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1.
- Г Р А Н И Ц А

П Л А Н А -

Графички прилог број 1 - "Шира ситуација са границом обухвата“ Р 1:1000

1) УВОД
Изради предметног Плана детаљне регулације саобраћајнице између улица Симе
Погачаревића и Дечанске, у Врању ( у даљем тексту: План), приступило се на основу
Одлуке о изради Плана детаљне регулације саобраћајнице између улица Симе
Погачаревића и Дечанске, у Врању („Службени гласник града Врања“, број 16/2015)
донете на седници Скупштине града Врања одржаној 07.09.2015. године, а у складу са
Планом генералне регулације зоне 1, у Врању ( „Службени гласник града Врања“, број
31/2010). Концептуални оквир планирања садржан је у Плану генералне регулације, зоне
1, у Врању, којим се планира подручје за саобраћајно и инфраструктурно опремање.

2) ОБУХВАТ ПЛАНА
Прелиминарном границом Плана детаљне регулације, датој у Одлуци о изради плана,
обухваћен је део територије катастарске општине Врање 1, у површини од 0,5 ha.
Након детаљније анализе, при изради основног концептуалног планског решења, које је
предмет раног јавног увида, предлаже се јасније дефинисан плански обухват у површини
од 0,13 ha.
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Предложеном границом Плана детаљне регулације, обухваћен је део територије
катастарске општине Врање 1 и то:
• део регулације саобраћајнице Колубарске улице,
• и делови стамбеног ткива (планирана саобраћајница),
који су у гравитационој зони планираног саобраћајног правца, у дужини од 120 m.
У оквиру границе Плана налазе се следеће катастарске парцеле:
КО Врање 1
делови катастарских парцела:
7084/1, 7052/2, 7053, 7054, 7056/2, 7057, 7059, 7060/2, 7062 и 7065;
цела катастарска парцела:
7056/3.

•
•

Коначна граница Плана детаљне регулације утврдиће се приликом израде и
верификације Нацрта плана.
Предложена граница Плана приказана је у свим графичким прилозима уз овај материјал.
За израду елабората Плана за фазу раног јавног увида коришћене су следеће подлоге:
• Ортофото снимак;
• Расположиви катастарско-топографски план у Р 1:1000.
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2.
- П Л А Н С К Е
И З

У С Л О В Љ Е Н О С Т И -

П Л А Н А

В И Ш Е Г

Р Е Д А

(ПЛАНСКИ основ)

ПЛАНСКИ основ за израду и доношење Плана детаљне регулације представља:
План генералне регулације зоне 1, у Врању
(„Службени гласник града Врања“, број 31/2010), усвојен на седници
Скупштине града Врања, дана 16.04.2013.године, под бројем 35-41/2010-12.

2.1) ПЛАНИРАНО КОРИШЋЕЊЕ ЗЕМЉИШТА
Подручје предметног плана, лоцирано је у рубном делу обухвата Плана генералне
регулације зоне 1, у Врању. То је истовремено и централна зона градског подручја Врања.
Према наведеном планском основу, предметна локација налази се у оквиру типичне
урбанистичке зоне ТУЗ 1.2 - у површинама намењеним за становање средњих густина и
саобраћај и саобраћајне површине (део улице Колубарске).
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Детаљнијом урбанистичком разрадом детаљније се дефинише намена простора у складу
са правилима грађења и условима за компатибилност и трансформацију намена према
правилнику. Детаљна намена простора мора бити усаглашена са трајним добрима и
условима заштите простора.
Предметна урбана матрица намењена становању средњих густина оивичена је улицама
Јована Хаџи Васиљевића (са североистока), Симе Погачаревића, (са северозапада),
Колубарском (са југозапада) и Дечанском (са југоистока).
Овај тип ткива каректерише висок индекс изграђености и степен заузетости на парцели,
неуређеност унутрашњих делова блока, недостатак паркинг места, и недовољна
површина под зеленилом.
Циљ је да се временом унапреди и знатно увећа стандард коришћења простора у оквиру
блока и првенствено обезбеђивањем приступа свакој парцели, унутар самог блока, са
јавне саобраћајне површине.

