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ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
НАСЕЉА ВЛАДИЧИН ХАН

- РАНИ ЈАВНИ УВИД –

1.0. ПОВОД И ЦИЉ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

Изради Плана генералне регулације се приступа у складу са Одлуком о изради
Плана генералне регулације насеља Владичин Хан број 06-175/3/19-I, коју је
донела Скупштина општине Владичин Хан на седници одржаној 22.12.2019.
године. Повод за израду Плана доношење новог планског документа је
усклађивање планских решења датим у Плану генералне регулације из 2007.
године, изменама и допунама овог плана из 2014. И 2019. године и
новонасталим потребама локалне заједнице и појединих власника/корисника
на предметном подручју, за променама на овом подручју.
Принципе планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја је
потребно базирати на рационалној организацији и уређењу простора и
усклађивању са могућностима и ограничењима у коришћењу природних и
створених вредности и потребама социјалног и економског развоја.
Основни циљ израде Плана је формирање планског основа за рационално
уређивање и коришћење простора у обухвату Плана, односно обезбеђивање
просторних услова за:
- уређење дела насељеног места;
- границе подручја обухваћене планом;
- поделу простора на посебне целине и зоне;
- одређивање претежне намене земљишта по зонама и целинама;
- утврђивање регулационих линија улица, нивелационих кота раскрсница

улица и површина јавне намене;
- правце, коридоре и капацитете саобраћајне, енергетске, водопривредне,

комуналне и друге инфраструктуре.
Због велике специфичности терена ( излаз из Грделичке клисуре),
идентификоване појаве клизишних равни на територији насеља Владичин Хан.
У складу са наведеним неопходно је спровести примењена геотехничка
истраживања на основу Закона о рударству и геолошким истраживањима
(„Службени гласник РС“, број 101/2015 и 95/2018 – др.закон) ради утврђивања
услова заштите ресурса и резерви подземних вода и утврђивања
карактеристика геолошке средине за потребе просторног и урбанистичког
планирања.

2.0. ОБУХВАТ ПЛАНА

Оријентационом границом Плана обухваћено је подручје од око 434,0ha,
дефинисанo територијом КО Владичин Хан и делом КО Кржинце. Граница
планског подручја је оквирна и коначно ће бити утврђена у фази израде Нацрта
плана.

3.0. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ

Правни основ за израду Плана представљају одредбе:
 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009,

81/2009-исправка, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука
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УС, 50/2013 - одлука УС и 98/2013 - одлука УС, 132/14, 132/2014, 145/2014,
83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020);

 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног
и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“ број 32/2019);

 Одлуке о изради Плана генералне регулације насељеног места Владичин
Хан, ("Службени гласник Града Врања", број 30/19).

Плански основ је:
 Просторни план Општине Владичин Хан (“Службени гласник града Врања”,

број 21/10).

4.0 БИЛАНС ПОСТОЈЕЋИХ НАМЕНА НА ПОДРУЧЈУ ПЛАНА
Структура и биланс постојећих намена на територији ПГР

Постојећа намена
Површина

(ha)
Процентуална
заступљеност

(%)
 Јавнe службе и објекти 6,24 1,4
 Комунални, инфраструктурни и

саобраћајни комплекси и објекти 12,96 3.0

 Спортско -рекреативни комплекси 3,35 0,8
 Саобраћајнице (путно земљиште,

сеоски путеви и стазе) 12,16 2,8

 Породично становање 121,42 27,9
 Колективно становање 3,26 0.7
 Производни комплекси 10,90 2,5
 Комерцијални садржаји 3,10 0,7
 Посебна намена (верски објекти) 0,13 0,03
 Парковске и уређене јавне зелене

површине 1,23 0,3

 Шуме (зеленило) и високо растиње 45,92 10,6
 Пољопривредне површине њиве, баште

и ливаде 180,67 41,5

 Слободно неизграђено земљиште и
неуређено земљиште 13,27 3,1

 Речна корита и водно земљиште 20,32 4,7
УКУПНО 435,11ha 100%

5.0 КОНЦЕПТ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ПГР – ПРЕДЛОГ
Планско решење предметног плана је базирано на Изменама и допунама ПГР
насеља Владичин хан, које су рађене у међувремену након доношења ПГР
2007. године ( Измене и допуне ПГР из 2014. и 2018. године) и иницијатива
Општине које се односе на поједине измене по питању појединих намена,
односно саобраћајног решења.

6.0 ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
6.1. Јавне службе, комплекси и објекти
6.1.1. Дечије установе – Ј1

Предшколска установа „Пчелица“ – број корисника 363
Укупну површину предвиђену за дечије установе на територији Плана, утврдити
на основу прогноза потребних капацитета која је заснована на демографским
показатељима, планираном проценту обухвата и усвојеним стандардима за
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димензионисање предшколских установа. Оријентациони број деце (1,5% за
сваку васпитну групу):

- узраст до 3 године око 25% и
- узраст од 4 до 7 године од 70 - 85%.

