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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПОТЕЗА УЗ НЕРАДОВАЧКИ ПУТ
У ВРАЊУ
МАТЕРИЈАЛ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД

1.

ОПШТИ ДЕО

На основу Програмских циљева и иницијативе за формирање нових зона
намењених привредним делатностима, као и планом вишег реда, ПГР зоне 2 ("Службени
гласник града Врања", број 33/11), утврђене су потребе за израдом одговарајуће
урбанистичке документације за предметни простор. ЈП "Завод за урбанизам Врање", као
обрађивач приступио је изради Плана детаљне регулације потеза уз нерадовачки пут у
Врању.
Планом детаљне регулације обухваћен је део уз нерадовачки пут који је излазни
правац из града и планиране обилазнице која повезује простор са државним путевима.
Према планској документацији вишег реда, Планом генералне регулације зоне 2 у Врању
("Службени гласник града Врања", број 33/11), предметни простор предвиђен је за
планиране пословнО-производне зоне и становање са малом привредом.
Како је Законом регулисано да планови нижег реда морају бити у складу са планом
вишег реда, пружа се могућност за формирање нове радне 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.
1.1.

ОПИС ГРАНИЦЕ 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 југоисточни део обухвата Плана генералне регулације
зоне 2 у Врању, како је одређено графичким прилогом.
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Извод из ПГР зоне 2 у Врању- Начин спровођења ПГР - зоне и целине за даљу
разраду плановима нижег реда, карта број 12

Планско подручје обухвата оквирну површину од око 15,84 hа у деловима
катастарских општина Врање 1 и Бунушевац.
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Прелиминарне границе Плана су дефинисане на следећи начин: са југоисточне стране осом
планиране градске саобраћајнице I реда (нерадовачки пут) катастарском парцелом 11616/1
КО Врање 1 до катастарске парцеле 11612/6 одакле мења правац према северозападу и
иде осом планиране градске сабирне саобраћајнице секући парцеле 11612/5, 11612/4,
11610, 11608, 11609, 11566, 11583, 11582/13, 11582/14, 11582/9, 11587, 11586, 11595/2,
11595/1, 11594, 11592, 1159, 11532 КО Врање 1 и парцеле 1112, 1111, 1110 КО Бунушевац
до пресека са катастарском парцелом 1747/1 КО Бунушевац, потом мења правац према
југозападу крећући се осом планиране градске сабирне саобраћајнице секући парцеле
1131, 1130 и 1129/1 КО Бунушевац до катастарске парцеле 1747/3 КО Бунушевац, даље
наставља у правцу југоистока осом планиране градске саобраћајнице I реда секући
катастарске парцеле 1129/3, 1127/3, 1126/3, 1117/3, 1124/2, 1123/2, 1748/3, 1679/3, 1669/3,
1668/3, 1698/2, 1667/3, 1666/3, 1665/2, и 1699/2 КО Бунушевац до почетне тачке обухвата
плана, у свему према графичком прилогу бр. 1 Катастарско топографски план са границом
обухвата плана.
Обухвату плана припадају следеће катастарске парцеле:
КО Врање 1
11596/7, 11586, 11596/1, 11596/6, 11596/2, 11596/3, 11596/4, 11596/8, 11586, 11596/1,
11585, 11596/5, 11596/2, 11596/4, 11596/3, 11584, 11582/14, 11582/15, 11582/13, 11583,
11587, 11582/9, 11566, 11597/3, 11597/2, 11597/4, 11597/1, 11597/5, 11598, 11599, 11609,
11600, 11608, 11611, 11612/5, 11611, 11601, 11602, 11603, 11604, 11605, 11606, 11607/2,
11607/1, 11591, 11594, 11595/1, 11595/2, 11616/1, 116212/6, 11612/4.
КО Бунушевац
1110, 1112, 1111, 1113, 1114, 1115, 1709, 1690/2, 1685, 1690/1, 1686, 1687, 1691, 1689,
1688, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1668/1, 1668/3, 1669/3, 1669/2, 1680/2, 1682, 1679/3,
1680/1, 1679/2, 1748/3, 1124/2, 1683, 1684, 1121, 1122, 1681, 1119, 1118, 1123/1, 1120,
1124/1, 1117/1, 1125, 1127/1, 1126/1, 1130, 1129/1, 1124/2, 1117/3, 1126/3, 1127/3, 1129/3,
1747/3, 1143/3, 1143/4, 1142/1, 1747, 1139, 1710, 1709, 1711, 1708/1, 1708/2, 1692, 1694,
1693, 1695, 1696, 1697, 1698/1, 1667/2, 1666/2, 1668/3, 1698/2, 1667/3, 1666/3, 1700/2,
1700/1, 1699/1, 1712/2, 1712/1, 1713, 1702, 1705, 1703, 1704, 1701, 1712/3, 1116,
1131,1747/1, 1748/1, 1665/2, 1699/2, 1700/3, 1114, 1706, 1707.
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На нивоу катастарских општина предлог планског обухвата од 15,84hа је следећи:
Редни
број
1.