2.2) ПЛАНИРАНО САОБРАЋАЈНО РЕШЕЊЕ
Граница Плана детаљне регулације обухвата планирану саобраћајницу, као нови улазноизлазни правац из улице Колубарске.
Према Плану генералне регулације, зоне 1, у Врању („Службени гласник града Врања“,
број 31/2010), предметна деоница припада секундарној уличној мрежи града.
При формирању планског концепта у ПГР зоне 1, усвојена је мрежа прстенасторадијалног типа, категорисана према планираној намени и функционалним захтевима.
На основу овога су формиране три основне зоне око градског језгра, које треба опслужити
адекватном саобраћајном мрежом и које су изводним правцима одговарајућег ранга
повезане на спољно окружење.
Категоризација уличне мреже извршена је функционално и за сваки предложени ранг
саобраћајница предвиђен је и одговарајући техничко-експлоатациони стандард.
Планирана категоризација омогућава одвођење теретног и јачег моторног саобраћаја
ободно око ужег и ширег градског подручја, чиме је првенствено заштићено најуже
градско језгро, са најинтензивнијим пешачким саобраћајем.
Функција новопланиране саобраћајнице је:
• повезивање унутар постојеће мреже саобраћајница;
• повећавање саобраћајног капацитета мреже;
• омогућавање приступа постојећим и новопланираним садржајима унутар блока.
Пешачки саобраћај
Пешачке површине (стазе и тротоари) су саставни елемент попречног профила свих
градских саобраћајница.
У конкретном случају, услед просторне условљености, планира се изградња тротоара
променљиве ширине, са једне стране коловоза и око планиране окретнице.
Тротоари се обавезно физички издвајају у посебне површине, заштићене од осталих
видова моторног саобраћаја, изузев код интегралних улица.
Ширина тротоара зависи од намене и атрактивности околног простора и интензитета
пешачких токова. Минимална ширина тротара за кретање пешака износи 0,8m (1,0 m), а
за кретања и инвалида са помагалима је 1,5m. За мимоилажење пешака минимална
ширина износи 1,5m, а инвалида са помагалима 1,8m.

5

256-ПДР-2015, ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ Завод за урбанизам Врање,
март, 2016 - ПДР саобраћајнице између улица Симе Погачаревича и Дечанске, у Врању

2.3) ПЛАНИРАНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМ
Водоводна мрежа
По свом висинском положају планирана саобраћајница припада првој зони снабдевања
Врања водом. У овом тренутку нема изграђене водоводне мреже градског типа.
У профилу предметне саобраћајнице потребно је планирати коридор за постављање
водоводне цеви прве висинске зоне ради повезивања са водоводном мрежом у улици
Колибарској.
Фекална канализација
Канализација припада канализационом систему, који се каналише по сепарационом
систему одвођења кишних и употребљених вода. Предметни систем канализације је
планиран, те у овом тренутку нема изграђених објеката канализације.
У профилу саобраћајнице потребно је оставити коридор за полагање фекалног канала са
прикључењем на планирану фекалну канализацију Колубарској улици.
Реципијент кишних вода предметне саобраћајнице је планиран у склопу попречног
профила.
2.4) СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
Према Плану генералне регулације зоне 1, у Врању, дефинисани су различити нивои даље
планске разраде и степена њене обавезности, у свему према графичком прилогу: „Н ачин
спровођења ПГР - зоне и целине за даљу разраду плановима нижег реда“, ПГР зоне 1, у
Врању.
Дефинисање различитих нивоа разраде и обавезности проистекли су из потребе за
адекватним активирањем предметног простора у складу са захтевима локалне заједнице,
тржишним захтевима и природним потенцијалима, и сходно томе, простори различитог
нивоа и значаја су различито третирани.
У складу са поменутим, предметна локација се налази у оквиру:
• Подручја која се спроводе на основу планова детаљне регулације и планова
усклађених са Законом о планирању и изградњи.
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У просторима у којима је предвиђена израда плана детаљне регулације могућа је
реорганизација граница суседних намена, премештање у простору зона захтеваних
Планом генералне регулације зоне 1, у Врању („Службени гласник града Врања“, број
31/2010) и повећање, односно снижење квантитативних и геометријских параметара у
мери која битно не угрожава генерална решења и одржава основне билансе у зони
одређеној планом.
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3.
- О П И С