Параметри за димензионисање:
 површина парцеле (комплекса) – мин.18,0m2/ детету,
 површина објекта – минимум 6,5m2 /  детету,
 индекс изграђености – највише 0,3,
 степен заузетости парцеле – највише 30%,
 спратност објекта - највише П+1,
 капацитет - највише 270 деце у једном објекту,
 паркирање изван парцеле 1ПМ/100m2 објекта,
 зелене и незастрте површине на парцели – мин. 40%
 комплекс изоловати транпарентном оградом висине до - 1,4m,
 паркирање изван парцеле на јавном земљишту.

Простор предшколских установа се може организовати са низом различитих
садржаја намењених деци овог узраста, организованих у слободом времену као
што су: различити програми физичке културе, "школигрице" и слично. Такође је
могуће предвидети ову врсту делатности у приватној организацији у оквиру
стамбених објеката и целина, у потреба за проширењем капацитета постојеће
дечије установе.

6.1.2. Основне школе – Ј2
На територији Плана се налазе две основне школе, ОШ „Бранко Радичевић“ и
ОШ „Свети Сава“, које су лоциране у оба дела насеља, источно и западно од
Јужне Мораве. Оне својим капацитетом и положајему граду задовољавају
потребе генереције 7 до 14 година. Предвиђа се реконструкција и обнова
постојећих школских комплекса, уз могућност надзиђивања до дозвољене
спратности ради побољшања услова рада, уређење слободних простора и
отворених терена за физичке активности ученика.
Параметри за димензионисање:
 површина парцеле-комплекса - 21,0м2/ученику

(основа за обрачун је настава у једној смени)
 површина школског објекта - 7,5m2 / по ученику,
 индекс изграђености – 0,35,
 степен заузетости парцеле – 20%,
 спратност објекта - највише П+2,
 капацитет око 38 одељења (30 ученика у одељењу),
 површина учионице - 1,8m2 / по ученику,
 зелене и незастрте површине на парцели – 30%,
 слободне површине за спортске активности на парцели – 15%.

6.1.3. Средње школе – област образовања – стандардни ниво – Ј3
Средња техничка школа и Гимназија “Јован Скерлиш“ се налазе у истим
објекту и раде у две смене са задовољавајућим капацитетом. Могуће
интервенције на постојећем објекту су реконструкција, адаптација и проширење
капацитета до дозвољених параметара, са циљем стварања бољих услова за
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рад и унапређење наставе.  У оквиру грађевинске парцеле могуће је
предвидети полигон за обуку возача.
Постојећи садржаји се могу трансформисати у оквирима исте делатности
уколико се задовоље основни урбанистички параметри и прописи утврђни
законском регулативом. Под претпоставком да ће 50 до 80% популације од 7 до
15 година похађати средњу школу потребно је задовољити следеће параметре:
 површина под учионицама - 2,0m2/ученику,
 укупан изграђени простор БРГП – 10-12m2/ученику у смени,
 површина школског комплекса – 15-30m2/ученику у смени,
 спратност – макс. П+3.

6.1.4. Објекти примарне здравствене заштите – Дом здравља – Ј4
Примарна здравствена заштита грађана се обавља у постојећем објекту Дома
здравља, који у свом саставу има и стационар. На парцели површине око
3.900m² постоји могућност доградње објекта, уколико се за то укаже потреба
(за станове лекарског особља, проширење стационара или проширење службе
хитне помоћи). Могућа је такође и реконструкција објекта ради унапређења
услова рада и функционисања свих садржаја.
Параметри за димензионисање:
 Површина комплекса – у складу са нормативом 0,2m2/становнику,
 Оријентациона грађевинска површина објекта – у складу са нормативом

0,09m2/становнику.

6.1.5. Објекти културе - Центар Владичин хан – Ј5 и библиотека – Ј6
Планира се даљи развој и унапређивање потојећих садржаја Дома културе и
библитеке, уз могућност реконструкције и реорганизације постојећих садржаја,
како би било обезбеђено следеће:
 боља доступност култирних добара, активности и стваралаштва,
 одрживост постојећих садржаја културе и заштита од неконтролисане

комерцијализације,
 флексибилност у коришћењу постојећих капацитета,
 реконструкција и дограђивање постојећих и формирање нових садржаја

Дома културе, уз обезбеђење адекватних музејских депоа за смештај
експоната и

 могућност коришћења постојећих напуштених јавних и пословних објеката
за трансформацију у садржаје културе.

Градска библиотека „Вук Караџић“ је измештена са привремене локације,
парцеле у близини Дома културе и налази се у оквиру вишепородичних
стамбених објеката – ТНЦ 6, у Светосавској улици. Капацитет библиотеке
задовољава потребе становника.

6.1.6. Администрација – Општина и Општински суд – Ј7,
Центар за социјални рад – Ј8 и Полицијска управа - Ј9

Општинска управа и општински суд су смештени у једном објекту, на парцели
површине1.200m². Могуће итервенције усмерити према реконструкцији и
обнови објекта и то тако да се омогући функционална и физичка подела
објекта, како би се формирале две посебне грађевинске парцеле за сваку од
поменутих институција.
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Општински центар за социјални рад је смештен у објекту који својим
просторним капацитетом не задовољава потребе ове службе. Због тога је
неопходна његова реконструкција и проширење у складу са параметрима за
зону и типичну целину у оквиру које се овај објекат налази.
Објекат Полицијске управе на парцели површине 590,0m² и објекат МУП
Владичин Хан се Планом задржавају на постојећој локацији. Могуће је у складу
са важећим параметрима реконструкцијом и адаптацијом повећати капацитет
објекта до максималне површине од око 720,0m², али искљичиво у постојећем
габариту.

