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Проектен опфат:

КП 7071/1 и КП 7071/4 КО ДЕЛЧЕВО

Нарачател:

КРУМЕ КОСТАДИНОВ

Predmet:
Урабанистички проект со план за парцелација на Градежна Парцела бр.2.05 и
Градежна Парцела бр.2.06 од ДУП урбан блок,,Пролет 1,,на Делчево КО
Делчево,Општина Делчево

Правно лице изработувач на проектот:
ДПТУИ IDEA-KONSALTINGDOOEL STRUMICA
Licenca за изработување на урбанистички планови br.0081
Liljana Ivanovska d.i.a.
Oдговорно лице:

Ovlasten pланер:

Tehn. broj:

Liljana Ivanovska d.i.a.
Ovlastuvawe br. 0.0454
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СОДРЖИНА
 Општ дел
Документ за регистрирана дејност
Лиценца за изработување на урбанистички планови
Решение за одговорен планер
Овластување за изработување на урбанистички планови
Проектна програма
Податоци од надлежни органи на државната управа и комунални
претпријатија
 Урбанистички проект
А. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ
1. Вид на проект,назив на подрачјето на проектниот опфат,опис на
проектниот опфат,проектни барања за градбите во рамките на
проектниот опфат и проектни барања на инфраструктурата
2. Инвентаризација на снимен изграден градежен фонд,вкупна физичка
супраструктура и инфраструктура во рамки на проектниот опфат
3. Опис и образложение на проектниот концепт
4. Опис и образложение на препарцелацијата
5. Детални услови за проектирање и градење
6.Мерки за заштита
Б. ГРАФИЧКИ ДЕЛ
1.Извод од план
М = 1 : 1000
2.Ажурирана геодетска подлога со нанесен проектен опфат и околен простор
М = 1 : 500
М = 1 : 500
3. Урбанистичко решение на проектниот опфат- план на намена на
земјиштето и градбите,план на површина за градење и проектно ршение на
зеленило
4. Урбанистичко решение на проектниот опфат-внатрешен динамичен истацион
сообраќај со нивелманско решение
М = 1 : 500
5. Урбанистичко решение на проектниот опфат-приклучоци и развод на
комунална инфраструктура
М = 1 : 500
6.Синтезна карта
М = 1 : 500
7.План за парцелација
М = 1 : 500

ПРОЕКТЕН ДЕЛ
Идеен проект
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Врз основа на Законот за урбанистичко планирање (сл.Весник на РСМ бр. 32/20)

ДПТУИ ИДЕА-КОНСАЛТИНГ дооел Струмица го издава следното:

РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ОДГОВОРЕН ПЛАНЕР
За изработка на Урбанистички проект со план за парцелација на Градежна Парцела

бр.2.05 и Градежна Парцела бр.2.06 од ДУП урбан блок,,Пролет 1,,на Делчево КО
Делчево,Општина Делчево
како одговорен планер се назначува:

.д.и.а Лилјана Ивановска Овластување број 0.0454

Планерот е должен проектот да го изработи согласно Законот за урбанистичко
планирање(сл.Весник на РСМ бр. 32/20) , како и другите важечки прописи и нормативи од
областа на урбанизмот.

август 2021
Струмица

Управител д.и.а.
Лилјана Ивановска

LILJANA IVANOVSKA
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Податоци и информации (доставени во системот е- урбанизам-бр.на постапка 37679)
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VID NA PРОЕКТ, NAZIV NA PODRA^JETO NA PРОЕКТНИОТ OPFAT,ОПИС НА
ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ, ПРОЕКТНИ БАРАЊА ЗА ГРАДБИТЕ ВО РАМКИТЕ NA
PРОЕКТНИОТ OPFAT И ПРОЕКТНИ БАРАЊА ЗА ИНФРАСТРУКТУРАТА
ВИД НА ПРОЕКТ И НАЗИВ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ:
Проектот представува Урбанистички проект со план за парцелација Градежна Парцела
бр.2.05 и Градежна Парцела бр.2.06 од ДУП урбан блок,,Пролет 1,,на Делчево КО
Делчево,Општина Делчево, и се изработуба врз основа на условите од ДУП урбан
блок,,Пролет 1,,на Делчево КО Делчево,Општина Делчево, Одлука број 07-771/1 од
04.07.2005год . ,просторните можности на локацијата и постојната состојба.
Во постапка е Измена и дополнување на ДУП за Модул 2 Населба ,,Пролет,,КО
Делчево,град Делчево,согласно известувањето на Општина Делчево,направен е увид во
постапката во системот е-урбанизам бр.14481 ,во кој е направен увид и во измените на
планот двете градежни парцели се споени во една и не постои неусогласеност на
градежните парцели.
Изготвувањето на урабнистичкиот проект се врши согласно Законот за урбанистичко
планирање (Сл. весник на Р.С.М. 32/20) Правилникот за урбанистичко планирање (Сл.
весник на Р.С.М. 225/20,219/21)
ОПИС НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ:
Предметниот проектен опфат се состои од две градежни парцели и две катастарски
парцели кои го формираат проектниот опфат кои се во опфатот на градежните парцели
формирани со. ДУП урбан блок,,Пролет 1,,на Делчево КО Делчево,Општина Делчево,
Одлука број 07-771/1 од 04.07.2005год
Проектниот опфат е градежно неизградено земјиште,во рамките на опфатот не постојат
изградени објекти.Проектниот опфат е со површина од 558,55 м 2 ,се состои од КП 7071/1 и

КП 7071/4 КО ДЕЛЧЕВО .Теренот е релативно равен со висински коти од 602,48мнв до
603,018 мнв , со делумно изградена инфраструктура и улици.
ПРОЕКТНИ БАРАЊА ЗА ГРАДБИТЕ ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ
Цел на Урбанистичкиот проект е да се парцелират градежните парцели и да се спојат во
една градежна парцела согласно сопственоста на катастарските парцели
Архитектонско урбанистичките параметри се дефинираат согласно одредбите од ДУП и
законската регулатива.
Класа на намена: Со постоечкиот ДУП проектниот опфат е со група на намена А1СЕМЕЈНИ КУЌИ, истата се задржува и се определува согласно член 77 од Правилникот за
урбанистичко планирање (Сл. весник на Р.С.М. 225/20 )
А1-ДОМУВАЊЕ ВО КУЌИ
Услови од ДУП: Катност,површина за градба,максимална висина : Не е определена
катност,односно одредена е максимална висина до венец 10,2м , вкупна максимална
површина за градба за двете парцели е 300,35м2,вкупна развиена површина за градба
901,05 м2,коефициент на искористеност 1,59 и процент на изграденост 53,12%
..
ПРОЕКТНИ БАРАЊА ЗА ИНФРАСТРУКТУРАTA
При изработката на урбанистичкиот проект да се почитуваат постоечките и по потреба да се
предвидат нови приклучоци на постојната инфраструктурна мрежа согласно добиените
податоци од надлежните институции.
Од одставените податоци во проектниот опфат не постојат изведени инсталации.За
приклучоци на објектот да се побараат услови за приклучок од надлежните предпријатија.
Влезот во градежната парцела е од планираната станбена улица бр.5 од ДУП
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INVENTARIZACIJA НА SNIMEН IZGRADEN ГРАДЕЖЕН FOND,
VKUPNATA FIZI^KA SUPRASTRUKTURA I IZGRADENATA KOMUNALNA
INFRASTRUKTURA ВО РАМКИ NA PРОЕКТНИОТ OPFAT

