12752/8, 12752/5, 12752/4, 12751/1, 12751/3, 12751/2, 12748,
12746, 12745, 12732, 12721 и 12711/1 (Улица партизански пут) КО Врање 1 до
тачке 1.

Слика 2. Граница обухвата ''Плана'' у односу на границу ГУП-а Врања

2.2

ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА

Текст који следи преузет је у оригиналу из планских докумената
ширег подручја која представљају плански основ за израду овог ''Плана''.
Плански основ за израду плана је:
 Просторни план Републике Србије
(„Службени гласник РС“, број 88/10)

У Поглављу II Просторни развој Републике Србије, 3.Одрживи развој економије,
транспорта и инфраструктуре;
3.1. Привреда;
Територија Републике Србије је богата природним различитостима регионалне
структуре и ресурсима који пружају услове за привредни развој и квалитетан
животни стандард. Међутим, повољни природни услови за развој и створени
JП Завод за урбанизам Врање
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привредни капацитети нису подједнако распоређени у свим подручјима
Републике Србије, па нису једнаки ни услови за улазак новог капитала и будући
привредни развој. То је разлог присуства велике регионалне неравномерности у
нивоу привредне развијености због чега у планирању уређења и коришћења
простора треба посебно усмерити активности на валоризацију природних ресурса
у мање развијеним подручјима и стварање квалитетније привредне и социјалне
инфраструктуре у циљу ублажавања неравномерности. С друге стране, процес
урбанизације, неопходан за привредни развој, неминовно ће се наставити и
генерисати још веће регионалне диспаритете, што потврђује неопходност
посебног приступа изолованом и сиромашном подручју. Усклађеност ова два
процеса мора да се заснива на интеграцији просторно изолованог подручја.
Заједничке институције и инфраструктура која повезује, су најмоћнији
инструменти такве економске интеграције.
У периоду 2001-2008. године, БДП је растао по просечној годишњој стопи од 5,4%
и у 2008. години износи 34 мил. ЕУР (4.700 ЕУР по становнику). Највећи допринос
бруто додатој вредности остварује сектор услуга (64,3%). Учешће индустрије од
20,3% представља недовољну основу за убрзани привредни развој. Постоје
велике разлике по секторима и подручјима у функционисању привреде,
инфраструктуре, стању и степену заштите животне средине и општим условима
живота. Велики део привреде не функционише у складу са објективним
могућностима. Још увек је наглашена неефикасност пословања, ниска
продуктивност и економичност и технолошка заосталост великог дела привреде.
Изражене су регионалне разлике у развијености и несразмерност ресурсног
потенцијала у односу на степен искоришћености и активност становништва.
Континуирано продубљавање разлика у нивоу привредне развијености појединих
подручја узроковало је померање демографске структуре, деаграризацију и
пражњење одређеног руралног простора. С друге стране процес урбанизације
карактерише само квантитативан раст градова без одговарајућег облика
квалитативне урбанизације и њеног ширења у све делове земље. Тако су бројна
подручја остала без одговарајуће привредне инфраструктуре и елементарних
услова за валоризацију ресурса и привредни развој. Последица овог процеса,
појачаног негативним ефектима транзиције, је концентрација привредних
активности у два региона који доминирају у бруто додатој вредности са 76% и то:
Београдски регион са 53% и Војводина са 23%. Остали региони заједно у БДВ
пољопривреде Републике Србије учествују са 12%, у индустрији 36% и услугама
само 14%.
3.1.1. Просторни развој привреде:
Разноврсни природни ресурси омогућавају повећање економске снаге и
динамичнији развој Републике Србије у наредном периоду. Најзначајнији
природни ресурси су пољопривредно земљиште, минерално богатство, водни
ресурси и шумски потенцијали.
Природни услови, геостратешки положај и изграђени привредни капацитети
представљају добру основу за успешан развој различитих привредних
делатности под условом да се изгради савремена инфраструктура и пословни
амбијент компатибилан европским стандардима, модернизује производња и
пословање и обезбеди рационално газдовање природним ресурсима и њихова
адекватна заштита.
Деценијска економска изолованост и привредна рецесија утицали су на
погоршање развојне позиције Републике Србије, која је са својим развојним
перформансама на зачељу европских земаља. Животни стандард је и поред
значајног побољшања у протеклих осам година међу најнижим у Европи, куповна
моћ је свега 34% просека ЕУ-27. Република Србија се сада суочава са новим
развојним изазовима који на средњи рок могу да доведу до нове структурне
неравнотеже: предстоји завршна фаза транзиције која обухвата реструктурирање
великих система губиташа и приватизацију јавних предузећа, процес који је
JП Завод за урбанизам Врање
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отежан и успорен светском финансијском и економском кризом, због које је
прекинут позитиван тренд динамичког привредног развоја.
У привреди Републике Србије послује око 90.000 привредних субјеката са око
1.120.000 запослених. Од укупног броја 99% је малих и средњих предузећа.
Великих предузећа је 924. Постојећа привредна структура Републике Србије
условљена је закаснелом транзицијом, дугогодишњом изолацијом и одсуством са
светског тржишта, дуготрајним дезинвестирањем и значајним технолошким
заостајањем за развијеним привредама. Током периода 2001-2008. године
опадало је учешће индустрије у којој су присутни највећи ефекти
реструктурирања и приватизације са значајним смањењем запослености,
девастирањем великих индустријских центара и слабљењем економске снаге
појединих региона, посебно југа Србије, а с друге стране, расло је учешће сектора
услуга који је највећим делом и допринео релативно високом расту БДП.
За успостављање адекватне привредне структуре на националном и
регионалном нивоу највећи значај имају структурне промене индустрије.
Индустрија генерише петину укупне бруто додате вредности, а прерађивачка
индустрија свега 15,8%. Највеће учешће у структури БДВ прерађивачке
индустрије имају прехрамбена (30%), металска (18,2%) и хемијска индустрија
(15,7%). Недовољно је учешће високотехнолошких индустријских грана (7,5%).
Основни проблеми су:
- најтежи структурни проблем Републике Србије је висок број незапослених (око
700.000). Република Србија има највишу стопу незапослености становништва од
18,1%, највишу стопу незапослености младих од 43,7% и највишу стопу
дугорочне незапослености становништва од 14,7%;
- други структурни проблем се односи на низак степен укупне и секторске
конкурентности српске привреде (85. позиција од 134 земље). Све транзиционе
привреде у Европи такмиче се у подизању конкурентности економија и све
привредне трансформације су у циљу „издржавања притиска конкуренције”.
Процес трансформације је континуиран и нимало лак, а подразумева
перманентно прилагођавање тржишним законитостима. Компаративне предности
Републике Србије за протеклих осам транзиционих година нису се промениле и
даље се налазе, пре свега, код примарних производа и производа нижих фаза
обраде. Таква секторска структура не представља основу за дугорочно одржив
раст извоза и привредни раст;
- постојећа привредна структура Републике Србије условљена је закаснелом
транзицијом, дугогодишњом изолацијом и одсуством са светског тржишта,
дуготрајним дезинвестирањем и значајним технолошким заостајањем за
развијеним привредама. Досадашњи ниво инвестиционе активности био је
недовољан за значајније подизање конкурентности. У досадашњем транзиционом
периоду (2001-2008) учешће инвестиција у БДП се креће око 20%, а у другим
транзиционим земљама око 30%;
- посебан проблем просторног развоја Републике Србије је изразита регионална
поларизација између Београдског региона и Војводине и осталог дела Републике
Србије. Према показатељима развоја реалног сектора привреде Републике
Србије доминирају Београдски регион (41% предузећа, 40,2% запослених и 48,6%
укупног прихода Републике Србије) и регион Војводина (26,1% предузећа, 24,6%
запослених и 28,5% укупног прихода Републике Србије). Београд генерише око
40% укупних инвестиција Републике Србије, а ниво инвестиција по становнику у
Београду је за 2,5 пута већи од просека Републике Србије. Прилив капитала и
његово ефикасно улагање је основни предуслов привредног раста, зато је
неопходно учинити атрактивним за привлачење инвестиција и остале регионе,
поред Београда и Војводине. За то је, пре свега, неопходно улагање у савремену
привредну инфраструктуру.
Основни циљ је јачање позиције и привредне конкурентности Републике Србије и
њених регионалних целина на принципима одрживог развоја и веће
територијалне кохезије.
JП Завод за урбанизам Врање
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Оперативни циљеви су:
- динамичан привредни развој (најмање 5% просечан раст БДП до 2020. године);