6.1.7. Рекреативни спортски комплекси и објекти – СЦ „Куњак“ – Ј10
Предвиђа се задржавање постојећег спортског комплекса СЦ "Куњак" са
могућношћу реконструкције и реализације нових спортских садржаја и
компатибилних намена. У оквиру предложених интервенција формирана је
интерна колско пешачка саобраћајница и предвиђено уређење слободних
парковских површина, организовање нових спортско рекреационих садржаја на
отвореном простору.
Постојеће објекте реконструисати и обновити тако да се обезбеде предуслови
који ће довести до одређених стандарда за поједине врсте такмичења и пруже
могућност квалитетних тренинга, припрема, локалних такмичења и различитих
спортских и рекреактивних активности. Слободне парковске површине
усмерити на спонтану рекреацију: шетња, забава, игра, разонода, одмор у
природи, а за активан облик рекреације односно спорта предвидети у
постојећим и за то посебно уређеним површинама, просторијама и објектима.
Оријентациони нормативи за димензионисање ових садржаја за територију
Општине се нормирају са најмање 4,0m2 укупне површине по становнику,
односно 1,2m2 корисне површине по становнику.
У складу са наведеним ове садржаје је могуће планирати и на грађевинском
земљишту остале намене. Такође се задржавају сви појединачни спортски
објекти и садржаји у насељима.

6.2. Комунални комплекси и објекти
6.2.1. Градска „зелена“ пијаца – К1
Планом се задржава на постојећој локацији, простору између железничке пруге
и Јужне Мораве на површини од око 2.000m². Планира се делимична
реоганизација овог простора због везе са новопланираним мостом. Предвиђено
је такође, да пијаца буде једним делом отворена, а у другом делу наткривена.
Пратеће садржаје и низ локала предвидети уз приступну саобраћајницу.
Дозвољени су искључиво приземни објекти и то тако да формирају чврсту
регулацију уз поменуту новопланирану саобраћајницу како би се на тај начин
успоставила трговачко пешачка зона усмерена према „сајмишту“.

6.2.2. „Сајмиште“ – К2
Простор између железничке пруге и корита реке Јужна Морава на површини
9.800m². Предметни простор организовати вишенаменски, тако да се омогући
одржавање сајамских изложби (цвећа, меда и слично), великих скупова грађана
– вашара, организовање приредби забавног типа, забавних паркова, полигона
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за обуку возача и слично. У оквиру комплекса предвидети интерну колско
пешачку саобраћајницу, намењену снабдевању и интервентним возилима, уз
обавезан контролисани режим саобраћаја. Предвидети такође изградњу
пратећих садржаја – објекта са канцеларијама, мокрим чвором, простором за
смештај изложбене опреме.
Планиране објекте градити напосредно уз регулацију заштитног пружног појаса,
на удаљености најмање 20m од обалоутврде, тако да се не угрожава обала
реке. Предвидети поплочавање свих слободних површина, уз обавезну
организацију озелењених парковских површина са пратећим мобилијаром.
Обалу реке уредити као шеталиште са дрворедом и клупама. Дуж граница
комплекса који се граниче са обалом Јужне Мораве, неопходно је обезбедити
континуални појас зеленила најмање ширине 6,0m.

6.2.3. Градско гробље – К3
Задржава се на постојећој локацији и се планира проширење и реконструкција,
односно изградња неопходних пратећих садржаја, ради рационалнијег
коришћења постојећих капацитета и решавања потреба за сахрањивањем.
Укупна површина комплекса гробља износи око 5,4ha.
Организацију површина дефинисти тако да се обезбеди несметано кретање
интервентних и комуналних возила, у складу са прописима из ове области.
Неопходни садржаји за нормално функционисање гробља су: комеморативни
објекти – капела површине око 45,0m², пратећи објекат за испараћај, објекат за
администрацију и комерцијалне садржаје у функцији основне намене. Уређење
комплекса и урбанистике параметре ускладити са правилима, карактером
садржаја и околним наменама.

6.2.4. Црпна станица – К4
Локација црпне станице је утврђена на основу захтева и потреба надлежне
комуналне службе и Планом је предвиђена на општинском земљишту, на
локацији уз сеоски пут према селу Јабуково, изнад насеља Големи Рид. На
простору површине око 8.150m², организовати садржаје у складу са потребама
и условима надлежног ЈКП.
Парцела постојећег резервоара се у потпуности задржава, уз обавезу да јој се
обезбеди директан колски приступ на јавну саобраћаницу. Површина парцеле
износи око 0,13ha (1.350,0m²). Садржаје на парцели организовати у складу са
околним породичним становањем и потребама и захтевима належног ЈКП.