Градежните parcelи сe grade`no неizgradeno zemji{te.
На локацијата не постојат изградени објекти.
Во рамките на проектниот опфат нема изградена инфраструктура,според добиените
податоци од системот е-урбенизам .
Надвор од проектниот опфат постои изградена инфраструктура прикажана во
прилогот податоци и информации и во графичкиот прилог.Од доставените податоци
во непосредна близина на проектниот опфат изграден е,подземен 0,4кв кабел.
Do lokacijata ima pristap od postojna улица,пристапот е планиран преку
планираната станбена улица бр.5 .
Сите доставени податоци за постојни и планирани инсталациии број на постапка
во е-урбанизам 37679 ,се дел од документационата и планираната основа на
урбанистичкиот проект.
Со што идниот објект ќе имат услови за приклучок, врз Основа на побарано
Мислење и согласност од надлежните субјекти.
OPIS I OBRAZLO@ENIE NA PROEKTNIOT KONCEPT

Pроектниот opfat na Уrbanisti~kiot proekt opfa}а две градежни парцели
ГП 2.05 и ГП 2.05 од ДУП урбан блок,,Пролет 1,,на Делчево КО Делчево,Општина
Делчево, Одлука број 07-771/1 од 04.07.2005год,кои се е оформени од КП 7071/1 и
КП 7071/4 КО ДЕЛЧЕВО .,со површина од 290,19 м 2 ,со извршен преклоп во
катастарот на земјиште.Со урбанистичкиот проект се врши парцелација-измена на
границата на градежните парцели според сопственоста, како би се добила една
градежна парцела,при што се разработуваат и партерот,внатрешниотсообраќај и
инфраструктурните градби во рамки на парцелата ,
Kласи на намени
Вo рамките на проектниот опфат се дефинира основната група на намена на
градежните парцели:
Вo рамките на градежната парцела ГП 2.05-2.06 се дефинира основната група на
намена
А1-Домување во куќи
Компатибилните класи на намена се предвидуваат како комлементарни намени според
член 80 и 81 од Pravilnikot za urbanisti~ko planirawe(sl.vesnik na R.С.M
br.225/20) ,со максимум 30% на учество на збирот на компатибилните намени во
однос на основната намена.
Се определуват следните компатибилни намени :
Б1-мали комерцијални и деловни дејности (30%)
Регулациона линија
Регулаторни линии се линиски плански одредби во графичкиот дел на урбанистичкиот план кои го
разграничуваат градежното земјиште од аспект на носителите на правото за градење и од аспект на
намената на земјиштето во градежната парцела односно од диспозицијата на планираните
градби.Регулациона линија е линија на разграничување помеѓу градежно земјиште за општа
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употреба и парцелирано градежно земјиште за поединечна употреба. Во графичките прилози
означени се регулационите линии, со детално котирање на растојанијата до градежните линии.

Градежнa парцелa површини за градење и градежни линии
Во проектниот опфат се предвидени две градежни парцели,разграничени со линија на парцели, со
определени површини за градење.
Со површината за градба се предвиуваат услови за градба на градежни објекти согласно со
урбанистичките параметри кои ги има самата градежна парцела.
Градежна линија е линиска планска одредба која ја дефинира просторната граница до која идната
градба може да се гради и претставува граница на површината за градење во градежната парцела
Градежната линија по правило ја означува границата на површината за градење, односно граница
на просторот во градежната парцела кој е наменет за градење.

Правила за пречекорување на градежна линија
(1) Градежната линија се спроведува со можни и дозволени пречекорувања на издадените
елементи од архитектонската пластика на градбите. Дозволените пречекорувања се, во зависност
од постојните архитектонски изразни средства и архитектонско наследство.
(2) Mоже да се предвидува дозволено пречекорување на градежната линија на првостепената и
второстепената архитектонска пластика само над приземниот кат на градбата, додека помеѓу
теренот и првиот кат може да се предвидуваат пречекорувања само со одредени елементи од
третостепената архитектонска пластика,кога за тоа постојат услови и не повеќе од 0,30 м.
(3) Кога градежната линија се совпаѓа со границата на градежната парцела не може да има
пречекорувања на градежната линија со ниту еден вид издадени архитектонски елементи и делови
од градба.
(4) Кога растојанието помеѓу градежната линија и границата на градежната парцела е 1,20 м, не се
дозволени пречекорувања на градежната линија со еркери и други издадени делови на било која
висина од вертикалната рамнина чијшто пресек со теренот се совпаѓа со границата на градежната
парцела, а доколку растојанието помеѓу градежната линија и границата на градежната парцела е
поголемо од 1,20 м дозволените издадени делови не можат да бидат на растојание од границата на
градежната парцела што е помало од 1,20 м.
(5) Доколку градежната линија се совпаѓа со регулационата линија, дозволени пречекорувања на
градежната линија се:
1. првиот скалник од влезните партии до 30 см, ако ширината на тротоарот е поголема
од 2,25 м,
2. првостепена пластика во која спаѓаат: ризалити, влезни партии, конструктивни столбови,
вертикални комуникации и други издадени делови на архитектонската основа до 30 см, ако
широчината на тротоарот е поголема од 2,25 м,
3. второстепена пластика во која спаѓаат: еркери, балкони, конзоли, стреи, брисолеи и др. кои се
појавуваат помеѓу првиот спрат и горниот венец до 90 см длабочина за уличен коридор широк до
12,00 м и до 7,5% од широчината на коридорот, но не повеќе од 1,50 м длабочина за улични
коридори пошироки од 12,00м,
4. елементите на второстепената архитектонска пластика не се појавуваат на фасадата на градбата
најмалку 3,60 м над котата на тротоарот,
5. елементите на второстепената архитектонска пластика не се појавуваат на страничните фасади
кои се оддалечени од границата на соседната градежна парцела 3,00 м и помалку од 3,00 м
6.третостепена пластика во која спаѓат: пиластри, корнизи, подпрозорници, венци и друга плитка
архитектонска пластика до 30 см, а на приземниот дел од градбата оваа
пластика е дозволена доколку ширината на тротоарот е поголема од 2,25 м.