- реиндустријализација (учешће индустрије и инвестиција изнад 25% БДП);
-рационалан, ефикасан и одржив просторни развој на нивоу државе и
регионалних целина;
- територијална кооперација Републике Србије у оквиру европског простора и
простора ЈИ Европе;
- повећање конкурентности привреде и извоза;
- смањење регионалних неравномерности и сиромаштва;
- заустављање негативних демографских кретања;
- заштита животне средине.
Утврђивање општих циљева је резултат извршене анализе стања и достигнутог
нивоа развоја привредних делатности и њиховог просторног распореда, развојних
проблема и могућности. Остваривање тих циљева подразумева:
- јачање просторно развојне структуре државе кроз уравнотежен развој подручја,
стварање окоснице и тежишта развоја са ослонцем на мрежу градова и других
средишта, као и саобраћајних праваца;
- квалитетну промену развоја у простору са ослонцем на ресурсе (привредна и
културна добра, људски потенцијал, различитост и специфичност делова
простора);
- стварање атрактивног пословног амбијента као основног услова за подизање
укупне конкурентске способности српске привреде. То захтева одлучно
спровођење свих транзиционих и реформских процеса који могу да активирају
развојне потенцијале државе и њених региона - људске, материјалне и природне
- да учине Републику Србију привлачном за бржи развој домаћег приватног
сектора и већи долазак иностраног капитала;
- развој савремене, конкурентне индустријске структуре која ће се што ефикасније
уклопити у привредне токове ЕУ, модернизацијом и стандардизацијом
производње, уз јачање привредног идентитета и конкурентности развојних
региона;
- развој заснован на знању - основном развојном фактору. Главни фактори
конкурентности у глобалном привредном развоју су знање и на основу његове
примене иновативност производа, нове технологије и систем услуга. Савремени
технолошки процеси полазе и базирају се на високо образованој популацији која
је у стању да користи сву расположиву технологију;
-развој ефикасне привредне инфраструктуре - сектор привредне инфраструктуре,
који укључује саобраћај, електронске комуникације, енергетику и водопривреду,
пружа услуге које су од кључног значаја за развој индустријског сектора и
трговине, из чега произлази и повећање конкурентности преко повећања обима
услуга;
- равномернији регионални развој - вишедеценијске наслеђене регионалне
неравномерности, које су кроз процес транзиције повећане, захтевају посебан
приступ регионалном развоју, којим се подстиче развој неразвијених и
девастираних подручја, нарочито југа Србије и српских заједница на АП Косово и
Метохија;
- одржив развој - Република Србија свој развој мора да гради на принципима
одрживог развоја - усаглашеног и усклађеног економског развоја са политиком
животне средине, социјалном и другим политикама.
Концепција привредног развоја се заснива на следећим пропозицијама:
- неопходно је убрзање реформских процеса који улазе у доста осетљиву фазу, а
која се односи на реструктурирање и модернизацију предузећа и стандардизацију
производних процеса, ефикасну политику конкурентности и инфраструктурне
реформе;
- привредни развој мора да се заснива на повећању продуктивности и много
већем расту производње различитих сектора. Индустрија треба да преузме улогу
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генератора развоја. За развој индустрије и укупан привредни развој неопходно је
подићи конкурентност, а то значи напуштање развоја заснованог на коришћењу
компаративних предности у јефтином и мање квалификованом раду и природним
ресурсима. Развој мора бити заснован на технолошкој ревитализацији, на
конкурентној
производњи
са
потпуном
интеграцијом
најсавременијих
технолошких решења, уз заштиту и очување животне средине. Привреда која је
међународно конкурентна свој раст може у много већој мери да ослања на
интернационалну тражњу, која води ка специјализацији домаће привреде на
секторе чији раст је одржив у дужем периоду;
- Република Србија мора значајно да повећа постојећи низак и неефикасан
иновациони потенцијал, што је неопходно за убрзани привредни развој.
Досадашњи технолошки развој оствариван је, пре свега, куповином страних
технологија и опреме. Научна и развојна истраживања у Републици Србији треба
да буду, у највећем обиму, генератор знања као фактора развоја нове - глобално
конкурентне привредне структуре. Неопходна је технолошка ревитализација и
развој конкурентне производње са потпуном интеграцијом најсавременијих
технолошких решења за смањење загађења и заштиту животне средине. У том
циљу треба појачати спрегу између науке и привреде и подстицати примену
иновација у производним процесима, формирање кластера и изградњу
технолошких паркова у близини развијених индустријских центара;
- регионалне целине Републике Србије, односно економско-функционални
региони (области/НСТЈ 3) ће добити подстицај и подршку за дефинисање
пројеката економског развоја и кооперације.
Стратешки приоритети - пројекти до 2014. године код остварења циљева и
концепције су:
- макроекономска стабилност;
-изградња модерне привредне инфраструктуре и стварање повољне
инвестиционе климе за привлачење страних инвестиција;
- реиндустријализација и стварање конкурентне привреде.
У наредном периоду привредни развој ће се заснивати на оптималном
коришћењу компаративних предности појединих подручја у земљи и на
одговарајућој дисперзији привредне структуре у простору, уз неопходну изградњу
инфраструктуре.
У складу са потребом убрзаног развоја уз квалитативне промене, приоритети се
односе на оне програме који ће брзо дати позитивне економске ефекте, утицати
на покретање привредних а пре свега производних активности, повећање
конкурентности и извоза и заустављање негативних кретања у простору.
Повећање конкурентности намеће потребу да се на одређеном подручју кроз
развој и трансформацију пословне инфраструктуре и путем оснивања
индустријских и технолошких паркова и индустријских зона лоцирају међусобно
независне, приватне компаније, специјализоване у одређеној области, везане
заједничком технологијом и знањем. Концентрацијом сличних и/или
комплементарних пословних активности на једном подручју, између којих делују
синергетски ефекти и заједнички стратешки приступ, омогућава се динамичан
развој тих делатности, као и развој пратећих услужних делатности, кроз
производе који су конкурентни.
У избору основних праваца развоја предност се даје оним делатностима код којих
расположиви ресурси, тржишни услови и технички напредак омогућавају бржи
развој. Пољопривредни и енергетски потенцијали ће и у наредном периоду бити
од примарног значаја за укупан привредни развој, а туризам ће повећати улогу у
будућем развоју привреде, с обзиром на, до сада, недовољно искоришћене
ресурсе. Акценат ће бити на динамичнијем развоју индустријске производње и
повећању учешћа у БДП, а предност у развоју индустрије, уважавајући и
интересовање иностраних инвеститора, имаће индустријске гране чији
производни програми обезбеђују: производе вишег степена обраде (са вишом
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додатом вредности), унапређење и развој сектора услуга, висок извозни
потенцијал, производе којима се супституише увоз, отварање нових радних места
и равномерни регионални развој. На основу наведених критеријума, приоритет ће
имати: производња електронских производа и опреме; производња моторних
возила и компоненти; информационе технологије.
Мере и инструменти код остварења циљева и концепције су:
- макроекономске мере - смањење инфлације испод 5% и постизање стабилности
цена; смањење текућег дефицита; смањење јавних расхода; повећање извоза;
повећање инвестиција; повећање продуктивности уз раст запослености;
- привредно-системске мере - изградња савремене привредне инфраструктуре;
завршетак процеса приватизације и унапређење корпоративног управљања у
приватизованим предузећима; успостављање адекватног регулаторног и
административног окружења за успостављање и функционисање нових
предузећа и спровођење програма подстицаја предузетништва; промене у
производној и извозној структури и подстицање развоја пропулзивних
индустријских грана; реформисање образовања у правцу јачања применљивих
знања и усаглашавање квалификација са светским стандардима; улагање у
истраживање и технолошки развој и јачање иновационог потенцијала; развој
иновационо-комуникационе технологије; интеграција саобраћајне мреже
Републике Србије у Транс-европску транспортну мрежу; интегрисање политике
заштите и очувања животне средине и одрживог коришћења природних ресурса у
остале секторске политике; смањивање загађења - подстицање одрживог
коришћења природних ресурса, смањење потрошње енергије и сировина и
стимулисање рециклаже отпада, повећање свести о животној средини и
квалитету живота, јачање енергетске ефикасности и коришћења обновљивих
извора енергије.