Катастарска
општина
Врање 1

2.

Бунушевац

Површина К.О.
у обухвату Плана
5,30 hа
10,54 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.
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 потеза
уз нерадовачки пут 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 Просторног плана
града Врања, принципе и визију планирања, намена, рок и начин финансирања.


Плански основ за израду плана је:
План генералне регулације зоне 2 у Врању („Службени гласник Републике
Србије“, број 33/11);

Израда материјала за рани јавни увид
Материјал за рани јавни увид плана припрема ЈП „Завод за урбанизам“ Врање.
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,
и са терена, као и искуство стечено на претходним разрадама подручја привредних зона.

2.

ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА

Плански основ за израду плана је:
 План генералне регулације зоне 2 у Врању
(„Службени гласник РС“, број 33/11)
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2.1. ПОДЕЛА ТЕРИТОРИЈЕ ПЛАНА НА ЗОНЕ
„Подручје Плана је територијално подељено на седам зона, које обухватају
карактеристичне и препознатљиве делове насеља, у оквиру којих су предвиђене и
међусобно усклађене различите типичне целине формиране на основу типа, начина
изградње објеката и основне намене простора.
ТИПИЧНА УРБАНА ЗОНА 2.5 – становање са малом привредом
ТУЗ 2.5 припада блок насеља Горњи Асамбаир уз планирану обилазницу.

ТИПИЧНА УРБАНА ЗОНА 2.6 – пословно производне зоне
ТУЗ 2.6 задржава постојећу производну зону у делу насеља Бунушевац уз постојећу трасу
пута Врање - Дубница и предвиђа нове зоне уз Улицу пролетерских бригада.


 Типична урбана зона 2.5 – 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 партизанском, која је једина асфалтирана.
Остале улице су спонтано настали прилази до објеката.
Паркирање се обезбеђује унутар парцелe. Јавне површине унутар блокова не постоје.

 Типична урбана зона 2.6 – пословно производне зоне
Намена се Планом задржава на постојећим и планира на новопланираним објектима
и комплексима.
Постојеће локације ТУЗ 2.6 су добро саобраћајно повезанe са градом и делимично
инфраструктурно опремљене. Организацију нових и реконструкцију постојећих
производних погона изводити у складу са Законом дозвољеним параметрима за одређене
врсте делатности.
На постојећим објектима дозвољене су следеће интервенције: доградња, реконструкција,
адаптација и санација у складу са дозвољеним параметрима.“
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2.2. ПЛАНИРАНО САОБРАЋАЈНО РЕШЕЊЕ

„Улична мрежа у зони 2 је део градске мреже која је прстенасто-радијалног типа и исту,
сходно планираној намени и функционалним захтевима, чине:
- градска саобраћајница првог реда (улице косовска, колубарска, Браће Вељковић, Улица
пролетерских бригада и део новопројектоване обилазнице), пет саобраћајнице укупне
дужине – 6,98 км.
- градска саобраћајница другог реда (улице Виктора Бубња, Алексеја Дуракова, радних
бригада и новопројектована саобраћајница, веза између улица Алексеја Дуракова и
радних бригада), четири саобраћајнице дужине - 4,35 км,
- сабирне саобраћајнице, 17 саобраћајница,
- стамбене саобраћајнице, 78 саобраћајница“.
Пешачки саобраћај
„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)“.
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“.
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Стационарни саобраћај
„У зони 2 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).
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
(1/2 возила се смешта у оквиру
габарита објекта)