Нивелмански план
Котата на приземјето на планираните градби, пристапот и партерното уредување на
градбите во проектниот опфат да се усогласат со нивелетата на улиците и условите на
теренот,котата при влез во парцелата условно се дефинира на 603,65мнв од
североисточната страна
Нултата точка на кота на приземје е максимум 1,2 од котата на влез во парцелата.
Со предложеното идејно решение за објектот на предвидено е котата на приземјето да
биде 0,45м од кота на тротоар според нивелманите на сообраќајниците и проектираните
наклони.
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УП со план за парцелација на Градежна Парцела бр.2.05 и Градежна Парцела бр.2.06 од ДУП урбан блок,,Пролет 1,,на Делчево КО
Делчево,Општина Делчево

Неопходно е усогласување на висинската кота на улицата при изработка на основен проект
за нејзина реализација.Од тие причини со УП се дефинира условна апсолутната кота на
влезовите и ќе се дефинираат при изработката на Основен проект за градбите со претходно
добиени официјални податоци за дефинитивната кота на улицата од надлежни институции
во Општината.
Височина на слеме е планска одредба со која се утврдува највисоката точка на кровната
конструкција и изнесува4,5м над завршниот венец на градбата
ЗЕЛЕНИЛО, ХОРТИКУЛТУРА И ПАРТЕР
Внатрешните дворни површни да се поплочат и слободниот простор да се затревни и посади со
ниско и високо зеленило. Минимален процент на озеленетост изнесува 20%.

Нумерички показатели на урбанистичките параметри

2.05-2.06

%

А1 - ДОМУВАЊЕ ВО КУЌИ 285,00

51,02

ПОПЛОЧУВАЊЕ

105,55

18,90

НИСКО ZELENILO

168,00

30,08

Vkupno: 558,55

100,00

koeficient na
iskoristenost K

m2

procent na
izgradenost %

n a m e n a

mah. broj na
spratovi

grade`na
parcela

povr{ina

mah.visina vo m'

NUMERI^KI POKAZATELI NA URBANISTI^KITE PARAMETRI ZA PROEKTNIOT
OPFAT

10,20

П+2

51

1,5

СПОРЕДБЕНИ ПОДАТОЦИ ПОМЕЃУ ДУП за Урбан блок "Пролет 1" на Делчево за ГП 2.05 и ГП 2.06 и
УП со план за парцелација на ГП 2.05 и ГП 2.06 од ДУП за Урбан блок "Пролет 1" на Делчево

2.05

2.05

Податоци
по ДУП
(вкупно
ГП2.05 и
ГП2.06)
2.05-2.06

Површина на ГП

303,59

261,78

565,37

558,55

површина за градба

161,20

139,15

300,35

285,0

развиена површина за градба

483,60

417,45

901,05

855,0

Катност

10.2м

10.2м

10.2м

П+2 (10.2м)

1,59

1,59

1,59

1,5

53,10%

53,16%

53,12%

51%

Податоци Податоци
по ДУП
по ДУП
Нумерација на ГП

Коефициент на искористеност
Процент на изграденост
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УП со план за парцелација на Градежна Парцела бр.2.05 и Градежна Парцела бр.2.06 од ДУП урбан блок,,Пролет 1,,на Делчево КО
Делчево,Општина Делчево

По извршениот преклоп на проектниот опфат изнесува 558,55 м2 колку што изнесува
и површината на новоформираната градежна парцела ГП 2.05-2.06, се јавува разлика
на површината на градежната парцела ,односно според ДУП вкупниот збир изнесува
565,37 м2(303,59+261,78),разликата се должи на разлики во подлогите кога е работен
ДУП и моменталната состојба .Останатите параметри се непроменети,или се во
рамките на максимално дозволените.

граде`на parcela

klasa na namena

kompatibilna klasa na
namena

Mah % na u~estvo na
edine~na klasa na namena
vo odnos na osnovnata
klasa na namena vo planot

mah.viso~ina na gradewe
do venec m'

mah.broj na spratovi

povr{ina na parcela m2

povr{ina za gradba m2

bruto razviena povr{ina
m2

procent na izgradenost %

koeficient na
iskoristenost k

zelenilo

procent na zastapenost na
zelenilo vo parcela

NUMERI^KI POKAZATELI NA URBANISTI^KI PARAMETRI ZA GRADE@NI PARCELI

2.05-2.06

A1

B1

30

10,2

P+2

558,55

285

855

51

1,5

168

30

vkupno

558,55

285

855

51

1,5

168

30

NAPOMENA: Brojot na parkinzi }e bide presmetuvan vo Osnovniot proekt vrz osnova na учество на
збирот на компатибилните класи на намени во однос на основната класа на намена, a soglasno ~len 131 и
~len 134 od Pravilnikot za urbanisti~ko planirawe Sl.vesnik na RСM,бр.225од 18.09.2020 год.

Сообраќај
Со Урбанистичкиот проект не се вршат никакви измени од сообраќаен аспект, односно
постоечките и планираните улици во потполност се задржуваат со местоположба и
регулациони ширини, како што се дефинирани со ДУП.
Проектниот опфат од северисточната страна граничи со планираната станбена улица бр.5
со планиран профил по ДУП 9м (6м+2х1,5м тротоари),со следниот профил:

И од југозападната страна граничи со собирна улица,,Методија Митевски Брицо,,
планиран профил по ДУП 10,2м (6м+1,5м и 2,7м тротоари),со следниот профил:

со

Проектниот опфат од другите две страну граничи со соседни парцели.
Потребата од паркинг простор се решава во рамките на градежната парцела според
важечката законска регулатива. Бројот на потребните паркинг места ќе се дефинира со
Основни проекти според реалните потреби на технолошките процеси и одредбите од чл
131 и чл.134 од Правилникот за урбанистичко планирање (Сл. весник на Р.С.М. 225/20).,на
следниот начин:
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УП со план за парцелација на Градежна Парцела бр.2.05 и Градежна Парцела бр.2.06 од ДУП урбан блок,,Пролет 1,,на Делчево КО
Делчево,Општина Делчево