Регионални Просторни план општина Јужног Поморавља
(„Службени гласник Републике Србије“, број 83/10)

У Поглављу-I Полазне основе; 1.Положај и просторни обухват:
Привреда/економски развој
Привреда подручја Просторног плана је у фази стагнације последњих 20 година,
иако је и у претходним периодима знатно заостајала за другим деловима земље,
тако да много теже пролази кроз процес реструктурирања. Овај регион, као
дугогодишње неразвијено подручје, протеклих година показује тенденције још
наглашенијег заостајања. Измена привредне структуре и прилагођавање
савременим тржишним условима привређивања одвија се доста споро, са
недовољно успешно спроведеним процесом приватизације (у неразвијеним
општинама оцењена као негативна – престанак рада предузећа, смањена
запосленост). Подручје није довољно привлачно за инвеститоре (стране и
домаће), па тако недостају већа улагања у модернизацију, техничку опремљеност
локалних фирми и на тај начин значајније покретање привредног развоја. У
целини посматрано, привреда овог подручја је ушла у фазу депресије и рецесије
са вишеструким негативним резултатима: знатан пад друштвеног производа,
висока стопа незапослености, застарелост опреме, неликвидност, ниска
продуктивност и ефикасност. Упоредни преглед удела запослених и
незапослених у укупном становништву, као и релативни ниво развијености
показује ниже вредности у односу на просек у Републици Србији.
Ниво развијености (НД по становнику) нешто је виши само у регионалним
центрима (Лесковац 49,2% и Врање 88,3% у односу на републички просек), док је
у осталим општинама на далеко нижем нивоу (нпр. Прешеву 14%, Медвеђи
16,9%, Босилеград у 21,4%, Власотинцу 24,8% и др.).
Привреду подручја одликују доминација пољопривредне делатности (око 25%
укупног дохотка и око 15% пољопривредног становништва) и индустрије (око
30%) која је углавном сконцентрисана у 13 регионалним центрима. Лидери
привредног развоја су у оквиру Јабланичког округа (фармацеутска индустрија
„Здравље”,
хемијска
индустрија
„Невена”,
прехрамбени
комплекси
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„Месокомбинат”, „Токос”, „Улпин” и „Млекара”, пољопривредна фирма „Поречје” и
текстилне фирме „Летекс” и „Инкол” у Лесковцу), односно Пчињског округа
(„Дуванска индустрија Врање”, „Алфа Плам”, „Симпо”, и др. у Врању, „Хеба” у
Бујановцу, „ФОПА” у Владичином Хану, „Мачкатица” и „Вунизол- Knauf ” у
Сурдулици). Делатности услуга, саобраћаја и осталих сектора (посебно туризма)
нису довољно развијене, у односу на могућности.
Уочљиво је заостајање њиховог нивоа развоја у односу на просечне вредности у
Републици Србији, код Јабланичког округа за 21,5%, а Пчињског 30,6%. Већина
општинских центара условно располаже површинама предвиђеним за
индустријске зоне (расположиво је око 84 ha од некада предвиђених 530 ha)
различите величине и скромне инфраструктурне опремљености (од чега у већини
општина не постоје услови за њихово активирање због нерешених имовинскоправних односа, промене или конфликта планиране намене и инфраструктурне
неопремљености).
Значајну помоћ у развоју инфраструктуре и јавних објеката (посебно Прешева,
Бујановца и Медвеђе) представљала су и средства Координационог тела за југ
Србије, као и стране донације.
У Поглављу-II Принципи, циљеви и општа концепција регионалног просторног
развоја; 3.Циљеви развоја по тематским областима; 3.7.Економски развој:
Основни циљеви развоја привреде су:
• реструктурирање привреде и прилагођавање тржишним условима
привређивања, следећи потенцијале и ограничења за развој појединих
привредних и услужних делатности;
• повећавање економског значаја округа и привлачење инвестиција (домаћих и
страних) и средстава финансирања, имајући у виду географско-саобраћајни и
погранични положај, као и карактеристике округа и појединачних општина;
неопходно је значајно повећање улагања у Регион да би се активирали постојећи
потенцијали и зауставили досадашњи негативни трендови, изградила неопходна
инфраструктура и побољшали социјални услови живота;
• равномернији размештај капацитета, сходно локационо-развојном потенцијалу и
ограничењима простора, уз стављање акцента на развој малих и средњих
предузећа;
• решавање имовинско-својинских односа и завршетак процеса приватизације;
• побољшавање технолошког нивоа опреме предузећа и целокупне привреде;
лобирање и обезбеђивање прихватљивих и повољних извора кредитирања;
• стварања предузетничке и динамичније привредне климе и привлачних услова
за инвестирање;
• повећање конкурентности привреде и прилагођавање потребама домаћег и
међународног тржишта; обезбеђењем подршке великим фирмама у Региону и
њиховим повезивањем са МСП и микро бизнисима; повезивањем фирми у
Региону и формирањем кластера уз сарадњу фирми из различитих индустрија;
• спровођење дефинисане политике запошљавања, едукације, преквалификације,
и др.