6.2.5. Парцеле појединих комуналних предузећа
Ветеринарска амбуланта – К5, Ватрогасна станица – К6, Пошта – К7,
Предузеће за одржавање путева – К8, Електродистрибуција – К9

На овим парцелама и комплексима се Планом не предвиђају промене граница
постојеће локације, већ само могућност  реконстрикције постојећих објекта и
интервенције на парцели, ради побољшања услова рада или проширења
капацитета. Промене вршити у складу са параметрима за суседне објекте и
блокове, ради потпуног уклапања у околно изграђено ткиво.
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6.2.6. База за одржавање Аутопута ДП IА реда - А1 - К10
У коридору Аутопута - А1, у зони денивелисане петље „Владичин Хан“ планира
се комплекс базе за одржавање Аутопута, па парцели површине око 4.600,0m2.
Организацију садржаја и урбанистичке параметре ускладити са ппавилима за
ову намену.

6.3. Саобраћајни комплекси

6.3.1. Аутобуска станица – С1
Постојећи положај аутобуске станице је у просторном смислу веома погодан,
посебно због тога што је њена веза са саобраћајницом која се поклапа са ДП IА
реда број 1 (раније М-1) и осталом примарном уличном мрежом, остварена на
најкраћи могући начин и изван центра насеља. Како је локација постојеће
аутобуске станице и са становишта просторног развоја у потпуности
задовољавајућа, овим планом није предвиђено њено измештање. Предвиђене
су само мање интервенције, како би овај комплекс задржао своју
функционалност и постао доступнији корисницима аутобуског саобраћаја.

6.3.2. Железничка станица – С2
Комплекс железничке станице се Планом задржава на постојећој локацији. На
основу услова ЈП “Железнице Србије” планирано је проширење пружних
постројења за један колосек, што захтева потпуну заштиту коридора пруге.
Предвиђено је да се сва станична постројења, осим станичне зграде, изместе
изван територије Плана (на подручје станице у Сувој Морави). На овај начин ће
се ослободити велики простор у централној градској зони и омогућити
формирање нових градских садржаја (комерцијалне зоне, колективног
становања, саобраћајних површина).
Станичну зграду рекоструисати, модернизовати и опремити новим пратећим
садржајима, како би на адекватан начин одговорила својој намени и како би се
повећала пропусна моћ пруге.

6.3.3. Јавна паркиралишта – С3
Поред постојећих површина намењених паркирању, које се у потпуности
задржавају, планиране су и нове локације за јавна паркиралишта. Активирањем
леве обале Јужне Мораве у комерцијалне сврхе и отварањем путно пружног
појаса, створена је могућност лоцирања паркинга приближне површине
2.500m², за потребе новопланиране комерцијалне зоне и постојеће јавне
функције централне градске зоне, као и за потребе паркирања корисника
градске пијаце и сајамског простора.
На слободном простору у Светосавској улици, између комплекса железничке
станице и низа приземних објеката – локала, планира се уређени паркинг, уз
обавезу да се омогући несметана пешачка комуникација и озелењени простор
између тротоара и паркиралишта.
Реализацијом ових нових паркиралишта, уз планиране комерцијалне зоне и уз
задржавање и реконструкцију постојећих, паркирање у централној градској зони
ће бити у потпуности решено.
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7.0 ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
Оријентациони урбанистички параметри за намене на осталом
грађевинском земљишту

7.1. Породично становање са једнострано и двострано узиданим
објектима са делатностима у приземљу у наслеђеном
градском ткиву - ТЦ 1

Карактер ове целине формира низ објеката са локалима у приземљу,
постављених на регулацију блока. Прилаз стамбеном делу дворишта је
директно са јавне саобраћајнице, код двострано узиданих објеката (у низу),
односно из унутрашњости дворишта преко колско пешачког приступа на бочном
делу дворишта, код једнострано узиданих објеката. Трансформацију ових
блокова усмерити према формирању јасно формиране комерцијалне зоне, са
низом локала оријентисаних према главној градској саобраћајници -
Светосавској улици. Стамене просторије лоцирати на вишим етажама и
уколико је могуће оријентисати према унутрашњости блока.
Урбанистички параметри:
 Најмања површина парцеле 300m2

 Степен заузетости парцеле до 70%
 Спратност објеката до П+2+Пк,
 Проценат озелењених површина на парцели 25%,
 Паркирање 1ПМ/1 стан и 1ПМ/80,0m2 делатности
 Однос становање : делатности 51% : 49%,
 Типологија објеката на парцели: једнострано узидани, двострано узидани.

7.2. Породично становање са слободностојећим објектима у наслеђеном
градском ткиву - ТЦ 2

Стамбени блокови у ужем градском центру дефинисани правилном матрицом
саобраћајница. Парцеле су издуженог облика, ширине уличног фронта око
15,0m, са предбштом и задњим двориштем са помоћним објектима.
Трансфомацију ове целине усмерити према формирању зоне стамбених вила
градског типа, са јасно формираним и уређеним предбаштама, које би
преузеле функцију дрвореда тамо где то ширина фронта јавне саобраћајнице
не обезбеђује.
Урбанистички параметри:
 Најмања површина парцеле 300m2

 Степен заузетости парцеле до 60%
 Спратност објеката до П+2+Пк,
 Проценат озелењених површина на парцели 30%,
 Паркирање 1ПМ/1 стан и 1ПМ/80,0m2 делатности
 Однос становање : делатности 60% : 40%,
 Типологија објеката на парцели: слободностојећи.
7.3. Породично становање са слободностојећим објектима на парцели