П О С Т О Ј Е Ћ Е Г

С Т А Њ А -

НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И ОСНОВНИХ ОГРАНИЧЕЊА
(Графички прилог број 2-"Постојећа намена површина“ Р 1:1000 )

3.1) ПОСТОЈЕЋА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Обзиром да је Планом генералне регулације зоне 1, у Врању („Службени гласник града
Врања“, број 31/2010) дата прелиминарна површина за детаљну разраду, без предлога
регулације саобраћајнице, овим Планом детаљне регулације измениће се предлог границе
плана, положај и изглед саобраћајнице са окретницом.
3.2) ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА
Границом Плана детаљне регулације обухваћен је појас који припада становању малих
густина (у површини од 1011 m²) и део Колубарске улице (у површини од 271 m²) који је
асфалтиран .
Постојећи начин коришћења земљишта приказан је на графичком прилогу бр.2:
„Постојећа намена површина“ Р 1:1000.
У оквиру планиране трасе саобраћајнице, преовлађују зелене површине које су део
парцела у планском обухвату.

3.3) ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ
У југозападном делу планиране саобраћајнице, на к.п. бр. 7053 КО Врање 1, налази се
приземни објекат, чији је део због формирања нове регулације, потребно уклонити.
Ради изградње планиране саобраћајнице, потребно је уклонити и помоћне објекте на
грађевинским парцелама: 7054, 7060/2 и 7062 КО Врање 1, у Врању.
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3.4) ПОСТОЈЕЋА ИНФРАСТРУКТУРНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ
Са гледишта комуналне инфраструктурне опремљености, простор у обухвату Плана је
неопремљен. Са југозападне стране налази се Колубарска улица (стамбена саобраћајница
ПГР зоне 1, у Врању) на којој је и тачка прикључења новопланиране саобраћајнице.
3.5) ОСНОВНА ОГРАНИЧЕЊА
Основна ограничења односе се на заштићена природна добра, евидентиране локације за
које су донета решења о заштити, и евидентиране површине са посебним природним
вредностима, којих у оквиру предметног подручја и у непосредном окружењу нема.
Као ограничење, за реализовање планиране намене је и стамбени објекат на к.п.бр. 7053
КО Врање 1.
Интегрална заштита природе реализоваће се интеграцијом мера заштите природе и
животне средине у све намене простора и спровођењем интереса заштите природе на
свим нивоима планирања. Урбанистичким правилником су дати параметри и планирани
услови за интеграцију зелених површина у све намене простора.
Стратегија заштите и унапређења животне средине у ГУП Врања, заснива се на начелима
интегралности и превенције приликом привођења простора намени и изградње нових
објеката на основу процене утицаја на животну средину свих главних планских решења,
програма, пројеката и активности за спровођење плана, нарочито у односу на
рационалност коришћења ресуса, могуће угрожавање животне средине и ефективност
спровођења мера заштите.
За предметни план донета је Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја
на Плана детаљне регулације на животну средину, под бројем 350-57/2015-07, дана
19.08.2015.године, према претходно прибављеном Мишљењу Секретаријата за
инспекцијске послове и заштиту животне средине, број 501-68/2015-11 од
17.08.2015.године.
Детаљнија ограничења изградње и уређења обухваћеног подручја у односу на која ће се
дефинисати планско решење, биће предочена у фази израде Нацрта плана у сарадњи са
ЈКП и другим надлежним институцијама.