У Поглављу-III Концепције, пропозиције и планска решења просторног развоја;
3. Просторна организација привреде; 3.1.Размештај привредних делатности:
Планирани размештај привредних делатности засниваће се на постојећој
просторној структури (капацитетима, потенцијалима и ограничењима простора),
предложеним критеријумима за усмеравање размештаја и избор развојних
опредељења, као и на планираним решењима просторне организације
привредних делатности и МСП.
Један од важних корака у испитивању стратешких елемената будућег развоја
јесте економско- програмска валоризација простора, односно идентификација
потенцијалних профитабилних инвестиционих програма на нивоу појединих
сектора, делатности и/или насеља у складу са расположивим потенцијалима.
Према принципима одрживог привредног развоја, основни критеријуми за избор
приоритета развоја су:
JП Завод за урбанизам Врање
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1) повећање запослености, пораст друштвеног производа и спољнотрговинског
биланса; 2) усклађеност са просторно-еколошким капацитетима локалне средине,
посебно у погледу простора, коришћења сировинских, водних и енергетских
ресурса; 3) постепено гашење еколошки ризичне производње; 4) смањење удела
капитално и ресурсно захтевних активности; 5) допринос равномернијем
размештају активности; 6) енергетска ефикасност; 7) степен коришћења
обновљивих и необновљивих природних ресурса; 8) повећање удела технолошки
и еколошки ефикаснијих и иновативнијих грана; коришћење изграђених и
опремљених локација, смањења трошкова путовања запослених и
експлоатационих трошкова локалитета; и др.
У просторној структури привреде подручја Јужног поморавља важну улогу имаће
и даље постојећи привредно-индустријски центри као и постојеће привредноиндустријске и планиране индустријске зоне у урбаним центрима. Основни
облици будуће алокације привреде/индустрије до 2021. године су:
� регионални (полифункционални) привредно-индустријски центри Лесковац (са
Власотинцем) и Врање - I ранг;
� субрегионални привредно-индустријски центар Владичин Хан-Сурдулица - II
ранг;
� општински центри са значајнијим могућностима развоја привреде Бујановац (на
коридору X) и Бојник и Лебане (компатибилност са привредом Лесковца) - III
ранг;
� општински центри са нуклеусом производно-прерађивачких активности и МСП:
Медвеђа, Црна Трава, Босилеград, Трговиште и Прешево - IV ранг;
� насеља са иницијалним облицима предузетништва и МСП: у општини Бојник
(Коњувце, Лапотинце, Косанчић), Лесковац (Грделица, Вучје, Брестовац,
Печењевце), Власотинце (Стајковце, Свође, Орашје), Лебане (Прекопчелица,
Липовица, Гргуровица, Шилово, Кљајић), Црна Трава (Рупље, Брод, Састав
Река, Преслап, Градска), Медвеђа (Сијаринска Бања, Туларе, Леце), Владичин
Хан (Стубал, Јагњило, Житорађе), Сурдулица (Сувојница, Мачкатица, Власина
Округлица, Клисура), Врање (Врањска Бања, Власе, Ратаје), Босилеград
(Бистар, Доња Љубата, Лисина), Бујановац (Муховац, Трновац, Несалце,
Биљача, Жбевац, Кленике), Трговиште (Шајинце, Доњи Стајевац, Радовница) и
у општини Прешево (Церевајка, Миратовац, Рељан) - V ранг.
Полазећи од основних принципа рационалности и ефикасности коришћења
ресурса, за развој привредних делатности, посебно индустријског сектора и МСП
до 2021. године предвиђа се:
� активирање нових локалитета и просторних модела смештаја индустрије и
МСП и других привредних делатности (индустријска зона/парк, бизнис
инкубатор) у оквиру постојећих и планираних привредних и индустријских зона
(Владичин Хан, Врање, Лесковац, Власотинце, Сурдулица, Бујановац и
Босилеград); и
� дисперзија производних и услужних капацитета МСП (локационо
флексибилних, радно-интензивних грана и услужних делатности) у оквиру
мањих предузетничких локалитета или појединачних локација у општинским
центрима Прешево, Црна Трава, Лебане, Бојник, Трговиште и Медвеђа, као и
насељима и на руралном подручју.
Оријентациона површина планираног простора индустријских зона и
индустријских паркова износи око 320 ha. У оквиру ових зона у наредном
средњерочном периоду предвиђа се запошљавање најмање 2.000-3.000 радника.
Највећу перспективу развоја има зона у Владичином хану (инфраструктурно
значајно опремљена и у непосредном контакту са коридором X) површинe око
200 hа (заједничка иницијатива Врања, Сурдулице и Владичиног Хана).
Предвиђена су значајна проширења и инфраструктурна опремања индустријских
зона у осталим општинама кроз програм гринфилд инвестиција, као приоритетних
активности локалних самоуправа у наредном периоду, при чему ће предност у
помоћи Републике имати зоне од значаја за више општина и регион. Могуће је и
JП Завод за урбанизам Врање
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формирање привредних зона конверзијом браунфилд површина, пре свега у
постојећим великим индустријским зонама, неперспективним војним објектима и
комплексима и др., према захтевима заинтересованих субјеката.


