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Врз основа на  статутот на  Друштво за производство, трговија и градежништво 
‘‘Про-инженеринг’’ ДОО експорт-импорт Тетово, како и врз основа на  законот за 

урбанистичко планирање (сл. весник на РМ бр. 32/20) , го донесувам следното:
Në bazë të statutit të Shoqatës për prodhim, tregët dhe n dëtim “Pro-inzhenering” 

– Sh. P. K.eksport-import, Tetovë, si dhe në bazë të ligjit për Planifikim hapësinor dhe
urbanistik, e sjellë këtë:

 Р Е Ш Е Н И Е: 
     VENDIM : 

За  одредување   на  одговорeн  планер   
Për përcaktimin e planifiksueit përgjegjës

За одговорeн планер за изработка на Урбанистички Проект за Инфраструктура 
за изградба на линиски инфраструктурен објект -  подземен 20kV кабел од 
границата на КО Големо Коњари 1, до постоечкиот челичен решеткаст 
поцинкуван столб на срднонапонски 10кV ДВ Славеј – Големо Коњари 1, КО 
Големо Коњари 1, општина Прилеп ,со тех.бр. 04-10/2022, се одредуваат :

1. Планер : Дипл.инж.арх.  Елена Арсов  овл.бр. 0.0362 Соработник: 

Дипл.инж.арх. Елена Арсеска  овл.бр. 0.0529

Дипл.инж.арх.Миреме Ферати

Именуваните  имаат  работно  искуство  во  својата струка  и  ги  исполнуваат 
пропишаните  законски услови, во поглед  на  стручна  спрема  и  пракса,  да 
самостојно изработуват  планска  документација. 

Të emëruarit kan ë përvojë pun e n ë profesion  dhe i plotësojn  kushtet e parapara 
ligjore në  pikëpamje të pregaditjes profesionale dhe praktike që mëvetsisht të përpunojnë 
dokumentacion planor. 

Управител/ Drejtor 

Нермин Мустафи
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С О Д Р Ж И Н А: 
 

  А.ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 

     ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ 

ВОВЕД 

1. ПРОЕКТНА ПРОГРАМА  

2. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА СНИМЕН ИЗГРАДЕН ГРАДЕЖЕН ФОНД, ВКУПНА ФИЗИЧКА СУПРАСТРУКТУРА И 
КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА ВО РАМКИ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ 

3. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРОЕКТНИОТ КОНЦЕПТ НА УРБАНИСТИЧКОТО РЕШЕНИЕ. 

4.1. Нумерички показатели  

4.3. Сообраќај 

4.4. Основни водови на инфраструктурата 

4.4.1. Водоснабдување 

4.4.2. Фекална канализациона мрежа 

4.4.3. Атмосферска канализациона мрежа 

4.4.4. Електроенергетска инфраструктура 

4.4.5. Телекомуникациска инфраструктура 

4. ДЕТАЛНИ УСЛОВИ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ И ГРАДЕЊЕ 

4.1. Наменска употреба на земјиштето во границите на проектниот опфат 

4.2. Други посебни услови 

4.3. Намена на 10(20) вод 

4.4. Технички податоци за делницата на водот 

4.5. Опис на трасата и изведбата 

5. Кабловска траса 

5.1. Карактеристики на 10(20) кВ кабелски вод 

5.2. Вкрстување и паралелно водење на 10(20)кВ кабелска траса со други инсталации и сообраќајници 

5.3. Упатство за поставување на енергетски кабли 

5.3.1. Директно полагање на енергетски кабли во земја 

5.3.2. Приближување и вкрстување на енергетски кабел со други подземни инсталации 

5.3.2.1. Приближување и вкрстување на енергетски и телекомуникациски кабли 

5.3.2.2. Приближување и вкрстување на енергетски кабли со цевки на водовод и канализација 

5.3.2.3. Приближуваљњ и вкрстување на енергетски кабли 

5.3.2.4. Вкрстување на енергетски кабел со пт вон населенио место 

5.4. Кабелски прибор 

6.ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ГРАДЕЊЕ И МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА 

6.1. Мерки за заштита на културно наследство, конзерваторски основи 

6.2. Заштита на животната средина 
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6.2.1. Мерки за заштита на водата 