изван градског центра - ТЦ 3
Стамбени блокови изван градског центра дефинисани правилном матрицом
саобраћајница.  Површина парцела је већа од оних у централној зони града и
износи преко 400,0m². У позадини појединих блокова је предвиђено
задржавање комплекса пољопривредних или шумских површина, које
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представљају делове постојећих великих катастарских парцела, које су Планом
добиле стамбену намену.
Урбанистички параметри:
 Најмања површина парцеле 300m2

 Степен заузетости парцеле до 40%
 Спратност објеката до П+1+Пк, (дозвољена је изградња подрума, или

сутерена уколико нема сметњи геотехничке или хидротехничке природе, у
сутеренским просторијама није могућа основна намена),

 Проценат озелењених површина на парцели 35%,
 Паркирање на парцели – 1ПМ/1 стан и 1ПМ/80,0m2 делатности
 Однос становање : делатности 80% : 20%.

7.4. Породично становање са слободностојећим објектима на узаним и
дубоким парцелама - ТЦ 4

Стамбени блокови дефинисани нерегулисаном и неправилном матрицом
саобраћајница, чије су трасе условљене неповочном конфигурацијом терена.
Трансформацију ових типичних целина усмерити уз могућност веома малих
просторних интервенција, могућа изградња нових објеката у затеченом
„градитељском кључу“. Објекте се развијају према дубини парцеле, у предњем
делу дворишта су лоцирани стамбени објекти на најмањој међусобној
удаљености, док су у задњем дворишту смештени помоћни објекти.
Урбанистички параметри:
 Најмања површина парцеле 300m2

 Степен заузетости парцеле до 60%
 Спратност објеката до П+1+Пк,
 Проценат озелењених површина на парцели 30%,
 Паркирање 1ПМ/1 стан и 1ПМ/80,0m2 делатности
 Однос становање : делатности 60% : 40%,
 Типологија објеката на парцели: слободностојећи.
Као посебна целина, по својој морфологији, издваја се насеље Орљак.
Одликује се неправилном матрицом изграђених парцела које својом
површином и обликом не задовољавају параметре грађевинских парцела
дефинисаних овим Планом.

7.5. Колективно становање у вишеспратним стамбеним објектима на
појединачним парцелама, са заједничким просторима за паркирање у
централној градској зони - ТЦ 5

Објекти су слободностојећи и једнострано узидани. Постојећи су спратности
П+5, а висина новопланираних не сме да буде већа од П+3+Пк. На територији
Плана је, поред постојећих предвиђено и формирање нове зоне колективног
становања на локацији у центру насеља, између пруге и Јужне Мораве.
Површина овог комплекса износи око 0,2ha, а изградња на њој треба да буде
таква да се обезбеди заштитни зелени појас уз ограду пруге, најмање ширине
10,0m, директан приступ на обалу реке и добре визуре.
Потребе за паркирањем, како за постојеће тако и за планиране објекте,
решавати искључиво на сопственој парцели, у складу са следећим
нормативима: за 1 нови стан 1 ПМ у гаражи у оквиру објекта, или на слободном
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делу парцеле, али тако да најмање трећина возила буде смештена у гаражи.
За постојеће вишепородичне објекте паркирање решити на слободном делу
парцеле, као отворени паркинг, или изградњом колективних гаража, уз потпуно
поштовање суседних објеката, односно Законом дефинисаних удаљености.
Између отвореног паркинга и границе са суседном стамбеном парцелом,
обевезно предвидети заштитни зелени појас најмање ширине 2,0m, са густим
засадима ниског и средњег растиња.
Урбанистички параметри:
 степен заузетости парцеле (блока) до 70%
 спратност објеката до П+3+Пк(Пс) ( изузетно П+6 само за постојеће)
 проценат озелењених површина на парцели до 25%,
 паркирање на парцели,
 број паркинг места за становање 0,7 – 1,0 ПМ / 1 стан
 број паркинг места за пословање 1ПМ / 80м2 БГП пословања,
 однос становање : делатности 80% : 20%,
 дечија игралишта: мин. 1,0m2/стану (мин.150м2),
 дозвољене интервенције: надзиђинање, реконструкција, нова изградња.

7.6. Производни комплекси - ТЦ 6
Организацију нових и реконструкција постојећих производних погона изводити у
складу са Законом  дозвољеним параметрима за одређене врсте делатности.
Постојеће индустријске целине формирају производно технолошки комплекси,
од којих су многи у лошем стању, или не раде пуним капацитетом. Овим
планом су задржане постојеће зоне уз могућност реконструкције, санације и
адаптације новим потребама. У оквиру наведених интервенција могуће је
формирати и мање производне погоне, или комерцијалне садржаје, као делове
већих производих комплекса. Ови садржаји се такође могу формирати
уситњавањем, односно реконструкцијом постојећих великих индустријских или
привредних комплекса. За нове погоне и садржаје је неопходна сагласност
надлежних институција. Због свог положаја у односу на насеље, у оквиру
производних комплекса се не смеју лоцирати погони хемијске индустрије и оне
делатности које угрожавају животну средину. С обзиром да се поједини
комплекси налазе у непосредној близини центра насеља, при реконструкцији
ових погона посебну пажњу посветити уређењу и организацији слободних
површина и обавезно предвидети заштитно зеленило.
Урбанистички параметри:
 Степен заузетости парцеле – 50%,
 Најмањи проценат озелењених површина на парцели (без паркинга):
 на парцели до 1,0ha – 20%,
 на парцели 1 до 5,0ha – 25%,
 на парцели преко 5,0ха – 30 до 50%,
 Висина објекта - до 12m,
 Најмања удаљеност грађевинске од регулационе линије – 5,0m,
 Паркирање у оквиру парцеле,
 Дозвољени радови на парцели - рушење, нова изградња, доградња,