Просторни план подручја инфраструктурног коридора Ниш - граница
Републике Македоније ("Службени гласник Републике Србије", број 77/02 и
127/14);

У Поглављу IV-Положај магистралних инфраструктурних система у
инфраструктурном коридору; тачка 1. Положај коридора магистралних
инфраструктурних система;
Tачка 1.1. Положај коридора аутопута Е-75:
Коридор аутопута Е-75 (ДП IA реда бр. 1; М-1 - према Уредби о категоризацији
државних путева ("Службени гласник РС", бр. 105/13 и 119/13), у даљем тексту:
Уредба), дужине око 152 km започиње на његовом укрштању са коридором
аутопута Е-80 (ДП IA реда бр. 4; М-1.12) испред града Ниша, у близини насеља
Трупале (на стационажи km 812+000), а завршава се на граници са Републиком
Македонијом (на стационажи km 963+954). Ширина коридора износи 700 m;
обухвата трасу аутопута ширине око 70 m са обостраним (непосредним и ширим)
заштитним појасом укупне ширине 630 m.
У односу на морфолошке карактеристике и изграђеност простора, као и у односу
на постојећи државни пут IA реда бр. 1 (М-1), коридор аутопута Е-75, деоница
Ниш - граница Републике Македоније има следећи положај и техничке
карактеристике по деоницама:
...
5) Владичин Хан-Бујановац (Левосоје) ( km 900+100 - km 942+195) - планирани
коридор аутопута укупне дужине 42,1 km пружаће се коридором постојећег ДП IA
реда бр. 1 (М-1), а код града Врања и на потезу од Доњег Нерадовца до Левосоја
налазиће се делимично ван коридора ДП IAреда бр. 1 (М-1) (у његовој близини).
...
Тачка 1.2. Положај коридора пруге за велике брзине Е-85:
Коридор пруге за велике брзине укупне дужине 148,0 км и ширине 250 м обухвата
трасу пруге ширине око 35 м са обостраним (непосредним и ширим) заштитним
појасом укупне ширине од 215 м.
.7) од Прибоја Врањског до Врањске Бање - пружаће се западно од постојеће
пруге, пресећи реку, постојећи пут М-1, аутопут Е-75 и постојећу пругу до
постојеће станице "Врање", која ће се реконструисати у станицу за теретни
саобраћај и доградити новом станицом за путнички саобраћај.


Просторни план Града Врања
("Службени гласник града Врања", број 13/11 и 21/11-измена)

У Тачки 2.Планска решења; 2.4.Просторни развој и дистрибуција привредних
делатности:
У просторној структури привреде подручја Јужног поморавља важну улогу имаће и
даље постојећи привредно-индустријски центри као и постојеће привредноиндустријске и планиране индустријске зоне у урбаним центрима. Основни облици
будуће алокације привреде/индустрије до 2021. године су:

регионални (полифункционални) привредно-индустријски центри Лесковац
(са Власотинцем) и Врање - I ранг;
Полазећи од основних принципа рационалности и ефикасности коришћења
ресурса, за развој привредних делатности, посебно индустријског сектора и МСП
до 2021. године предвиђа се:

активирање нових локалитета и просторних модела смештаја индустрије и
МСП и других привредних делатности (индустријска зона/парк, бизнис инкубатор) у
оквиру постојећих и планираних привредних и индустријских зона (Владичин Хан,
Врање, Лесковац, Власотинце, Сурдулица, Бујановац и Босилеград).
У погледу привредних функција битно се разликују град Врање и Врањска Бања од
осталог подручја Града.
JП Завод за урбанизам Врање
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Град Врање, уже гледано, има изражену привредну функцију трговинско-услужног и
индустријског центра. Овај развој индустрије већ је проширен на друга насеља, пре
свега на Врањску Бању, Бунушевац, Суви Дол, Бресницу и Ристовац. Остали део
низијског реона који није захваћен индустријом и осталим градским грађевинским
земљиштем користи се за пољопривреду.
Стварање средине атрактивне за привредна улагања представља фундаментални
интерес за Врање. Ово ће се постићи изградњом одговарајуће инфраструктуре
(посебно у индустријским зонама унапређеног пословања у градском језгру),
одговарајућом финансијском и нефинансијском подршком локалне самоуправе,
израдом урбанистичких планова, усвајањем и применом позитивних решења из
Европе и Србије, промоцијом врањске привреде и амбијента за пословање.
Посебну пажњу треба посветити изградњи коридора 10, тј. изградња аутопута и
дуплог колосека железничке пруге. Изградња гасовода треба да допринесе
смањењу трошкова производње.
Проширењем постојећих индустријских зона као и отварањем нових, са
одговарајућим подстицајним средствима за развој девастираних подручја од
стране Владе Републике Србије, стимулативном пореском политиком, отварањем
одељења Привредне коморе и Трговинског суда, створиће се услови за бржи
напредак.
Основна оријентација је изградња и опремање простора за нове индустрије,
засноване на савременим технолигијама и знању и ревитализација традиционалне
и њено преусмеравање да делује глобално, уз истовремен развој сектора МСП.
Усмеравања размештаја индустрије и МСП на подручју Града Врања подразумева:
- реструктивно ширење постојећих зона и дисперзно размештених локалитетита у
Градском центру, првенствено коришћење постојећег грађевинског фонда (као
brownfied локације);
- формирање нових зона/комплекса/локалитета могуће је на мање повољним
просторима за пољопривреду и друге делатности (изван површина шумског
земљишта, планираних туристичких локалитета);
- унапређење инфраструктурних услова у постојећим и потенцијалним
зонама/локалитетима за смештај МСП у микроразвојним центрима и другим
насељима било да је реч о новим објектима или реактивирању објеката тренутно
ван функције (напуштена складишта, откупне станице и сл.);
- лоцирања малих погона еколишки чисте производње у оквиру стамбеног ткива у
насељима сагласно правилама уређења и изградње простора и услова заштите
животне средине.
ПРИВРЕДА И ДЕЛАТНОСТИ
У структури привреде Града Врања доминирају радно интензивне гране – велики
системи – који запошљавају велики број радника и који се тешко прилагођавају
савременом начину пословања. То су ниско акумулативне гране (текстилна,
обућарска), које су високо увозно зависне, имају предимензиониране капацитете
намењене извозу, чија је просечна старост 10 и више година, и које не могу да
поднесу велики притисак светске конкуренције. Промена привредне структуре иде у
правцу флексибилнијих привредних грана, преко нових малих и средњих предузећа
и радњи.
Секторска структура привреде се мора мењати у правцу повећања броја
привредних субјеката у примарном и секундарном сектору, јер је превелика
доминација терцијарног сектора. Такође, посматрано по делатностима, уочава се
велика заступљеност трговине, а недовољна индустријских и субјеката из сектора
савремених услуга.
Стварање средине атрактивне за привредна улагања представља фундаментални
интерес за Врање. Ово ће се постићи изградњом одговарајуће инфраструктуре
(посебно у индустријским и зонама унапређеног пословања у градском језгру),
одговарајућом финансијском и нефинансијском подршком локалне самоуправе,
израдом генералног и детаљних урбанистичких планова, усвајањем и применом
JП Завод за урбанизам Врање
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позитивних решења из Европе и Србије, промоцијом врањске привреде и
амбијента за пословање.
Посебну пажњу треба посветити изградњи коридора 10, тј. изградња аутопута и
дуплог колосека железничке пруге. Изградња гасовода треба да допринесе
смањењу трошкова производње.
Проширењем постојећих индустријских зона као и отварањем нових, са
одговарајућим подстицајним средствима за развој девастираних подручја од
стране Владе Републике Србије, стимулативном пореском политиком, отварањем
одељења Привредне коморе и Трговинског суда, створиће се услови за бржи
напредак.
Основна оријентација је изградња нове индустрије, засноване на новим
технолигијама и знању и ревитализација традиционалне и њено преусмеравање да
делује глобално, уз истовремен развој сектора МСПП.
Циљеви у развоју привредно-радних зона су:
оснивање нових предузећа на подручју будућих привредно-радних зона,
првенствено у областима прерађивачке индустрије, високо пропулзивних и
профитно оријентисаних привредних грана, складишта, логистичких робнотранспортних и тржишних центара;
инфраструктурно опремање будућих радних локалитета;
уређење и управљање радним зонама у складу са захтевима просторне
организације;
афирмација предности подручја Града у регионалним размерама: просторне
погодности за развој већих привредно-радних зона; подршка развоју
предузећа; и подстицање предузетничког духа.
Основна стратешка опредељења:
просторни положај Града која има директни приступ државном путу првог
реда-аутопуту (коридор Х) утицаће и на брзо привредно-економско
повезивање. Повезивање на економско-тржишним основама омогућиће бржи
развој привреде, више стопе запослености и формирање слободне царинске
зоне.
путем директног инвестирања у привреду и привредно-радне зоне најбрже ће
доћи до раста бруто народног дохотка и свеукупног просперитета економије
Града.