За намена А1 и А2 – Домување
Во урбанистички план се уредува начинот за пресметување на потребниот број на
паркинг места во градежни парцели односно градби наменети за домување, кој зависи од
стандардот на живеење, степенот на моторизација во населеното место или во конкретната
четврт, достапноста до средства на јавниот транспорт, опременоста со комунална
сообраќајна инфраструктура и други чинители, но најмалку 1 паркинг место по стан за
степен на моторизација (број на жители во просторната единица) од 2 до 4, најмалку 0,75
паркинг место по стан за степен на моторизација од 4 до 6, најмалку 0,50 паркинг место по
стан за степен на моторизација од 6 до 8 итн,,
За намена Б1-мали комерцијални и деловни дејности: 1 паркинг место на секои 100
м2 од вкупно изградената површина
Со предвидените димензи и растојанија на сообраќајниците овозможено е непречено
движење на противпожарни возила низ локацијата и пристап до објектот од сите страни.
Влезот за пешаци е предвиден од тротоарите на сите улици кои граничат со проектниот
опфат .
КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
Водовод
Потребите од санитарна вода и вода за ПП заштита ќе бидат задоволени од
градската водоводна мрежа во согласност со условите кои ќе бидат зададени од
надлежното комунално претпријатие.
Фекална канализација
Одведувањето на фекални отпадни води ќе се врши во градската фекална
канализациона мрежа. Димензионирањето на внатрешната канализациона мрежа ќе се
изврши со Основните проекти за градбите.
Атмосферска канализација
Атмосферските отпадни води од рамките на парцелите ќе се одведуваат во градската
атмосферска канализациона мрежа. Димензионирањето на внатрешната канализациона
мрежа ќе се изврши со Основните проекти за градбите.
Електро-енергетска и телекомуникациска мрежа
Новопланираните градби да се приклучат на електричната мрежа во согласност со
условите зададени од надлежното претпријатие.
ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПАРЦЕЛАЦИЈАТА

Pроектниот opfat na Уrbanisti~kiot proekt ги opfa}a КП 7071/1 и КП 7071/4 КО
ДЕЛЧЕВО

Со урбанистичкиот проект се врши парцелација-промена на границата на градежните
парцели,односно спојување на двете градежни парцели во една градежна парцела кои
се на ист сопственик.
Со парцелацијата се формира една градежна парцела која представува и проектен
опфат.
Се формира следната градежна парцела: ГП 2.05-2.06
ГП 2.05-2.06 е формирана од следните катастарски парцели :
КП 7071/1 и КП 7071/4 КО ДЕЛЧЕВО,со вкупна површина на градежната
парцела 558,55 м2
Парцелите се во сопственост на Круме Костадинов (Имотен лист бр.11270 КО
Делчево)
Пристапот на градежната парцела ,се предвидува од планираната станбена улица
5(по ДУП)
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Структура од преклопот во графички регистар на градежно земјиште за ГП 2.05-2.06
7069

2

гз

гнз

0

7069

3

гз

гиз

0

7069

9

гз

гнз

0

7071

1

гз

гиз

0

7071

2

гз

гиз

0

7071

4

гз

гиз

0

7071

5

гз

гнз

0

9029

1

гз

зпо

0
Меѓузбир:

ВКУПНО

0
247,59
0
218,93
0
353,9
305,42
0
0
506,94
253,13
0
0
190,33
0
5542,18
558,55

2.05-2.06
2.05-2.06
2.05-2.06
2.05-2.06
2.05-2.06
2.05-2.06
2.05-2.06
2.05-2.06

558,55

По извршениот преклоп на проектниот опфат изнесува 558,55 м2 колку што изнесува
и површината на новоформираната градежна парцела ГП 2.05-2.06, се јавува разлика
на површината на градежната парцела ,односно според ДУП вкупниот збир изнесува
565,37 м2(303,59+261,78),разликата се должи на разлики во подлогите кога е работен
ДУП и моменталната состојба .Останатите параметри се непроменети,или се во
рамките на максимално дозволените.
ДЕТАЛНИ УСЛОВИ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ И ГРАДЕЊЕ
1.1. Odredbi za ureduvawe na prostorot i grafi~kite prilozi se sostaven del na
planot i imaat dejstvo samo vrz graditelskata aktivnost koja }e usledi po stapuvawe vo
sila na Уrbanisti~kiot proekt
1.2. Izgradbata na novi objekti, izgradbata na komunalnite objekti i instalacii kako i
vkupnoto prostorno ureduvawe na predmetniot lokalitet treba da se izveduva soglasno
zakonskata i podzakonskata regulativa, tehni~kite propisi vo oblasta na
grade`ni{tvoto i urbanizmot kako i ovie parametri {to se sostaven del na
dokumentacijata.
1.3. Vo ovaa zona mo`e da se predviduvaat samo objekti so klasa na namena

А1-Домување во куќи
Компатибилните класи на намена
Б1-мали комерцијални и деловни дејности (30%)
Reklamite i oglasite ne smeat da mu pre~at na normalnoto odivawe na soobra}ajot, da mu
{tetat ili da go menuvaat izgledot na arhitektonskite objekti i grupacii nitu da pre~at na
objektite postaveni vo javen interes kako javno osvetluvawe, gradski ~asovnici, tabli so
imiwa na ulicite i sl.
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Нумерички показатели за градежната парцела по овој УП

граде`на parcela

klasa na namena

kompatibilna klasa na
namena

Mah % na u~estvo na
edine~na klasa na namena
vo odnos na osnovnata
klasa na namena vo planot

mah.viso~ina na gradewe
do venec m'

mah.broj na spratovi

povr{ina na parcela m2

povr{ina za gradba m2

bruto razviena povr{ina
m2

procent na izgradenost %

koeficient na
iskoristenost k

zelenilo

procent na zastapenost na
zelenilo vo parcela

NUMERI^KI POKAZATELI NA URBANISTI^KI PARAMETRI ZA GRADE@NI PARCELI

2.05-2.06

A1

B1

30

10,2

P+2

558,55

285

855

51

1,5

168

30

vkupno

558,55

285

855

51

1,5

168

30

NAPOMENA: Brojot na parkinzi }e bide presmetuvan vo Osnovniot proekt vrz osnova na учество на
збирот на компатибилните класи на намени во однос на основната класа на намена, a soglasno ~len 131 и
~len 134 od Pravilnikot za urbanisti~ko planirawe Sl.vesnik na RСM,бр.225од 18.09.2020 год.