4.
- О П Ш Т И

Ц И Љ Е В И -

И З Р А Д Е

П Л А Н А

Циљеви израде Плана су:
утврђивање проблема саобраћаја и њихово могуће програмско решење усклађено
са Планом генералне регулације зоне 1, у Врању („Службени гласник града
Врања“, број 31/2010),
утврђивање проблема комуналне инфраструктуре и њихово могуће решење
подизањем задовољавајућег нивоа инфраструктурне опремљености;
дефинисање јавног интереса стварањем планских услова за трансформацију
простора кроз дефинисање конкретних параметара за реализацију планиране
намене у складу са смерницама плана ширег подручја;
очување и унапређење услова заштите животне средине.

•
•
•
•
9

256-ПДР-2015, ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ Завод за урбанизам Врање,
март, 2016 - ПДР саобраћајнице између улица Симе Погачаревича и Дечанске, у Врању

5.
- П Р Е Д Л О Г

П Л А Н С К О Г

Р Е Ш Е Њ А -

(Графички прилог број 3 - "Планирана намена површина“ Р 1:1000 )

5.1) ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА
Јавна саобраћајна површина је дефинисана у складу са циљевима овог Плана и
представља основну намену.
Предложена планирана намена површина приказана је на графичком прилогу
бр. 3: „Предлог планиране намене површина“ Р 1 : 1000

5.1.1) Планиране јавне саобраћајне површине
У фукционално рангираној мрежи града, Улица Колубарска која тангира простор са
југозападне стране има ранг стамбене саобраћајнице (планираног попречног профила
ширине 13,0m - коловоз 6,0m и обострани тротоари од 3,5m).
Према Плану генералне регулације зоне 1, у Врању, („Службени гласник града Врања“,
број 31/2010), предметна деоница и Улица Колубарска, припадају секундарној уличној
мрежи града.
Регулација новопланиране саобраћајнице планирана је у складу са просторним
могућностима.
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Најважније интервенције на саобраћајној мрежи учињене су на следећи начин:
• формирање новог улазно-излазног правца из улице Колубарске, Нова 1, у правцу
југозапад-североисток, са усвојеним типом попречног профила „А1“, где је
ширина коловоза од 5,5 m и једнострани тротоар променљиве регулационе
ширине, од 0,8 m до 2,1 m, планира се у дужини од око 120 m и са припадајућом
окретницом за путничка и комунална возила.
Планирањем окретнице као посебне саобраћајне површине на крају приступног пута
(Улице Нове 1), обезбедиће се окретање моторних возила, пре свега путничких и
теретних, и по потреби комуналног и противпожарног возила.

Напомена:
Приликом планирања предметне деонице узет је у обзир:
1) „Приручник за пројектовање путева у Србији“;
2) „Приручник за проширење коловоза у кривини“
издавач: Јавно предузеће Путеви Србије,
Булевар краља Александра 282м Београд, (2012.)

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНИРАНОГ РЕШЕЊА:
Планирани попречни профил саобраћајнице, сачињава коловоз предвиђен
за кретање моторних возила са пратећим површинама које обезбеђују
функционалност пута, његову заштиту, одводњавање и прегледност, као и
саобраћај других корисника пута (пешака, бициклиста, и др.).
* На јавним путевима, задовољавајући саобраћајни профил за вожњу свих моторних
возила одређује се габаритом теретног возила највећих димензија на основу
директиве ЕU 96/53-ЕS. То је габарит стандардизованог теретног возила ширине 2,5
m (према „Приручнику за пројектовање путева у Републици Србији“) и висине 4,0
m.

Ширина саобраћајног профила предметне саобраћајнице, формирана је на
основу ширине возила (која износи 2,5 m) и маневарског простора (од 0,25m)
на обе стране који зависи од брзине вожње (очекивана брзина вожње на
предметној локацији ≤ 40 km/h).
Анализом предметног подручја, оправдава се планирање двосмерног
приступа са:
- ширином коловоза од 5,5 m (односно ширином возне траке 2,75 m).
*Према „Приручнику за пројектовање путева у Републици Србији“, истиче се да је
код дужих прилазних путева, потребна окретница и на средини пута, ако у близини
нема других могућности окретања возила, поред окретнице која се обавезно формира
на крају слепог пута.