6.2.2. Мерки за заштита на почвата 

6.2.3. Мерки за управување со отпад 

6.2.4. Мерки за заштита од бучава 

6.3. Мерки за заштита и спасување 

6.3.1. Засолнување 

6.3.2. Мерки за заштита и спасување од поплави 

6.3.3. Мерки за заштита од пожар 

6.3.4. Мерки за заштита од неексплодирани убојни и други експлозивни средства 

6.3.5. Мерки за заштита од урнатини 

6.3.6. Мерки за сообраќајни несреќи 

6.3.7. Евакуација 

6.3.8. Згрижување на загрозеното и настраданото население 

6.3.9. Радиолошка, хемиска и биолошка заштита 

6.3.10. Прва медицинска помош 

6.3.11. Заштита и спасување на животни и производи од животинско потекло 

6.3.12. Заштита и спасување на растенија и производи од растително потекло 

6.3.13. Асанација на теренот 

6.4. Мерки за спречување на бариери на лицата со инвалидност 

 

2) ГРАФИЧКИ  ДЕЛ 

     АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА CO ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ ........М=1:1000 

- УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕ НА ГРАДЕЖНATA ПАРЦЕЛA СО ТАБЕЛИ ЗА НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА 
УРБАНИСТИЧКИТЕ ПАРАМЕТРИ ЗА  ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ И ГРАДБИТЕ ВО ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ                                                 
............................................................М=1:1000 

- ПРОЕКТЕН ДЕЛ-ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ ЗА ГРАДБИТЕ 
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                                                                                                                  ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје 

                                             Друштво за дистрибуција на електрична енергија 

                                                                                                        Бр. 10-55/7-239 од 26.05.2021   

                                                                                                                                                      Скопје 

Одговорно лице: Драган Николоски 

Контакт телефон: 02 3205 300 – 41 308 

 
Предмет: Издавање на податоци за електроенергетски објекти и инфраструктура oд 

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, Скопје 
  

Почитувани, 

Во врска со Вашиот допис бр. 09-92/2021 од  26.05.2020 година, со кој барате да Ви издадеме 

податоци за електроенергетски објекти и инфраструктура од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, 

Скопје за изработка нa: Урбанистички проект за инфраструктура за изградба на линиски 

инфраструктурен објект – Подземен 20kV кабел од границата на КО Големо Коњари 1 до 

постоечкиот челичен решеткаст поцинкуван столб на среднонапонски 10кV ДВ Славеј – Големо 

Коњари 1, КО Големо Коњари 1, општина Прилеп, Ве известуваме дека во согласност со податоците 

од службената евиденција, располагаме со следните податоци:    

Во дадениот опфат/локација имаме: 

 110(35)kV  Трафостаница  

 110kV Подземна мрежа 

 110kV Надземна мрежа 

 35kV Подземна мрежа 

 35kV Надземна мрежа 

 

 10(20)/0.4kV Трафостаница 

 10(20)kV Подземна мрежа 

 10(20)kV Надземна мрежа 

 

 0.4kV Подземна мрежа   

 0.4kV Надземна мрежа 

 

 Друго:   

                 Составен дел на овој одговор е и прилог – графички приказ (подлога во pdf и dwg 

формат со соодветно обележани леери) со вцртани електроенергетски објекти и инфраструктура 

според податоците од службената евиденција.  

 При  постоење на подземна инфраструктура во дадениот опфат, потребно е да се обратите до 

најблискиот Корисничко Енерго Центар, за проценка дали е потребно присуство на стручен 

вработен на лице место при реализирањето на активностите во предметниот опфат. 

 Задолжително да се предвиди заштитен појас на електроенергетските објекти согласно 

Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија. 

 Доколку при изведбата на работите  е потребна дислокација на електроенергетските објекти и 

постројки на ЕВН Македонија АД Скопје инвеситорот е должен да ги надомести трошоците за 

дислокација.  Во случај на настанување на штета на електроенергетските објекти, инвеститорот е 

должен да ја надомести штетата на ЕВН Македонија АД Скопје 

 Потврдата е од ограничено времетраење во рок од 3 месеци од датумот на нејзиното 

издавање. 