ДЕТАЛНИ УСЛОВИ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ И ГРАДЕЊЕ ЗА ПАРЦЕЛА 61-62 :
Osnovna klasa na namena:
А1-Домување во куќи
Компатибилните класи на намена се предвидуваат како комлементарни намени
според член 80 и 81 од Pravilnikot za urbanisti~ko planirawe(sl.vesnik na
R.С.M br.225/20) ,со максимум 30% на учество на збирот на компатибилните намени
во однос на основната намена.
Се определуват следните компатибилни намени :
Б1-мали комерцијални и деловни дејности (30%)
Povr{ina na grade`na parcela
558,55 m2
Povr{ina za gradba :
285 m2
Bruto razviena povr{ina:
855 m2
Procent na izgradenost
51 %
Koeficient na iskoristenost
1,5
Maksimalna visina na gradewe do venec
10,2 m
Maksimalen broj na spratovi
П+2
Минимум 20% зеленило во рамките на градежната парцела
Пристап од пристапна станбена улица 5
Potreben broj na parking mesta:
Паркирање: Паркирањето-гаражирањето да се реши во склоп на градежната парцела со
почитување на нормативите од член 131 и член 134 од Правилникот за урбанистичко планирање
(„Службен весник на РСМ“, број 225/20).
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За намена А1
Во урбанистички план се уредува начинот за пресметување на потребниот број на
паркинг места во градежни парцели односно градби наменети за домување, кој зависи од
стандардот на живеење, степенот на моторизација во населеното место или во конкретната четврт,
достапноста до средства на јавниот транспорт, опременоста со комунална сообраќајна
инфраструктура и други чинители, но најмалку 1 паркинг место по стан за степен на моторизација
(број на жители во просторната единица) од 2 до 4, најмалку 0,75 паркинг место по стан за степен на
моторизација од 4 до 6, најмалку 0,50 паркинг место по стан за степен на моторизација од 6 до 8 итн,,
За намена Б1-мали комерцијални и деловни дејности: 1 паркинг место на секои 100 м2 од
вкупно изградената површина

MERKI ZA ZA[TITA
 MERKI ZA ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA
Заштита на животна средина
Во доменот на заштитата на животната средина основна цел е преку соодветни
плански поставки да се обезбедат услови за непречен развој со истовремено чување наквалитетот на
средината за живот и работа.
Сите слободни површини од парцелата хорикултурно да се уредат со зеленило, а големината и видот
на зеленилото да се дефинираат на ниво на Основен проект.
Степенот на загадување на животната средина и природа е лимитиран со законски прописи.Со
прописите се дефинирани основните насоки за зачувување на воздухот ,водата и почвата.При
изработката на планската документација се применуваат следниве закони и подзаконски акти:
-Закон за заштита на животната средина
(Сл.весник на РМ бр.53/05,81/05,24/07,159/08,83/09,48/10,124/10,51/11,123/12,93/13)
-Закон за квалитет на амбиенталниот воздух
(Сл.весник на РМ бр.67/04,92/07,35/10,47/11,59/12,100/12)
-Закон за управување со отпад
(Сл.весник на РМ бр.68/04,107/07,102/08,143/08,124/10,51/11,123/12)
-Закон за води
(Сл.весник на РМ бр.87/08,06/09,161/09,83/10,51/11,44/12,23/13)
-Закон за снабдување на води за пиење и одведување на урбани отпадни води
(Сл.весник на РМ бр.68/04,28/06,103/08,17/11,54/11)
-Закон за заштита на природата
(Сл.весник на РМ бр.67/04,14/06,84/07,35/10,47/11,148/11,59/12,13/13)
-Закон за заштита од бучава во животната средина
(Сл.весник на РМ бр.79/07,124/10,47/11)
-Правилник за максимално дозволени концентрации на количества и за други штетни материи што
можат да се испуштаат во воздухот од одделни извори на загадување
(Сл.весник на РМ бр.3/90)
-Уредба за класификација на водите (Сл.весник на РМ бр.18/99)
Заштита на почвата и подземните води
Во смисол на заштита на подземните води неопходна е изведба на непропусна канализација за
одводнување на отпадните води,во рамките на опфатот предвидена е пречистителна станица на
фекалната канализациона мрежа пред приклучување на уличната мрежа.
Tokmu zatoa, pri planirawe , potrebno e da se potencira deka sozdatelot i/ili posednikot
na otpadni materii i emisii gi snosi site tro{oci za sanacija na eventualno
predizvikanite naru{uvawa vo `ivotnata sredina
Прашањето на одвоз на отпад да се реши во договор со надлежните институции за
собирање на отпадот за осигуран континуиран одвоз, и да се постават контејнери према видот на
отпадот. Просторот околу контејнерите да се уреди за овозможување услови за одржување и
несметан пристап од сообраќајница.
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MERKI ZA ZA[TITA I SPASUVAWE
Soglasno Zakonot za odbrana ,Zakonot za za{tita i spasuvawe, Zakonot za
po`arnikarstvo i Zakonot za upravuvawe so krizi , zadol`itelno treba da se primenuvaat
merkite za za{tita i spasuvawe.
1. ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИИ И ОПАСНИ
МАТЕРИИ
При изработка на Основен проект за објектите кои се предвидува да бидат изградени од цврста
градба ,треба да се почитуваат пропишаните мерки за заштита од пожари, согласно Законот за
заштита и спасување (Сл. Весник на РСМ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10,18/11 и 93/12), Законот за
пожарникарство (Сл. Весник на РСМ бр 67/04, 81/07, 55/13) и другите позитивни прописи со кои е
регулирана оваа област.
Во однос на заштитата од пожари, во наведената документација да се реши и громобранската
инсталација, со цел да нема појава на зголемено пожарно оптоварување.
2. ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД УРНАТИНИ
Заштитата од урнатини како превентивна мерка се утврдува во урбанистичките лановиво текот на
планирањето на просторот. Според постојните анализи и добиените резултати засеизмичност на
месното подрачје според очекуваните дејности на земјотреси во иднина,основен степен на сеизмички
итензитет во подрачјето изнесува 8о по МЦС,според сеизмолошката карта на РСМ.
Дефинирање на сеизмички хазард всушост претставува дефинирање на економскотехнички критериуми за прифатливо ниво на безбеденост на градежната конструкција заразлични
материјали на објектите.За да се избегне сеизмичкиот хазард потребно е градбата да се гради според
параметрите и критериумите за сеизмичка градба.
Во случај на можни разурнувања било од земјотес или од воздушен воен удар,
планираното решение на уличната мрежа обезбедува:
- брза и непречена евакуација на луѓето (нема тесни грла)
- брз пристап на екипите за спасување и нивните специјални воизила
- непречена интервенција
- штетите да се сведат на минимум
- брза санација на последиците.
Растојанијата помеѓу градбите во локацијата, како и кон границите на парцелата
обезбедуваат услови за несметана евакуација.
3. ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ПОПЛАВИ, УРИВАЊЕ НА БРАНИ И
ДРУГИ АТМОСФЕРСКИ НЕПОГОДИ
Мерките за заштита од поплави, уривање на брани и други атмосверски непогоди согласно Законот
за заштита и спасување (“Службен весник на РМ” бр. 36/04, 49/04 и 86/08), и другите позитивни
прописи со кои е регулирана оваа област,да се применат со мерки при изградба на објектите.
При изработка на проектите да се изготви елаборат од извршени геомеханички, геолошки и
хидролошки испитувања
4. ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД СВЛЕКУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО
При изработка на Основните проекти, потребно е да се изготви елаборат од извршени геомеханички,
геолошки и хидролошки испитувања
5.MERKI ZA ZA[TITA OD PO@AR NA OBJEKTITE
При изработка на Основниот проект да се предвидат и пропишаните мерки за заштита од пожари, согласно
Законот за заштита и спасување (Сл. весник на РМ бр.93/12), Законот за пожарникарство (Сл. Весник на РМ
бр.67/04), Правилникот за мерките за заштита од пожари, експлозии и опасни материи (Сл. Весник на РМ
бр.32/11) и другите позитивни прописи со кои е регулирана оваа област. При проектирањето да се води сметка
за можноста за движење и пристап на противпожарни возила, уличната хидрантска мрежа (ако ја има) и сл.