СТАНОВАЊЕ
(индивидуално)

1 ПМ/ 1 стан (1/3 возила се
смешта у оквиру габарита
објекта)

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

Паркирање теретних возила ће се вршити на парцелама правних лица и предузетника,
величина паркинг места је 3,50 х 18,00 м и иста морају бити лоцирана изван
саобраћајнице и пожарног пута у оквиру парцеле“ .
2.3. ПЛАНИРАНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ
Водовод
„Новопројектована водоводна мрежа претежно је смештена у тротоаре
саобраћајница са могућношћу да буде лако доступна за све неопходне интервенције и
контролу. Минимални пречник водоводне мреже пројектован је као ДН80мм и то само у
улицама најнижег ранга које се углавном слепо завршавају. Профили цеви већи од ДН80
пројектовани су у свим осталим саобраћајницама и предвиђени су да буду повезани у
један свеобухватни прстенасти систем чак и до најмањих улица. Сва новопројектована
водоводна мрежа предвиђена је да буде изграђена од савремених пластичних
материјала као што су полиетилен и полипропилен“.
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Фекална канализација
„Фекална канализациона мрежа пројектована је по истој траси као и постојећа с
обзиром да је то у великој мери условљено топографијом и геометријом терена, што
наводи на закључак да исту треба једноставно реконструисати тј. извршити замену
старих цеви новима, наравно са благим корекцијама и прилагођавањима новонасталим
условима на терену.
Профил цевовода је ДН200 и то све од ПВЦ материјала који има јако повољне техничке
карактеристике и гарантује дуготрајност и функционалност“.
Атмосферска канализација
„Град Врање па тако и ова зона има изузетно повољну конфигурацију терена по
питању одвођења површинских отпадних вода. Приликом падавина атмосферске воде
имају могућност да брзо отекну у природне водотоке који пресецају град али успут праве
велике штете плавећи ниске стамбене објекте и урбанизоване површине.
Систем атмосферске канализације је одавно планиран за овај део града тако да је овом
приликом само прилагођен нечему што је условљено топографијом терена и
новонасталим урбанистичким условима“.
Електроенергетска инфраструктура
„На основу положаја електроенергетских објеката, трафостаница и водова, може
се уочити да су уже градско језгро и постојећа индустријска зона (Улица радничка), добро
покривене електроенергетским капацитетима. Гранична подручја, насеља Рашка, Суви
Дол, Балиновац, Рибинце и Бунушевац, као и новоформиране индустријске зоне у тим
насељима нису адекватно покривене електроенергетским објектима, водовима и
трафостаницама.
Број трафостаница 10/0,4 kV на подручју плана генералне регулације зоне 2 у Врању је
15.
Планским решењима обухваћено је проширење и реконструкција 10 kV и нисконапонске
мреже. Неопходно је обезбедити да изградњу нових стамбених и индустријских објеката у
потпуности прати изградња електроенергетских објеката одређивањем локација за
изградњу нових трафостаница 10/0,4kV и коридора за каблове и далеководе до истих“.
Телекомуникациона мрежа
„План изградње мреже радиће се на основу:
- статистичких показатеља стања постојеће инфраструктуре,
- типа средине (урбана, рурална),
- густина насељености,
- постојећих и предвиђених будућих саобраћајних захтева (потреба) корисника,
- процене динамике пораста броја претплатника, и
- процене структуре претплатника.“
2.4.

ОДЛУКА О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ

У току израде ГУП-а Врања, на основу Одлуке о приступању изради, Стратешку
процену утицаја Генералног урбанистичког плана Врања на животну средину је урадило
Предузеће доо ЕКОлогика Урбо из Крагујевца. Смернице и мере Стратешке процене
утицаја Генералног урбанистичког плана Врања на животну средину су обавезујуће за
хијерархијски ниво Планова генералне регулације и уграђене су у текстуални део.
Обавезујуће смернице из Плана генералне регулације Зоне 2 су да је за израду Планова
детаљне регулације обавезна израда Стратешке процене утицаја за све случајеве
значајних промена у простору.
Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације
потеза уз нерадовачки пут у Врању на животну средину је донета и објављена у
"Службеном гласнику града Врања" бр. 16/15.
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Извод из Плана генералне регулације зоне 2 у Врању за Правила грађења
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3.

ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИНА КОРИШЋЕЊА
ПРОСТОРА И ОСНОВНИХ ОГРАНИЧЕЊА

3.1. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА И НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА
Развој привреде у наредном периоду представља основни предуслов за развој осталих
активности на подручју Града Врања.
Предметно подручје се налази уз планирану обилазницу чија се реализација планира у
наредном периоду и која саобраћајно повезује простор са државним путевима. Подручје
је наставак већ разрађене локације кроз ПДР потеза између нерадовачког пута и
обилазнице површине од око 27 hа.
Проширење, тј. планска разрада пословно-производне и привредне зоне у површини од
око 15,84 hа допринеће стварању повољних услова за нове инвестиције, смањење
незапослености и интензивнији економски развој града и ширење грађевинског подручја.

Постојећа намена предметног простора је пољопривредно земљиште (воћњаци,њиве) и
грађевинско земљиште за пословање и становање и за јавне намене - некатегорисани
путеви. Намена простора је одређена планским документом вишег реда Планом
генералне регулације зоне 2 у Врању - планиране пословно-производне зоне и становање
са малом привредом.
На територији предметног Плана грађевинско подручје није дефинисано. Простор je
делимично насељен. Планирано грађевинско подручје биће дефинисано у оквиру
обухвата Плана.
Кроз предметни План пролазе некатегорисани путеви (катастарске парцеле 11566 КО
Врање 1, 1747/1 и 1747/3 КО Бунушевац).
Земљиште у обухвату Плана је делимично инфраструктурно опремљено.
.
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Предметно подручје нема изграђену водоводну мрежу. Поједини потрошачи су или
индивидуално решавали питање водоснабдевања, бунарима, или су дугачким
привременим прикључцима повезани на градску водоводну мрежу у суседним улицама.
Не постоји ниједан колектор фекалне канализације. Конфигурација терена је таква да се
канализација може одвести из већег дела блока гравитационо и уклопити у фекалну
канализацију града Врања. Атмосферска канализација такође не постоји.
На подручју које је обухваћено Планом детаљне регулације постоје електроенергетске
инсталације у виду надземног вода 10kV извод „Нерадовац“ из TS 10/0,4kV ''Блок 63'' за
који се препоручује каблирање у тротоар новопланиране саобраћајнице и нисконапонском
надземном мрежом.
Преко предметног потеза уз нерадовачки пут нема трасе подземних телефонских
каблова, али постоји траса међународног оптичког кабла OK TK центар Врање - граница
са БЈР Македонијом. Подручје се тренутно напаја са телефонске централе ATCНерадовац. Транспортну мрежу чини правац: ОК ТК центар Врање-граница са БЈР
Македонијом –Привод ATC Нерадовац. На локацији не постоје Радио базне станице.
Биланс постојећих намена на територији Плана
Табела - Постојећа намена површина и процентуална заступљеност
Постојећа намена

Површина
(hа)

Процентуална
заступљеност (%)



Саобраћајнице (путно земљиште)

0,52

3,28



Пословање

1,03

6,50



Становање

0,30

1,90



Неизграђено земљиште, оранице,
воћњаци
УКУПНО

13,99

88,32

15,84 hа

100%
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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, преузет 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.
3.2. ОСНОВНА ОГРАНИЧЕЊА
Према Плану генералне регулације зоне 2 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.

4. 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.

5. ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА, ПРЕДЛОГ
ОСНОВНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА И ПРОЦЕНА
ПЛАНИРАНЕ БРУТО РАЗВИЈЕНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПОВРШИНЕ
Предметно подручје намењује се за планиране пословно-производне зоне и
становање са малом привредом. Функционална организација простора треба да омогући
стварање радних комплекса и њихово брзо и квалитетно повезивање на мрежу
категорисаних путева, без већег утицаја на постојеће функционисање саобраћајних
токова у околним насељима.
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 2.
"Претежна намена површина".
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Планом детаљне регулације планирају се две просторне целине:
-1. целина - подручје пословно производних зона - радни садржаји и комплекси са
пратећом саобраћајном инфраструктуром.
-2. целина - становање са малом привредом - са пратећом саобраћајном
инфраструктуром.
Површина
(hа)

Планирана намена

Процентуална
заступљеност (%)



Саобраћајнице (путно земљиште)

2,45

15,47



Пословно-производна зона

3,79

23,93



Становање са малом привредом

9,60

60,60

15,84 hа

100%

УКУПНО

Предлог основних урбанистичких параметара:
 Пословни и производни комплекси
- Минимална површина парцеле 1500 m2
- Индекс искоришћености парцеле 60%
- Индекс изграђености
1,5
- Растојање грађевинске линије и регулационе за парцеле 1500-2000м2 је 8,0m;
-Растојање грађевинске линије и регулационе за парцеле преко 2000м2 је 15,0m;
- Удаљеност објекта од границе парцеле је 5,0м;
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- Најмања дозвољена растојања објеката од бочних суседних објеката 10,0m.
- Најмање растојање два објекта на парцели је 8,0m
- Висинска регулација:
Максимална спратност пословних објеката П+1
Максимална висина објеката 15м
- Стационарни саобраћај: паркирање на сопственој парцели.
- Озелењавање: мин. 20% површине парцеле.
 Становање са малом привредом
Стамбени објекти:
_

Индекс искоришћености парцеле 50%
- Индекс изграђености
1,6
- Растојање регулационе и грађевинске линије мин 3,0м;
- Растојање објекта од бочних суседних објеката је ½ висине вишег објекта, не мање од
4,0м;
- Најмања дозвољена растојања између објеката на парцели је 4,0м.
- Висинска регулација:
Максимална спратност објеката П+1
Максимална висина објеката 9,5м
Пословно-производни комплекси у стамбеним зонама
За делове у којима се граде објекти мале привреде важе правила грађења за пословнопроизводне комплексе у стамбеним зонама.
- Минимална површина парцеле 500 m2
- Индекс искоришћености парцеле 60%
- Индекс изграђености
2,1
- Растојање грађевинске линије и регулационе је 5,0m;
- Удаљеност објекта од границе парцеле је 3,5м:
- Најмања дозвољена растојања објеката од бочних суседних објеката 7,0m.
- Најмање растојање два објекта на парцели је 8,0m
- Висинска регулација:
Максимална спратност пословних објеката П+2
Максимална висина објеката 15м
За производне и индустријске комплексе дозвољена висина објеката се не утврђује
-- Стационарни саобраћај: паркирање на сопственој парцели.
- Озелењавање: мин. 20% површине парцеле.

Процена бруто развијене грађевинске површине:
Површина плана на којој је дефинисана намена која омогућује изградњу је 133900 m². На
основу дозвољеног индекса заузетости, процењује се да бруто површина под објектима
може износити највише од око 80340 m².
Бруто развијена грађевинска површина зависи од спратности објеката, а с обзиром на то
да је спратност објеката другачије дефинисана за различите намене, не може се
проценити могућа бруто развијена грађевинска површина у обухвату плана.
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5. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА
НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА
Очекивани ефекти планирања, тј. израде Плана детаљне регулације уз нерадовачки пут 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 града,
- усмеравање урбаног развоја у складу са савременим стандардима заштите околине и
квалитета живота,
- обезбеђење саобраћајне доступности радним 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.
Израда и спровођење урбанистичког плана, чијој изради се приступа, представља чин
одговорног и доброг управљања, трасирање остваривог развоја локалне заједнице.
Планом детаљне регулације утврдиће се и осмишљавање будућности развоја привреде и
локалне заједнице која посвећује пажњу изградњи, подстицању и вођењу одрживог и
стабилног економског развоја уз максимално уважавање животне средине и њене
заштите.

Одговорни урбаниста

Директор

Маја Недељковић

Драган Величковић
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