  

Со почит, 

Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје 

Oддел Мрежен Инженеринг 
Makedonski Telekom 

CA, DRAGAN 

NIKOLOSKI

Digitally signed by Makedonski Telekom CA, 

DRAGAN NIKOLOSKI 

DN: c=MK, o=Makedonski Telekom, 

cn=Makedonski Telekom CA, 

ou=ELEKTRODISTRIBUCIJA DOOEL 

SKOPJE :4080016560608, 

serialNumber=CRT3563903, cn=DRAGAN 

NIKOLOSKI 

Date: 2021.06.01 08:20:49 +02'00'



1:4.514

Датум : 28.05.2021

Легенда
Постоечка м режа
Новопланирана м режа
Дем онтирана м режа 0 0,15 0,30,075 Kilometers



МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД - СКОПЈЕ 

Адреса: „Кеј 13-ти Ноември“ број 6, 1000 Скопје, Р. Македонија 

Tелефон: +389 2 3100 200 | Факс: +389 2 3100 300 | Контакт центар +389 2 122 

E-Mail: kontakt@telekom.mk | Internet: www.telekom.mk 

ЕМБС 5168660 

ISO 9001, ISO 14001 и ISO 27001 сертифицирана компанија 

 

 

 

 

 

 

 

 Македонски Телеком АД - Скопје  
Кеј 13 Ноември бр.6, 1000 Скопје 

 
Бр: 35864 

Дата: 02.06.2021 

  

До 

Друштво за производство, трговија и градежништво 

ПРО-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ 

ул. Илирија бр.1, Зелен пазар на кат лок. бр.20, 1200 Тетово 

 

 
 

Ваше упатување Барање на податоци и информации 

Наше контакт лице 
Перо Ѓорѓески, Елизабета Манева 

Телефон 
+389 70 200 736; +389 70 200 571 

Во врска со Известување за планирани и постојни тк инсталации 

 
 

Почитувани, 

Во врска со Вашето Барање, добиено преку системот е-урбанизам, со кое што барате податоци за изработка на 
Урбанистички проект за инфраструктура за изградба на линиски инфраструктурен објект – Подземен 20kV кабел 
од границата на КО Големо Коњари 1 до постоечкиот челичен решеткаст поцинкуван столб на среднонапонски 
10кV ДВ Славеј – Големо Коњари 1, КО Големо Коњари 1, општина Прилеп, Ве известуваме дека во границите на 
планскиот опфат нема постојна МКТ инфраструктура. 

 

Напомена: Информациите содржани во овој документ се доверливи и тие се наменети за користење само од страна на 
примателот. Примателот е обврзан да превземе разумно ниво на грижа заради заштита на доверливите информации 
содржани во документот. Воедно, примателот е обврзан документот или било кој дел од неговата содржина да не го открива 
или дистрибуира на трети лица кои не се засегнати со актуелниот предмет, а заради спречување на можни злоупотреби. 

 

Со почит, 

Македонски Телеком АД Скопје  

                     По овластување на  

Директор на сектор за пристапни мрежи 

                          Васко Најков 

                                         

Makedonski 

Telekom CA, 

Nikolche 

Tasevski
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ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА “П Р И Л Е П
жиро сметка: 500000000432065 -Стопанска Банка А.Д.Битола

Ул.”А.Македонски” бб Прилеп “ Телефони:(048) 421-775,Факс (048) 424-925

е-mail: vodovodpp@yahoo.com

До

Про-инженеринг ДОО
експорт-импорт Тетово

Друштво за планирање, проектирање,
градежништво, трговија и услуги

Предмет: Одговор на барање

Врз основа на Вашето барање, за изработка на Урбанистички проект
за инфраструктура за изградба на линиски инфраструктурен објект –
Подземен 20kV кабел од границата на КО Големи Коњари 1 до постоечкиот
челичен решеткаст поцинкуван столб на среднонапонски 10kV ДВ Славеј-
Големо Коњари 1, КО Големо Коњари 1, Ве известуваме дека на
посочената локација немаме никакви подземни инсталации што се во наша
надлежност.