Влез во градежните парцели е обезбеден од постоечките и планираните улици, со што се обезбедени
услови за несметан пристап на противпожарни возила.
Растојанијата на градежните линии на предвидените градби гарантираат сигурност и
заштита од ширење пожар од една на друга градба.
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При изведба на водоводна мрежа, во фазата Основен проект ќе биде неопходно да се
предвидат соодветен број противпожарни надворешни хидранти со кое ќе бидат задоволени мерките
на превентива и заштита во случај на пожар.
Site objekti se locirani taka da se pristapi za po`arnite vozila, a [irinata na pristapot ne
smee da bide pomalo od 3,5m so [to se ovozmo`uva lesna podgotovka i stavawe vo dejstvo na
potrebnata oprema za borba protiv po`arot i spasuvawe na lu\eto.
Ivi~wacite na pristapniot pat mora da bidat zakoseni poradi lesen pristap na po`arnite
vozila do objektot.
Planiraweto i izrabotkata na tehni~kata dokumentacija treba da e vo soglasnost so Zakonot
za za[tita i spasuvawe (Slu`ben vesnik na R.M, broj 36/04, 49/04, 86/08, 124/10 i 18/11). So
planiraweto na hidranskata mre`a da se zadovolat site merki na preventiva i za[tita vo
slu~aj na po`ar. nadvor[nata hidratanaka mre`a e zbir na grade`ni objekti i uredi so koi
vodata od izvor pogoden za snabduvawe so voda, so cevkovodi se doveduva na hidranskite
priklu~oci koi neposredno se koristat za gasnewe na po`ari ili na niv se priklu~uvaat
protivpo`arni vozila.
Останатите мерки за заштита од пожар се предвидуваат со изработката на техничката
документација на објектот на ниво на Основен проект и треба да бидат во согласност со Законот и
Правилниците за мерки за заштита од пожар експлозии и опасни материи.
 ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПРИСТАПНОСТ ZA LICA SO INVALIDNOST
Мерките се однесуваат и за создавање на услови за непречено движење на лица со инвалидитет
во рамките на планскиот опфат и се однесуваат на следното:
(1) Површините за движење на пешаците кои се планираат ,тротоари, пешачки улици, пешачки
патеки каде што карактеристиките на теренот тоа го дозволуваат, треба да се со континуирана
нивелета без скалести денивелации со подолжен наклон од најмногу 8,33%.
(2) Доколку јавните пешачки површини се на терен со големи висински разлики кои мораат да
се совладаат со скали, со урбанистички план и урбанистичко планска документација треба да се
предвиди алтернативна врска со рампа со максимален пад од 8,33% или во однос 1:12.
(3) Рампата од став (2) се димензионира за двосмерно движење на лица во колички при што
нејзината најмала широчина треба да е 1,65 м, а оптималната широчина треба да е 1,80 м.
(4) Во зависност од наклонот на рампата, ограничена е нејзината должина и тоа за:
- наклон од 8,33% или во однос (1:12), максимална должина на рампата е 9 м;
- наклон од 6,66% или во однос (1:15), максимална должина на рампата е 12 м, и
- наклон од 5,0% или во однос (1:20), максимална должина на рампата е 15 м.
(5) Во случаите кога е неопходна поголема должина на рампите од онаа одредена воставот (4)
на овој член, треба да се планираат одморишта чија што најмала должина треба да е 1,50 м, а
оптимална должина треба да е 1,80 м.
 MERKI ZA ZA[TITA NA PRIRODNOTO I KULTURNOTO NASLEDSTVO
Vo ramki na planskiot opfat ne se evidentirani spomeni~ni celini.
ZA[TITA NA PRIRODNOТО NASLEDSTVO
Posebno vnimanie pri za{titata na prirodata, treba da se posveti na na~inot, vidot
i obemot na izgradba {to se predviduva vo za{titenite prostori za da se odbegnat ili da se
nadminat sudirite i koliziite so inkompatibilnite funkcii.
ZA[TITA NA KULTURNOТО NASLEDSTVO
Vo planskiot opfat nema evidentirani spomenici na kultura
До колку во текот на изведувањето на градежни работи на локацијата се дојде до археолошко
наоѓалиште односно предмети од археолошко значење, ќе се постапува според чл. 65 од Законот за
културното наследство (Сл. весник на РМ br.20/04, br.115/07, br.18/11, br.148/11, br.23/13,
br.137/13, br.38/14 i br.44/14), odnosno vednaш da se zapre so otpo~natite grade`ni
aktivnosti i da se izvesti nadle`nata institucija za zaшtita na kulturnoto nasledstvo vo
smisla na ~l.129 od Zakonot.
Изработил м-р. арх. Лилјана Ивановска,
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ГРАФИЧКИ ДЕЛ

DPTUI IДЕА-консалтинг dooel - Strumica

28

УП со план за парцелација на Градежна Парцела бр.2.05 и Градежна Парцела бр.2.06 од ДУП урбан блок,,Пролет 1,,на Делчево КО
Делчево,Општина Делчево

GEO ING Del~evo
Trgovsko dru{tvo za geodetski raboti i uslugi
A@URIRANA GEODETSKA PODLOGA
ZA UP ZA PARCELACIJA NA
K.P.7071/1 I7071/4
KO DEL^EVO

7069/13

SKICA NA PREMERUVAWE
RAZMER 1: 500

7069/5
9028/2

LEGENDA:

7068/5

604.21
604.046

604.034

604.081
603.955

604.011

GRANICA NA OPFAT ZA A@URIRAWE
GRANICA NA KATASTARSKA PARCELA
POSTOJNI OBJEKTI

1
7069/8

7069/9
604.038
604.021 603.875
603.837

7069/1

604.062

603.663

BROEVI NA K.P
[AHTI

603.748
603.955
603.859
604.306

7069/2

604.147

603.794

603.799
603.505
603.53
603.726
603.536
603.747
603.671
603.736

603.767

ELEKTRI^EN STOLB
kota na teren
ULICA

603.776

603.457

602.672

603.461

603.942

17076/1

603.902
603.86
603.821
603.786
603.815
603.715

603.856

7069/107069/4

PROPUST

603.803

603.699

604.132

603.722

603.655

603.566

605.079

602.475

7071/5
603.715
603.505

604.547

605.002
603.855
604.997

17069/3

603.273

603.682

kota na detalna to~ka
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602.672
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603.465
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602.653

603.238
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604.985 605.005

602.535

603.250

603.633
603.43
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602.717
603.203

602.497

7076/2

602.971
603.443
602.716
605.143
605.261

603.018

602.488

:

603.208

605.143

603.248

7071/4

605.162
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602.416

605.009

602.583

NASLOV NA PLANOT :
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603.089
602.942

602.913

,
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602.440
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602.571

602.74

1
7071/2

605.199
604.942
605.261
605.304

SODR@INA NA CRTE@:

602.881

605.209
605.163

7071/9
7071/7

7076/5

1
7071/3

605.576
605.551

GEO ING Del~evo
Trgovsko dru{tvo za geodetski raboti i uslugi

Investitor:
KOSTADINOV KRUME

.0081
L

PREDMET NA RABOTA:
Izrabotka na a`urirana geodetska podloga

7071/10

605.446

7071/8
9029/2

RAZMER 1:500

LILJANA IVANOVSKA,
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ПРИЛОЗИ
Изводи од ДУП
Имотен лист

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА СО СКИЦА НА ПРЕДЛОГ ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА

Одделение за катастар на недвижности Делчево

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1105-7962/2021

1105-7962/2021 од 28.09.2021 14:11:30

ИМОТЕН ЛИСТ број: 11270 ПРЕПИС
Катастарска општина: ДЕЛЧЕВО

Ред .бр.

ЛИСТ А: ПОДАТОЦИ ЗА НОСИТЕЛОТ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ
ЕМБГ / ЕМБС

Име и презиме / Назив

Адреса / Седиште

Дел на
недвижност

Правен основ на запишување

Бр. на пред. по кој
е извршено
запишување

Датум и час на
запишување

1

***

КОСТАДИНОВ КРУМЕ

ЗВЕГОР , ДЕЛЧЕВО

1/1

Договор за продажба ОДУ.бр.
397/15 од 27.07.2015г одд нотар
Горан Манов од Делчево.

1112-903/2015

30.07.2015 13:54:59

Бр. на пред. по кој
е извршено
запишување

Датум и час на
запишување

ЛИСТ Б: ПОДАТОЦИ ЗА ЗЕМЈИШТЕТО (КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА) И ЗА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ
Број на
катастарска
парцела

Катастарска
Викано место/улица
култура

Површина во
м2

Сопственост / сосопственост /
заедничка сопственост

класа

Право преземено
при конверзија на
податоците од
стариот ел.систем

Бр. на
евид.
лист

основен

дел

7071

1

АСЕВИЦА

гз

гиз

305

СОПСТВЕНОСТ

1112-903/2015

30.07.2015 13:54:59

7071

4

АСЕВИЦА

гз

гиз

253

СОПСТВЕНОСТ

1112-903/2015

30.07.2015 13:54:59

Легенда на внесени шифри и кратенки:

Тип

Шифра

Опис

гиз

градежно изградено земјиште

гз

Вештачки неплодни земјишта

***

СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ, ЕМБГ/ЕМБС ПРЕТСТАВУВА ЛИЧЕН
ПОДАТОК И ПОРАДИ ТОА ИСТИОТ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРИКАЖЕ

Препис

Опис
Цела содржина од имотниот лист

Овластено лице:

М.П.

Дистрибутивен систем на АКН
име и презиме, потпис

www.katastar.gov.mk
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П Р О Е К Т Е Н ДЕЛ

GEO ING

M.M.Brico br.41 2300 Del~evo

DOO Del~evo

tel: + 389 33 411 770
mob:+ 389 75 354 409
+ 389 75 484 499
email:geoing_delcevo@t.mk

IDEEN PROEKT:

Objekt:
Investitor:
Mesto:

INDIVIDUALEN STANBEN OBJEKT
KRUME KOSTADINOV
KP br. 7071/1 i 7071/4 KO Del~evo
Op{tina Del~evo

ARHITEKTURA

DOO ,, GEO ING ,, DEL^EVO
UPRAVITEL:
Jovan Zdravkovski

Juli 2021

SODR@INA

1.

NASLOVNA STRANA

2.

DOKUMENTACIJA ZA OVLASTUVAWE NA RABOTNA ORGANIZACIJA I
PROEKTANTI

3.

RE[ENIE ZA PROEKTANTI

4.

PROEKTNA PROGRAMA

5.

TEHNI^KI OPIS

6.

ARHITEKTURA

Peny6Ju1Ka MaKeAOHMja
MlllHlllCTEPCTBO 3A TPAHCnOPT Ill BPCKlll
Bp3 OCHOBa Ha '-II18H 16 CTaB (3) 0,0, 3aKOHOT 3a rpa,o,el-be ("Cny)f(68H 88CHll1K Ha
Peny6n111Ka MaKe,o,oH111ja" 6p.130/09 , 124/10, 18/11 , 36/11 , 54/11 , 13/12, 144/12, 25/1 3,
79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14 , 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15,
226/15, 30/1 6 111 31/16), M111H111cTepcTBOTO 3a TpaHcnopT 111spcK1111113,0,asa

flHL.fEHLfA 6
3A nPOEKTVlPAl-bE HA rPA.Q6V1
O.Q STOPA KATErOPVlJA
HA

TproecKo APYWTBO Ja reoAeTCKM pa6oTM
rEO IAHr .QOO eKcnopT-"1MnopT .Qen"leBO
(Ha3111B , ce,o,111wTe , a,o,peca

111

EM6C Ha npasHoTo Illlll...\e)

yn.5yn.MaKeAOHMja 6p.K-2-1/3r-1 .Qenl.leeo, EM5C:6068499

nV1WEHWATA E co BA}f{HOCT AO: 29.04.2023 rOAMHa

6poj :

MlllHlllCTEP

n.185/6

29.04.2016

'

rO,QHHa

(AeH, M8C81...! lt1 rDAlt1Ha Ha lt13AaBal-be)

GEO ING

M.M.Brico bр.41 2300 Del~evo

DOO Del~evo

tel: + 389 33 411 770
mob:+ 389 75 354 409
+ 389 75 484 499
email:geoing_delcevo@t.mk