У конкретном случају, просторне могућности нису дозволиле планирање
симетричне окретнице (петља или правоугаона окретница), тако да се као
решење намеће планирање правоугаоне несиметричне окретнице, која је
димензионисана у складу са меродавном дужиним моторног возила (као
основним пројектно-техничким елементом при планирању окретнице).
На територији Плана планира се изградња несиметричне правоугаоне
окретнице због просторних ограничења.
На овај начин се заобишло уклањање објекта ( к.п. бр.7065 КО Врање 1), који
би спровођењем претходног плана, морао бити уклоњен.
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Планирањем овог типа окретнице где возило мења смер вожње
маневрисањем „напред-назад“, не узима се у обзир предњи и задњи препуст
возила, при димензионисању, али се зато оставља ван коловоза простор без
препрека у ширини од најмање 2,0m.
Саобраћајни профил за пешаке одређен је ширином површине за пешаке
мин. 0,75m (у плану је усвојена 0,8 m), и мења се у зависности од контактног
подручја до чак 2,1m.
Самом реализацијом везе улице Нова 1 и Колубарске, обезбедиће се излаз на
јавну саобраћајну површину за најмање шест катастарских парцела, унутар
предметне матрице.

Спровођењем предложеног решења, гасе се алтернативни приступи са јавних
саобраћајних површина (Улице Симе Погачаревића и Дечанске), које су
корисници катастарских парцела унутар предметног блока били принуђени
да користе, односно спровођењем предложеног решења формирају се
директни колски приступи са контакних целина на улицу Нову 1.
Коначна позиција приступа дефинисаће се кроз израду техничке
документације.
Одводњавање саобраћајнице вршиће се гравитационим отицањем
површинских вода и по потреби изградњом отворених канала за прихват
површинских вода.
Коловозна конструкција планираних саобраћајних површина извешће се од
саврамених материјала.
Пешачки токови одвијаће се тротоарима положеним обострано око окретнице
и једнострано дуж саобраћајнице Нова 1.

5.1.2) Урбанистички параметри
Орјентациони приказ постојећег стања и планираних могућности
НАМЕНЕ ПОВРШИНА
Јавне намене

ПОСТОЈЕЋЕ

%

ПЛАНИРАНО

%

Саобраћај и
саобраћајне површине
Остале намене

0,03 ha

21,1%

0,13 ha

100%

Индивидуално
породично становање
УКУПНО
(јавне и остале намене)
ПОВРШИНА ПЛАНА

0,10 ha

78,9%

/

/

0,13 ha

100%

0,13ha

100%
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6.
- ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА

Реализацијом планиране саобраћајнице обезбедиће се:
• адекватни приступи катастарским парцелама унутар већ формиране просторне
матрице ради повољнијег коришћења планираних садржаја;
• утврђивање проблема комуналне инфраструктуре и њихово могуће решење
подизањем задовољавајућег нивоа инфраструктурне опремљености и услова
живота;
• дефинисање јавног интереса у складу са посебним законом.
Везом са Колубарском улицом и инфраструктуром у њој, предметно концептуално
решење, чији је концептуални оквир планирања садржан у Плану генералне регулације,
зоне 1, у Врању ( „Службени гласник града Врања“, број 31/2010), инкорпорираће се у
градску саобраћајну мрежу.
Тако ће изградња предметне деонице омогућити уобличавање новог улазно-излазног
правца из Колубарске улице.

Саставни део Елабората за рани јавни увид су и:

II

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

1)
2)
3)

ШИРА СИТУАЦИЈА СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА
ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА
ПРЕДЛОГ ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА

III

ДОКУМЕНТАЦИЈА

1)

Одлука о изради Плана детаљне регулације саобраћајнице између
улица Симе Погачаревића и Дечанске, у Врању
(„Службени гласник града Врања“ број 16/2015);
Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја
Плана детаљне регулације за новопројектовану улицу између
улица Симе Погачаревића и Дечанске, у Врању, на животну средину.

2)
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