31.05.2021 Ј.К.П. Водовод и канализација
Прилеп Прилеп

Liljana
Nikolo
ska

Digitally signed by Liljana
Nikoloska
DN: cn=Liljana Nikoloska
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   А.ДОКУМЕНТАЦ ИОНА ОСНОВА 

 

   ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ 

 
 

ВОВЕД 
 
Новиот среднонапонски приклучок има за цел да го снабди со електрична енергија 
комплексот Голд Ланд лоциран на Големо Коњари 1 (КП бр. 1775; 1778; 1810; 1816) 
општина Прилеп. Комплексот му припаѓа на  ДПТУ ГОЛД ЛАНД ДОО с. Требош. 
Решение за согласност е приложено во проектната документација. За квалитетно и 
доверливо напојување со електрична енергија на комплексот, од страна на ЕВН 
Македонија АД Скопје се предвидува изградба на среднонапонски кабелски извод 
од постоечкиот далековод  10(20) kV ДВ Славеј. 
За изведба на приклучокот, техничкото решение предвидува изградба на нов 
средонапонски кабелски вод од постоечкиот далековод  10(20) kV ДВ Славеј, со 
кабел 3x(1хNA2XS(F)2Y 1x150mm2), 12/20kV, поставен во земјан ров, до 
новопредвидена  СТС 10(20)/0.4kV, 50Hz 630kVA „ДПТУ ГОЛД ЛАНД“ Големо 
Коњари 1 која треба да се изгради на комплексот (КП бр. 1778 КО Големо Коњари 
1). 
Основ за изработка на предметниот Урбанистички проект за инфраструктура, за 
изградба на линиски инфраструктурен објект -  подземен 20kV кабел од границата 
на КО Големо Коњари 1, до постоечкиот челичен решеткаст поцинкуван столб на 
срднонапонски 10кV ДВ Славеј – Големо Коњари 1, КО Големо Коњари 1, општина 
Прилеп, се одредбите на член 58 од Законот за урбанистичко планирање 
("Сл.Весник на РМ бр. 32/20). 
Урбанистички проект за инфраструктура за изградба на линиски инфраструктурен 
објект -  подземен 20kV кабел од границата на КО Големо Коњари 1, до 
постоечкиот челичен решеткаст поцинкуван столб на срднонапонски 10кV ДВ 
Славеј – Големо Коњари 1, КО Големо Коњари 1, општина Прилеп, (УП) се 
изработува врз основа на методологијата која произлегува од одредбите утврдени 
со Законот урбанистичко планирање (“Сл.Весник на РМ бр. 32/20 ) како  и 
подзаконските акти што произлегуваат од него: Правилникот за урбанистичко 
планирање (“Сл.Весник на РМ бр. 225/20, 219/21 и 104/22). 
Овој Проект е изготвен врз основа на: 

- Уалови за планирање на просторот 
  - ажурирана геодетска подлога и теренско снимање од страна на овластени   
стручни лица 
- увид на лице место од страна на стручни лица – изготвувачи на Проектот 
- податоци добиени од одделение за урбанизам и комунални работи на општина 
Прилеп 

-податоци добиени од Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје 

-податоци добиени од МЕПСО 

-податоци добиени од македонски телеком АД Скопје 

-податоци добиени од АЕК 
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  1. ПРОЕКТНА ПРОГРАМА  

  Проектната програма заверена од барателот за одобрување на урбанистичкиот     
проект е составен дел на Урбанистичкиот проект за инфраструктура е приложена во 
оригинал. 

 
  2. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА СНИМЕН ИЗГРАДЕН ГРАДЕЖЕН ФОНД, ВКУПНА                      
ФИЗИЧКА СУПРАСТРУКТУРА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА ВО РАМКИТЕ 
НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ 

Општината Прилеп се наоѓа во централниот дел од јужното подрачје на Република 
Македонија. Го зафаќа Прилепското поле кое го сочинува северниот дел од 
најголемата котлина во Македонија – Пелагонија, Тројачката Котлина и подрачјето 
на градот Прилеп.  
Низ планскиот опфат поминува опфат за кого се издадени услови со тех. број 
Y25111 – Проект за инфраструктура за изградба на локален пат село Славеј до село 
Заполжани, општина Кривогаштани и општина Долнени. 