Vrz osnova na ~len 15 od zakonot za gradewe, so izmeni i dopolnenijata (Sl.vesnik na RM
br.59/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 165/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14 , 44/15,
129/15, 217/15, 39/16, 71/16 i 103/16 ), upravitelot na dru{tvo GEO ING, Del~evo go donese
slednoto

RE[ENIE
Za izgotvuvawe na Ideen Proekt za izgradba na Individualen stanben
objekt na KP 7071/1 i 7071/4 KO Del~evo, Op{tina Del~evo go odreduva za
odgovoreni proektanti faza: arhitektura:
Proektant:
Ivana Pantovi}. dipl.in`.arh.
Ovlasteniot proektant }e postapuva vo se sprema postoe~kite normi i
regulativi vo Republika Makedonija

*GEOING* DOO DEL^EVO
Upravitel
Jovan Zdravkovski
______________________________

PROEKTNA ZADA^A
Da se izraboti investiciono tehni~ka dokumentacija za Ideen Proekt za
izgradba na INDIVIDUALEN STANBEN OBJEKT
Lokacija:

KP 7071/1 i 7071/4 KO Del~evo
Op{tina Del~evo

Gradba:

INDIVIDUALEN STANBEN OBJEKT

Investitor:

Krume Kostadinov
Da se predvidi izgradba na objekt Po+Pr+Kat za

Semejno

domuvawe predvideno so DUP, so slednive prostorii:
Пoдрумот да се предвиди како помошен простор за одлагање и
складирање на работи потребни за домаќинство. Да се состои од
скали, предпростор, два подрума и работна соба.
Приземјето да се предвиди како станбен простор со трем со
надворешни скали, ходник од кој се влегува во
трпезарија

и кујна како една целина,

дневна соба со

купатило, спална соба,

внатрешни скали за вертикална кумуникација со катот и гаража.
Катот да се предвиди како посебна станбена единица со
внатрешни скали, ходник од кој се влегува во

дневна соба со

трпезарија и кујна како една целина, три спални соби, купатило и
четири тераси тераса.
Dokumentacijata da bide izrabotena so potrebnite
Osnovi ,preseci, izgledi i situacija vo merka 1/100 ili 1/200
Dvornoto mesto da se uredi so potrebna oprema i zelenilo.
07.2021 godina

Investitor :

TEHNI^KI OPIS
- Po barawe na investitорот Krume Kostadinov od Del~evo e
napraven osnoven proekt za individualen stanben objekt Po+Pr+Kat vo
Del~evo, na parcela KP 7071/1 i 7071/4 vo KO Del~evo so vkupna
povr{ina od 558m2.
Parcelite e so nepravilna forma so granici koi se i granici
pomegu sosednite katastarski parceli:
Od jugozapad granicata pomegu ulica MMBrico
Od severoistok granicata pome|u novoproektirana ulica ,,5,,
Od jugoistok granicata pome|u katastarska parcela 7071/2
Od severozapad granicata pome|u katasterska parcela 7069/2 i
7069/3
Намената на објектот е индивидуален станбен објект.
Објектот се состои од подрум, приземје и кат.
Пoдрумот е предвидено како помошен простор за одлагање и
складирање на работи потребни за домаќинство. Се состои од скали,
предпростор, два подрума и работна соба. Има вкупна корисна површина
од 94.97 м2. Висината на етажот од плоча до плоча изнесува 2,80 м.
Подрумот е вкопан од кота на терен –1.60м. Референтна висинска
точка (+0,00) се зема кота на првата плоча на приземјето кое е
подигнато од кота на терен 1,20м. Подрумот ги има следниве
простории:
Prostorija
1.Skali
2.Predprostor
3.Podrum 1
4.Podrum 2
5.Rabotna soba

m2
3.51
24.55
13.25
33.35
20.31

Pod
Цементна кошулка
Цементна кошулка
Цементна кошулка
Цементна кошулка
Цементна кошулка

Приземјето е предвидено како станбен простор и е проектирано
како посебна станбена единица со трем со надворешни скали, ходник од
кој се влегува во дневна соба со трпезарија и кујна како една целина,
купатило, спална соба, внатрешни скали за вертикална кумуникација со
катот и гаража. Приземјето има вкупна корисна површина од 128.98 м2.
Висината на етажот од плоча до плоча изнесува 2,80 м. Приземјето е
подигнато на од кота на терен за 1.20 м. Како референтна висинска
точка (+0,00) се зема кота на првата плоча на приземјето. До
приземјето се стигнува преку рампа и три скалишни висини на тремот.
Приземјето ги има следниве простории:
Prostorija
1.Trem со скали
2.Скали
3.Ходник
4.Spalna soba
5.Дневна
соба

со

m2
5.36
4.65
14.94
14.35
52.18

Pod
Granitni plo~ki
Kerami~ki plo~ki
Kerami~ki plo~ki
Kerami~ki plo~ki
Kerami~ki plo~ki

трпезарија и кујна
6.Купатило
7.Гаража

8.64
28.86

Kerami~ki plo~ki
Kerami~ki plo~ki

Катот е предвидено како станбен простор и е проектирано како
посебна станбена единица со внатрешни скали, ходник од кој се влегува
во дневна соба со трпезарија и кујна како една целина, три спални соби,
купатило и четири тераси тераса. Поткровјето има вкупна корисна
површина од 136.70 м2. Висината на етажот од плоча до плоча изнесува
2,80 м. Катот е подигнато од кота на терен за 4.00 м, а од кота на
приземна плоча 2,80. Како референтна висинска точка (+0,00) се зема
кота на првата плоча на приземјето. До поткровјето се стигнува преку
четиринаесет скалишни висини. Поткровјето ги има следниве
простории:
Prostorija
1.Skali{en prostor
2.Hodnik
3.Kujna so trpezarija i
dnevna
4.Detska soba
5.Spalna soba
6.Kupatilo
7.Terasa

m2
3.84
7.58
42.39+12.48
8.33+4.50
11.19+9.99
4.11+3.63
5.19

Pod
Granitni plo~ki
Granitni plo~ki
Parket
Parket
Parket
Kerami~ki plo~ki
Granitni plo~ki

Висината на објектот од кота на терен ќе изнесува 6.80 м , а
вкупната висина на објектот е 9.55 м од кота на теренот.
Изградбата на објектот е предвидена да се изврши спрема
постоечките норми и стандарди за ваков тип на објекти, со примена на
современи материјали и начини на градба.
Основниот носив систем
на конструкцијата е скелетен,со
армирано-бетонски столбови и греди.
-

Столб 25/25 см, 30/30 см, 35/35 см
Греди 25/40 см
Плочи 14 см

Објектот е проектиран во современ стил со примеса на
традиционални елементи од македонската традиционална архитектура
кои соодвествуват на ова поднебје и кои придонесуват објектот да се
вклопи во самата околина.