надзиђивање, реконструкција, адаптација, санација, промена
делатности,
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 Трансформација постојећих комплекса је могућа под условом да се
прибави сагласност на Анализу утицаја планиране делатности на
животну средину.

 На привредним локацијама у зони становања, планирати производне
погоне категорије делатности таквог потенцијалног еколошког
оптерећења, који не изазива непријатности суседном становању.

 Дозвољена је трансформација постојећих привредних локација у
терцијарне делатности: пословање, трговина, угоститељство, занатске
радионице, складиштаи и слично.

Није дозвољена изградња стамбених објеката у зонама великих производних
комплекса. Становање је дозвољено у блоковима са комерцијалним и
пословним делатностима, односно производним делатностима у виду малих
производних погона - технички сервиси, електромеханичарске радионице,
складишта грађевинског материјала, текстилни погони (ткање, прерада,
конфекција), погони за производњу хране и друго, под условом да не изазивају
непријатности суседству буком, вибрацијама, издувним гасовима, прашином и
слично. Комплекси мале привреде и производње, због специфичне намене
морају да испуњавају критеријуме заштите животне средине. Урбанистичке
параметре за ниво парцеле/локације ускладити са одређену врсту наведених
делатности.
7.7. Комерцијални садржаји, трговина, угоститељство, услуге,

пословање - ТЦ 7 (7а, 7б, 7в, 7г)
Комерцијални садржаји на територији Плана су предвиђени на неколико
постојећих и нових слободних локација:
1. Постојећа комерцијална зона у центру града (ТЦ - 7а - “занатски центар”), на

обали Јужне Мораве, непосредно лоцирана уз постојећи пешачки мост.
Постојећа физичка структура се одликује великим бројем објеката на
посебним парцелама са заузетошћу 100%. Због изражене потребе за
реконструкцијом и доградњом постојећих објеката овим Планом се прописује
обавеза разраде планом детаљне регулације. Услов је да се обезбеди
директна физичка и визуелна веза са реком.

2. На левој обали Јужне Мораве, на равном простору између пута за Врање и
Реке, са типичним наменама: специјализоване велике продавнице
одређених врста роба, сервиси, складишта са директном продајом на велико
и мало и пословање различитих врста. Површина комплекса износи око
1,9ha.

3. На десној обали реке Врле, на простору између реке и улице Николе Тесле,
чија површина износи око 1,42ha, са типичним наменама трговина, услуге,
угоститељство, изградњу формирати тако да се ослободи обала реке
иомогући формирање пешачке стазе – шеталишта уз Реку, са пратећим
мобилијаром.

4. На простору непосредно уз Спортски центар „Куњак“ на путном правцу
према Сурдулици, на површини од око 0,62ha. У овој зони се могу лоцирати
и туристички садржаји у функцији транзита,

5. У насељу Полом, на простору непосредно уз путни правац према Врању, на
комплексу површине од око 2,2ha, на коме је предвиђена изградња
продајних центара, ауто салона, сервиса, трговине, услужних центара,
станица за снабдевање горивом, угоститељски садржаји, трговине и
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обавезну интерну колску саобраћајницу. Спратност обеката П+1, заузетост
парцеле до 30% (ТЦ-7в). Обавезна је разрада кроз урбанистички пројекат.

6. На делу простора у близини споменичког комплекса „Кула“ предвиђа се
комплекс намењен угоститељским и услужним садржајима усклађеним у
потпуности са суседним зонама становања, односно спорта и рекреације.
Обавезна је разрада кроз урбанистички пројекат. Максимална спратност
објекат дефинисати кроз урбанистички пројекат, након ште се детаљно
анализирају све могућности и ограничења градње уз обаветан услов да
објекат не заклања визуре са простора споменика. Заузетост парцеле
највише 30% .

7. Нова комерцијална зона, површине 3,64ha, се формира испод стадиона
између реке и пруге. Предвиђена је изградња продајних центара, ауто
салона, трговине, услужних центара, угоститељских садржаја, трговина.
Спратност обеката П+1, заузетост парцеле до 30%. Приступ парцелама се
обезбеђује са новопланиране сервисне саобраћајнице. Обавезна је разрада
кроз урбанистички пројекат.