Акционерско друштво за дистрибуција и снабдување на електрична енергија 
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, Скопје со допис бр.10-55/7-239 од 26.05.2021 
потврдуваат за  нисконапонска електрична мрежа и тоа 10(20)/0.4kV и 10(20)kV 
Подземна мрежа. 

На предметниот проектен опфат не поминува траса на Телекомуникацискиот 
оптички кабел согласно податоците добиени од страна на Македонски Телеком АД 
Скопје со допис бр. 35864 од 02.06.2021год. 
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 3. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРОЕКТНИОТ КОНЦЕПТ НА 
УРБАНИСТИЧКОТО    РЕШЕНИЕ 

 
Површината на проектниот опфат на Урбанистичкиот Проектот за инфраструктура 
за изградба на линиски инфраструктурен објект -  подземен 20kV кабел од 
границата на КО Големо Коњари 1, до постоечкиот челичен решеткаст поцинкуван 
столб на срднонапонски 10кV ДВ Славеј – Големо Коњари 1, КО Големо Коњари 1, 
општина Прилеп е со површина од 1509,53 м2, а просторно припаѓа на КО 
Големо Коњари 1. За Проектниот опфат нема донесено планска документација. 
Границата на проектниот опфат е прикажана со координати (Х, У) на прекршните 
точки и тоа: 
 

 
 

 

 

Ред. 
Број x y 

1 7533514,16 4578942,62 

2 7533513,76 4578947,83 

3 7533513,69 4578948,48 

4 7533506,59 4578948,33 

5 7533506,8 4578945,03 

6 7533509,84 4578945,1 

7 7533511,96 4578945,14 

8 7533512,16 4578942,48 

9 7533513,88 4578913,82 

10 7533516,31 4578875,27 

11 7533518,36 4578828,83 

12 7533522,27 4578783,09 

13 7533524,48 4578740,34 

14 7533527,63 4578695,64 

15 7533530,08 4578647,7 

16 7533532,53 4578612,89 

17 7533534,51 4578574,25 

18 7533537,05 4578530,28 

19 7533536,67 4578519,04 

20 7533535,09 4578511,58 

21 7533532,8 4578501,8 

22 7533528,43 4578486,79 

23 7533527,55 4578474,87 

24 7533528,35 4578457,52 

25 7533546,24 4578438,52 

26 7533547,86 4578433,2 

27 7533549,16 4578420,42 

28 7533549,26 4578406,57 

29 7533548,66 4578397,51 

30 7533546,89 4578385,25 

31 7533546,39 4578376,98 

32 7533546,89 4578371,08 

33 7533548,72 4578340,74 

34 7533550,08 4578304,87 

35 7533553,45 4578269,23 

36 7533555,06 4578237,6 

37 7533556,96 4578212,72 

38 7533556,97 4578212,61 

39 7533558,17 4578211,91 

40 7533559,05 4578211,39 

41 7533558,96 4578212,86 

42 7533557,06 4578237,73 

43 7533555,45 4578269,38 

44 7533552,08 4578305,01 

45 7533550,72 4578340,84 

46 7533548,89 4578371,23 

47 7533548,39 4578377 

48 7533548,89 4578385,05 

49 7533550,66 4578397,31 

50 7533551,26 4578406,51 

51 7533551,16 4578420,53 

52 7533549,83 4578433,59 

53 7533548,02 4578439,55 

54 7533530,31 4578458,35 

55 7533529,55 4578474,85 

56 7533530,41 4578486,43 

57 7533534,73 4578501,29 

58 7533537,04 4578511,14 

59 7533538,67 4578518,79 

60 7533539,05 4578530,3 

61 7533536,51 4578574,36 
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62 7533534,53 4578613,01 

63 7533532,08 4578647,82 

64 7533529,63 4578695,76 

65 7533526,48 4578740,46 

66 7533524,27 4578783,23 

67 7533520,36 4578828,96 

68 7533518,31 4578875,37 

69 7533515,88 4578913,94 
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4. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ИЗГРАДЕНА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

4.1.Сообраќај 
Проектниот опфат се протега низ неизградено земјиште. Во рамките на 
проектниот опфат мал дел е неасфалтиран пат. Пристапот до опфатот е преку 
локалните патишта се поврзува со регионалниот пат Р 1306-Прилеп(врска со  

Р 1303)-Кривогаштани –Крушево-Сладуево и продолжува со автопатската и 
магистралната патна мрежа во државата 

 
4.2. Основни водови на инфраструктурата  
Трасите и профилите на основните водови на инфраструктурата се превземени 
од добиените податоци од институции, објектите и водовите на внатрешниот 
развод на сите комунални инграструктура.  