План генералне регулације зоне 3 у Врању
(„Службени гласник Републике Србије“, број 18/11)

У Тачки 3.Правила уређења; 3.2.Просторне карактеристике предложеног
решења; 3.2.2.Подела територије плана на зоне:


ТИПИЧНА УРБАНА ЗОНА 3.4 – становање са малом привредом
ТУЗ 3.4 припадају блокови насеља Палестина уз стару депонију.
 ТИПИЧНА УРБАНА ЗОНА 3.5 – пословно производне зоне
ТУЗ 3.5 задржава постојећу производну зону. Пословно-производни
садржаји су лоцирани у дељу насеља ''Палестина'' уз трасу Државног
пута I реда бр.1, као и уз Улицу радничка.
У Тачки 3.3.Урбанистичке зоне на територији плана; 3.3.2.Грађевинско
земљиште за остале намене:
Типична урбана зона 3.4 – становање са малом привредом
Величина парцела је 300-500 м2 са слободностојећим стамбеним објектима.
Објекти су спратности П+Пк-П+1, бесправно изграђени. Осим стамбених објеката
на парцели су изграђени још и помоћни објекти, економски објекти. На појединим
парцелама су изграђени објекти са услужним делатностима и малом привредом.
Комунална опремљеност није потпуна, недостаје канализациона мрежа. Насеље је
добро саобраћајно повезано са градом Улицом партизански пут, која је једина
асфалтирана. Остале улице су спонтано настали прилази до објеката. Паркирање
се обезбеђује унутар парцелe. Јавне површине унутар блокова не постоје.
JП Завод за урбанизам Врање
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Типична урбана зона 3.5 – пословно производне зоне
Намена се планом задржава на постојећим и планира на новопланираним
објектима и комплексима. Постојеће локације ТУЗ 3.5 су добро саобраћајно
повезане са градом и делимично инфраструкурно опремљене. Организацију
нових и реконструкцију постојећих производних погона изводити у складу са
Законом дозвољеним параметрима за одређене врсте делатности.

2.3 ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИНА КОРИШЋЕЊА
ПРОСТОРА И ОСНОВНИХ ОГРАНИЧЕЊА
Основни подаци
''Планом'' је обухваћен део подручја КО Врање 1 одређен у карти број 13
(Начин спровођења ПГР) Плана генералне регулације Зоне 3 („Службени гласник
града Врања“, број 18/11) оквирне површине од 15.5ha.
Источну границу Плана представља регулациона линија државног пута IIА
реда 227 (улица Партизански пут), одакле ће бити обезбеђени прикључци за
даље саобраћајно повезивање.
Јужну границу Плана представља линија непосредног појаса заштите
планираног коридора ауто-пута Е75, по категоризацији путева - државни пут IA
реда А1 као и уређено градско зеленило предвиђено Планом генералне
регулације Зоне 3 („Службени гласник града Врања“, број 18/11) .
Западну границу Плана представља линија непосредног појаса заштите
планиране пруге за велике брзине Е85 као и утређено градско зеленило
предвиђено Планом генералне регулације Зоне 3 („Службени гласник града
Врања“, број 18/11) .
Предметно подручје је неурбанизовано. Карактеристика простора је
правилна урбана матрица, са правоугаоним катастарским парцелама и мрежом
приступних прилаза ширине између 1.5 до 6.0 метара, у приватном власништву.
Величине парцела су углавном 300-500 м2 са слободностојећим стамбеним
објектима.
Осим изграђеног земљишта у обухвату плана налази се и
неизграђено земљиште које се користи у пољопривредне сврхе.
Простор је делимично насељен. Заступљено је индивидуално становање,
спратности до По+П+2. Објекти су махом бесправно изграђени. Поред стамбених
објеката на неким парцелама су изграђени помоћни и економски објекти. На
појединим парцелама су изграђени објекти са услужним делатностима и малом
привредом.
У обухвату плана није заступљено земљиште за јавне намене осим
државног пута IIА реда број 227 (Улица партизански пут).
Већи део планског обухвата је комунално опремљен: постоји водоводна
мрежа, мрежа фекалне канализације, оптички телекомуникациони кабал и ЕЕ
мрежа.
Јужни део планског подручја налази се у ширем појасу заштите аутопута
Е75 – државног пута 1А реда број А1.
Северозападни део планског подручја налази се у ширем појасу заштите
трасе планиране пруге за возове великих брзина Е85.
За каснију изградњу у подручјима која се налазе у ширим појасевима
заштите наведених инфраструктурних објеката потребна је писмена сагласност
надлежних јавних предузећа.
Намена површина
Намена земљишта у предметном ''Плану'' одређена је планом ширег
подручја - План генералне регулације Зоне 3 у Врању („Службени гласник града
Врања“, број 18/11) и то:
 становање са малом привредом;
 пословно-производне зоне (прерађивачка индустрија малих капацитета) ;
JП Завод за урбанизам Врање
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јавна површина - државни пут IIА реда број 227 (Улица партизански пут).