8. На катастарској парцели број 648/1 КО Владичин Хан – робна кућа (ТЦ-7г).
Максимална дозвољена спратност П+2+Пк (у случају потребе за санацијом
постојећег крова) што би омогућило проширење пословне делатности и
проширење капацитета објекта. Максимални степен заузетости је 50%.
Забрањује се изградња нових објеката на предметној парцели. Могућа је
минимална доградња постојећег објекта (улазни део за спрат и слично, због
могућности различите намене простора по спратовима) у оквирима
прописаних урбанистичких параметара. Доградњом не смеју угрожене
минималне површине опредељене за зеленило и минималан број паркинг
места.

9. На катастарској парцели број 315/1 КО Владичин Хан, постојећи објекат који
користи ватрогасна служба (а који је планом опредељен за комерцијалу и
услуге) задржава постојећи начин коришћења и може се адаптирати,
санирати или реконструисати до коначне реализације објеката ватрогасне
службе на катастарској парцели број 460 КО Владичин Хан. Није дозвољено
двонаменско коришћење постојећег објекта због специфичности делатности.

10. мањи комерцијални простори су предвиђени и у појединим стамбеном
зонама изван градског центра и намењени су свакодневним потребама
грађана (трговина, занати, услуге, угоститељство).

Урбанистички параметри:
 Степен заузетости парцеле – 50% (30% за парцеле преко 1000м2),
 Висина објеката – до П+1 (у складу са зоном у којој се налази),
 Најмања површина грађевинске парцеле за изградњу објекта је 300,0m², а

најмања ширина грађевинске парцеле је 10,0m.
 Начин паркирања – паркинг према улици,
 Број паркинг места:

- трговина - 1ПМ / 50,0m2 продајног простора,
- администрација и пословање - 1ПМ / 60,0m2 нето етажне  површине,
- угоститељски објекти – 1ПМ на два постављена стола,

 Најмањи проценат озелењених површина на парцели (без паркинга) - 20%
 Могуће организовати становање на парцели,
 Однос делатности : становање: 70% : 30%.
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7.8. Комерцијални садржаји као допуна спортско-рекреативном центру -
ТЦ 8

На локацији испод СРЦ „Куњак“ могуће је градити спортско рекреативне
садржаје, као и комерцијалне делатности, који би били допуна спортско
рекреативном центру. Предвиђа се изградња мањих сала за различите
спортске активности, са свлачионицама, мокрим чвором, оставама и
угоститељским садржајима, у функцији спортских садржаја. Спратност објеката
максимално П + Пк. Заузетост парцеле до 20 %.
Планира се изградња отворених терена и пратећих садржаја – мањих сала за
различите спортске активности, са свлачионицама, мокрим чвором, оставама и
угоститељским садржајима, у функцији спортских садржаја. Спратност објеката
максимално П + Пк. Заузетост парцеле до 20%. На локацији испод СРЦ Куњак
могуће је градити спортско рекреативне садржаје као и комерцијалне -
делатности који би били допуна спортско рекреативном центру.

7.9. Верски објекти и комплекси - ТЦ 9
Верски објекти и комплекси припадају категорији садржаја у којима религиозно
становништво задовољава своје духовне потребе. На територији Плана постоје
изграђени црквени објекат и парохијски дом, на парцелама који су лоцирани
непосредно уз постоеће градско гробље и простор на коме је планирано
проширење гробља. Нова црква је изграђена у западном делу насеља, на
узвишењу изнад градског центра – брду Чучуљке и површина комплекса износи
око 0,53ha. У саставу парцеле верског објекта, поред црквеног објекта треба
обезбедити простор за изградњу пратећих садржаја са комерцијалним
простором и слободним површинама.
Уређење комплекса, капацитете и урбанистичке параметре ускладити са
специфичним карактеристикама ове намене, у складу са параметрима за зону
односно блок у коме су лоцирани. Спратност објеката ускладити са суседним
објектима претеже намене у блоку. Поред верских објеката на парцели се могу
градити и пратећи садржаји, као што су просторије за окупљања, канцеларије,
стан свештеника, у складу са задатим параметрима за околну зону. Слободне
површине унутар комплекса уредити као озелењене и поплочане. При
прорачуну индекса заузетости у обзир се узимају сви објекти на парцели.

Комплекс обавезно оградити оградом највеће висине 1,4m, Зидани парапетни
део може бити максимално висок 0,9m, а остатак мора бити транспарентан.
Могућа је комбинација зелене – живе ограде и транспарентне, према истим
условима. Пешачке и колске капије су у складу са општим изгледом ограде
морају да се отварају ка унутрашњости комплекса.