Грађевинско подручје
Ѓрађевинско подручје се поклапа са границом обухвата ''Плана''.
Предметни простор је углавном потпуно изграђен. Објекти и приступни прилази
су формирани и изграђени неплански. Неизграђено земљиште се користи у
пољопривредне сврхе. Заступљено је индивидуално становање мада су на
појединим парцелама изграђени објекти са услужним делатностима и малом
привредом.
Инфраструктура
Земљиште у обухвату ''Плана'' је делимично инфраструктурно
опремљено.
Водовод
Постојеће стање водоводне мреже у доњем делу града је на релативно
задовољавајућем нивоу. Део водоводне мреже је изграђен од АЦ цеви (азбест
цементних цеви) које је потребно заменити због даље забране употребе истих и
дотрајалости.
Кроз подручје Плана пролази градска водоводна мрежа система за
водоснабдевање града Врања.
Већи део периферне водоводне инфраструктуре је изграђен у последњих
20–30 година применом савременијих материјала па је није потребно
реконструисати. Оне инсталације које су од азбест-цементних цеви је потребно
заменити динамиком која зависи од расположивих средстава. Како је изградња
разводне мреже извођена сукцесивно са развојем града поједини цевоводи су
мањих профила од потребних и потребно их је реконструисати.
Канализација
На делу педметног подручја постоји изграђен систем фекалне
канализационе мреже која није део градског канализационог система. Примењује
се гравитациони систем цеви без притиска. Излив је у реципијент (Јужна Морава)
без пречишћавања. Због непостојања система за пречишћавање отпадних вода,
за поменуту фекалну канализациону мрежу није урађен технички пријем и издата
употребна дозвола. У плану је изградња новог централног градског колектора који
пролази у непосредној близини обухвата плана и планира се прикључење
постојеће мреже на овај колектор.
Атмосферска канализација
У оквиру предметног плана не постоји изграђена атмосферска
канализација. Тренутно стање је да приликом падавина атмосферске воде теку
саобраћајницама и угрожавају коловозе и стамбене објекте.
Телекомуникациона мрежа
Развој телекомуникационе мреже у протеклом периоду делимично је
пратио потребе града Врања.
На овом подручју транспортна телекомуникациона мрежа изведена је у
дигиталној технологији. Чини је мрежа оптичких каблова у прстенастој структури,
која се користи као медијум за повезивање дигиталних система преноса СДХ
технологије.
На подручју које је предмет овог Плана функционише више јавних мрежа
мобилних
телекомуникација.
Значајно
место
у
понуди
савремених
телекомуникационих сервиса и услуга заузимају интернет провајдери. Услуге
националних и приватних интернет провајдера на подручју Плана користи све
више корисника.
У области јавне и комерцијалне радио и телевизијске мреже врши се пренос,
емитовање и дистрибуција радио и ТВ програма и додатних сервиса, преко
мреже предајника и репетитора, радио релејних (РР) веза, СТ и КТ предајника,
КДС и ЗАС. На територији која је предмет овог Плана постоје јавне и
комерцијалне радио и телевизијске станице. ЈП РТС, као јавни сервис грађана
JП Завод за урбанизам Врање
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обавља емитовање, пренос и дистрибуцију својих програма на територији Врања
преко мреже предајника и кабловских оператера.
Објекти и површине јавне намене
У обухвату предметног плана налазе се следећи објекти и површине јавне
намене: државни пут IIА реда 227 (Улица партизански пут) и линијских
инфраструктурни објекти градске водоводне мреже, канализационе мреже,
оптичког телекомуникационог кабла и ЕЕ мреже.
Саобраћај
Насеље је добро саобраћајно повезано са градом Улицом партизански пут,
која је једина асфалтирана. Остале улице су неасфалтирани спонтано настали
прилази до објеката. Не постоје јавни паркинзи за моторна возила већ је
паркирање индивидуално и обезбеђује се унутар катастарских парцела.
Подручје плана је повезано мрежом приступних прилаза ширине између
1,5 до 6,0 метара у приватном власништву који су неплански трасирани. Поједини
постојећи прилази ће бити детаљно анализирани (регулисани, нивелисани...) и
задржани у ''Плану'' као јавне површине – приступне и сабирне саобраћајнице.
Евидентирани и заштићени објекти, споменици културе и природе и
амбијенталне целине
Савремени приступ заштити градитељског наслеђа подразумева нову,
осавремењену методологију, одређене принципе и утврђене кодексе.
Универзални значај наслеђа прихваћен је у савременој културној политици,која
посвећује пажњу културној специфичности и културној различитости. Појам
„заштита споменика културе“ проширен је на заштиту културног пејзажа, целину
историјског простора и његове околине, као и урбану конзервацију историјских
урбаних и природних простора. Али није довољно само сачувати грађевине и
физичке структуре, већ је потребно препознати и начин развоја таквог простора,
што је битан део очувања његовог културног идентитета.
На подручју обухвата Плана не постоје тачно евиндетирана и означена
културна добра. Не постоје индиције да можда на подручју Плана постоје
подземни копови из прошлих времена. У случају проналаска истих све земљане
радове који се буду обављали на тим просторима треба да прати археолошки
надзор.
Јавно и друго зеленило
На подручју обухвата Плана не постоје дефинисани простори за јавно и
друго зеленило у плановима ширег подручја.

2.4

ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА

''Плана'' треба да пружи основ за унапређење услова живота на
територији града Врања.
''План'' треба да пружи подршку на успостављању претежне намене, која
омогућава изградњу у етапама, има развојну функцију и доприноси динамици
урбаних промена.
Планирање уређења простора у обухвату ''Плана'' има за циљ да
обезбеди:
- просторну организацију, која ствара квалитетније животне и радне услове;
- очување и унапређење простора, очување створених вредности насеља;
- планску изградњу саобраћајница;
- усклађеност изградње саобраћајне и комуналне инфраструктуре.
Задатак овог урбанистичког плана је да дефинише елементе будућег
просторног, програмског, функционалног, садржајног и обликовног решења
комплекса.
JП Завод за урбанизам Врање
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Општи циљеви израде плана:
Урбанистичко уређење планског обухвата;
Дефинисање простора за јавне намене;
Усмеравање просторне организације комплекса и веза са окружењем;
Унапређење и очување постојећег природног наслеђа;
Усклађено решење путне и комуникацијске мреже;
Утврђивање функционалних подцелина претежне намене;
Утврђивање начина спровођења Плана;
Обезбеђење услова за уређење и фазну изградњу;
Ефикасност и рационализација изградње и коришћења земљишта;
Заштита и унапређење квалитета животне средине, и
Стицање услова за добијање локацијских услова и грађевинске дозволе.

2.5 ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА, ПРЕДЛОГ
ОСНОВНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА И ПРОЦЕНА
ПЛАНИРАНЕ БРУТО РАЗВИЈЕНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПОВРШИНЕ
ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА
Претежна намена земљишта у предметном ''Плану'' одређена је планом
ширег подручја - План генералне регулације Зоне 3 у Врању („Службени гласник
града Врања“, број 18/11) и то:
 становање са малом привредом;
 пословно-производне зоне(прерађивачка индустрија малих капацитета) ;
 јавна површина - државни пут IIА реда број 227 (Улица партизански пут).
ПРЕДЛОГ ОСНОВНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА
Основни урбанистички параметри у предметном Плану одређени су у
плану ширег подручја - План генералне регулације Зоне 3 у Врању („Службени
гласник града Врања“, број 18/11).
Предлог основних урбанистичких параметара за претежну намену Становање са малом привредом:
 индекс изграђености грађевинске парцеле............................................1.6-2.1
 индекс искоришћености грађевинске парцеле..................................50%-60%
 грађевинска линија у односу на регулациону линију....................мин3.0-5.0м
 минимална површина грађевинске парцеле....................................300-500м2
 максимална спратност објекта........................................................По+П+1(+2)
 зелене површине на грађевинској парцели................................................20%
Предлог основних урбанистичких параметара за претежну намену –
Пословно-производне зоне:
 индекс изграђености грађевинске парцеле..................................................2.1
 индекс искоришћености грађевинске парцеле...........................................70%
 грађевинска линија у односу на регулациону линију........................мин15.0м
 минимална површина грађевинске парцеле.........................................1500м2
 максимална спратност објекта.........................................................................П
 зелене површине на грађевинској парцели................................................20%
ПРОЦЕНА ПЛАНИРАНЕ БРУТО РАЗВИЈЕНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПОВРШИНЕ
Преглед површина који следи представља процену обрађивача засновану
на планираним урбанистичким параметрима.. Тачне површине ће бити приказане
у каснијим фазама израде ''Плана''.
JП Завод за урбанизам Врање
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''Бруто развијена грађевинска површина јесте збир површина свих
надземних етажа објекта, мерених у нивоу подова свих делова објекта – спољне
мере ободних зидова (са облогама, парапетима и оградама)'' - Закон о
планирању и изградњи (''Сужбени гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009 - испр.,
64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука
УС, 98/2013 – одлика УС и 132/2014).
- Процењена планирана бруто развијена грађевинска површина на простору са
наменом становање са малом привредом
228776м2
- Процењена планирана бруто развијена грађевинска површина на простору са
наменом пословно-производне зоне
15362м2
- Процењена површина потребна за планиране саобраћајнице
26303м2
- Процењена површина потребна за државни пут IIА реда број 227 (Улица
партизански пут)
6935м2

2.6

ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА
НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА

''План'' треба да донесе даљу разраду простора, квалитетне визуре и
силуете насеља кроз реализацију планираних намена. Простор треба да
обезбеди квалитетну трансформацију непосредног окружења. Организација
простора ће, између осталог, бити заснована на резултатима детаљне анализе
простора кроз идентификацију постојеће градске структуре на нивоу блока или
реона града, и допринеће развоју овог подручја кроз две претежне (основне)
намене простора: пословно-производне зоне и становање са малом
привредом. Предметна локација је са погодном топографијом.
Правилним
планирањем
грађевинског земљишта у складу са одређеним претежним
наменама (становање са малом привредом, пословно-производне зоне и јавне
површине-саобраћајнице) простор ће постати функционалнији за коришћење
''План'' треба да донесе смернице и опште услове за обликовне елементе
простора.
Системи саобраћајне инфрастуктуре
Планом треба предвидети функционалну организацију саобраћаја у
комплексу. Планираним саобраћајницама биће решена повезаност унутар самог
комплекса,као и самог комплекса са осталим деловима града преко постојеће
градске саобраћајнице (Улица партизански пут). Потребно је свеобухватно
приступити планском решењу саобраћајне мреже, и то:
 правилна расподела саобраћајних потреба /просторна, видовна и
временска/;
 прерасподела саобраћајних токова у складу са планираном мрежом и
регулисаним укрштањима;
 дефинисање паркинг капацитета у складу са потребама, могућностима
реализације и општим саобраћајним концептом, а најважније омогућити
спровођење планираних мера и режима функционисања комплетног
саобраћајног система.
Системи комуналне инфрастуктуре
Основни циљ плана треба да буде унапређење постојеће комунaлне
инфраструктурне мреже и планирање нове и њихово увођење у комплекс. Такав
циљ треба интегрисати у планско решење и пројекте развоја мрежа
инфраструктура ЈКП.
Неопходно је да се опредељењима у реализацији Плана у погледу даљег
инфраструктурног опремања простора максимално утиче на усмеравање што
боље комуналне опрамљености предметног комплекса.
JП Завод за урбанизам Врање
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Зеленило
Зеленило ће бити конципирано у циљу компензације загађења животне
средине. Обзиром на непосредну близину коридора аутопута Е75 кроз нацрт
Плана ће се одредити обавезни проценат зелених површина на свакој парцели
као и могуће формирање дрвореда у оквиру планираних саобраћајница. Зелени
фонд треба да буде формирам са правим избором растиња. ''Планом'' ће бити
осмишљена нова организација заштитних зелених појасева.

3. ГРАФИЧКИ ДЕО МАТЕРИЈАЛА
Графички део материјала за Рани јавни увид ''Плана'' састоји се из
приказа границе обухвата плана са планираном претежном наменом површина.

1.

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ
Граница плана са планираном претежном наменом површина

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ ГРАДА ВРАЊА, број
Одговорни урбаниста

Миодраг
Протић
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