8.0. КОМПАТИБИЛНОСТ ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА
Изградња и реконструкција објеката мора бити усклађена са Законом о
планирању и изградњи и подзаконских аката, уз обавезу поштовања правила
парцелације, регулације, параметара и правила изградње дефинисаних у
предметном Плану. На подручју насеља и грађевинском земљишту ван
насеља, поред стамбених, могу се градити и сви други компатибилни објекти,
намене и садржаји који својом делатношћу не могу имати штетног утицаја на
животну средину. У оквиру сваке грађевинске парцеле, а у оквиру дозвољеног
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процента изграђености парцеле, допуштена је изградња других објеката, као и
пратећих и помоћних објеката који су у функцији коришћења главног објекта,
чија намена не угрожава главни објекат и суседне парцеле.
Објекат компатибилне намене може се градити на површинама друге претежне
намене. Компатибилне намене су: становање, делатности, пословање,
трговина, угоститељство, занатство и услуге, комунални и саобраћајни објекти
у функцији становања, пословања или снабдевања горивом, здравство, дечија
заштита, образовање, култура и верски објекти. Пејзажно уређење, споменици,
фонтане, мобилијар и урбана опрема компатибилни су са свим наменама и
могу се без посебних услова реализовати на свим површинама.
Kомпатибилност намена (x)

Намене

Компатибилне намене

Становање Производне
делатности

Комерцијале
делатности

Школство,
здравство,

култура
Спорт и

рекреација
Зелене

површине
Саобраћајне
површине и
комплекси

Становање x x x x x
Производне
делатности x x x x x x

Комерцијале
делатности x x x x x x

Школство,
здравство,

култура
x x x x

Спорт и
рекреација x x x x x

Зелене
површине x x x

Саобраћајне
површине и
комплекси x x x x

9.0 КОНЦЕПТ САОБРАЋАЈНОГ РЕШЕЊА
Развој путне и уличне мреже на подручју Плана је условљен природном
конфигурацијом терена. Обимна непланскаа градња у појединим деловима
насеља условила је изградњу саобраћајница неповољних профила. Из ових
разлога главни задатак Плана је реконструкција и санација постојећег стања и
трасирање нових саобраћајница уз максимално поштовање постојеће
парцелације и регулације.
Повећани степен моторизације и мобилност становништва која се очекује у
наредном периоду, довешће до још већег оптерећења путне мреже по питању
капацитета и проточности. Постојећи профили примарне мреже су
задовољавајући, док се код остале саобраћајне мреже примећују недостаци,
који условљавају нижи степен услуге.
У складу са наведеним планиране интервенције имају за циљ комплетирање и
опремање саобраћајне инфраструктуре, ради економичнијег и ефикаснијег
кретања становника и протока робе. Мрежу саобраћајница и у планском
периоду чиниће:
 градске саобраћајнице I реда;
 градске саобраћајнице II реда (сабирне улице); и
 стамбене и приступне улице.

Приоритетне активности је потребно усмерити на ревитализацију и
реконструкцију постојеће мреже саобраћајница, по питању обнове или
изградње савременог коловоза, решавање одводњавања, обнову
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сигнализације и слично. Постојећа мрежа саобраћајница ће бити допуњена
новим трасама, које ће пратити планирани развој насеља и формирања нових
стамбених и привредних зона.
Насеље Владичин Хан је преко петље „Владичин Хан“ повезано са аутопутем
ДП IА реда - А1, који делом пролази кроз подручје Плана.
Аутобуска станица, лоцирана у улици 29. Новембра, задовољава по питању
положаја и капацитета. Приоритетне активности је потребно усмерити на
реконструкцију и модернизацију постојећих капацитета и одговарајућу
саобраћајну везу са приступном саобраћајницом са аутопута ДП IА реда - А1.
Владичин Хан пресеца магистрална једноколосечна електрифицирана
железничка пруга нормалног колосека Београд – Младеновац – Ниш –
Прешево – граница Македоније, за јавни путнички и теретни железнички
саобраћај. Са становишта просторног размештаја градских функција ово је
веома неповољан моменат, имајући у виду велики степен интеракције
раздвојених делова града.
Планом се предвиђа реконструкција, изградња и модрнизација железничке
пруге са циљем повећања квалитета превозне услуге, тако да постане пруга
високе перформансе за мешовити саобраћај.
Положај станичне зграде задржаће се на постојећој локацији који је оцењен као
задовољавајући. Саму станичну зграду је потребно рекоструисати и
модернизовати како би на адекватан начин одговорила својој намени. Сва
остала станична постројења, осим станичне зграде, биће премештена на
подручје станице у Сувој Морави. Овим се ослобађа значајан простор у
централној градској зони за формирање потребних садржаја.
Паркирање путничких возила представља проблем, поготово у централној
градској зони. Ван ове зоне паркирање је организовано на парцелама, тако да
је потребно само обезбедити одговарајући прилаз парцелама. Пројектом
техничке регулације саобраћаја на главним градским саобраћајницама биће
регулисано паркирање на овим улицама. Нове паркинг површине формираће
се око новопланираних комерцијалних објеката и димензионисаће се у односу
на капацитете тих објеката. Јавне гараже се не планирају на планском
подручју.
Просторни размештај већине јавних садржаја и структура насеља доприноси да
у наредном периоду пешачки саобраћај остане један од доминантних видова
кретања становника насеља. Правце развоја пешачког саобраћаја је потребно
усмерити ка:
 изградњи недостајућих тротоара као обавезног елемента попречног

профила насељских саобраћајница,
 побољшању и унапређењу услова за кретање пешака ослобађањем

јавног простора од паркираних аутомобила и планским размештајем
уличних садржаја (киоска, летњих башти, уличних тезги); и

 уређењу јавних површина тако да буду привлачне и пре свега безбедне и
пригодне за особе са специфичним потребама.

ЈУГИНУС ДОО
Београд, август 2020. године
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