 
 
4.2.1. Водоснабдување 

 

Во рамките на проектниот опфат имаме добиени податоците од ЈКП Прилеп за 
кои известуваат дека на посочената локација немаат подземни инсталации што 
се во нивна надлежност. 

 
 
4.2.2. Фекална канализациона мрежа 

Во рамките на проектниот зафат за проектирање на линиски инфраструктурен 
објект, не постои постојна траса на фекалната канализациона мрежа.  

 
  4.2.3. Атмосферска канализациона мрежа 

 

Во рамките на проектниот зафат за проектирање на линиски 
инфраструктурниот објект не постои постојна ниту траса на атмосферска 
канализациоан мрежа.  

 

 

  3.3.4.Електроенергетска инфраструктура 
Во рамките на проектниот опфат согласно податоците добиени од 
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Скопје, со допис бр.10-55/7-239 од 26.05.2021 год. 
потврдуваат дека на приложениот опфат постојат инсталации сопственост на 
ЕВН и тоа 10(20)kV Подземна мрежа и 10(20)/0.4kV Трафостаница. 

 
 

   3.3.5.Телекомуникациска инфраструктура 

Во рамките на проектниот опфат согласно податоците добиени од Македонски 
телеком АД Скопје со допис бр.35864 од 02.06.2021 год. потврдуваат дека 
планираната траса не се вкрстува со телекомуникациски кабел.  
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4.1. Нумерички показатели  

 

1) НУМЕРИЧКИ ДЕЛ 

Урбанистичкиот Проект за инфраструктура за изградба на линиски 
инфраструктурен објект -  подземен 20kV кабел од границата на КО Големо 
Коњари 1, до постоечкиот челичен решеткаст поцинкуван столб на 
срднонапонски 10кV ДВ Славеј – Големо Коњари 1, КО Големо Коњари 1, 
општина Прилеп. Границата на проектниот опфат преставува површина која ја 
опфаќа планираната траса на колекторот за одведување на отпадни води и е 
со површина од 1509,53 м2 и должина на траса 748 м. 
Трасата на предметниот инфрастуктурен проект се протега по неизградено 
земјиште. 

 
Урбани параметри во граници на проектен опфат: 

 
- Проектен опфат 1509,53 м2, 
- Должина на траса од 748 м. 

- Наменска употреба на градежното земјиште: 
- Е1.8 – Високо и средно напонски електрични водови  

 

НУМЕРИЧКИ ВРЕДНОСТИ ОД ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
  

1 ПРОЕКТЕН ОПФАТ 1509,53м2 

2 Е1.8 – Високо и средно напонски електрични водови  
 

 
1509,53м2 
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CEI{TOP 3A IIPOCTOPHO IIIIAHI,,IPATbE

2. Ycaonure 3a nnaHltpalbe Ha npocropor oA ToqKa 1 Ha oea Peuenue,

u:pa6orenu og Arenquiara 3a nnaHr{pa}be Ha IIpocTopoT co rex.6p. Y10621 ce cocraseH

ge.n na Peurenuero.

3. Ycaosu 3a nnaHlrpalre Ha npocropor 3a usrpag6a Ha ,[uHlICKa

un$pacrpyrrypa - roA3eMeH 20 kV rca6en oA rpaHl'rllara Ha ItO fonervro Komaprl 1 (ge.n

og ItfI 1821) ao nocroeqKv qeJrl4qeH pelxerKacr noql4HKyBaH crol6 na cpeAHoHanoHcKa

10 kV AB Cnaeei (ger o,a K[ 1810), ItO foneruro Konapu 1, Onuruna flpuren, co.qp]I(ar

onrrrrr,r 14 noce6nu o4pe46u, HacoKr.i 14 peruenrja co o6np:ynavra aKTI4BHocr oA

n.rraHcKara goryltenraquia oA noBl{coKo HI{Bo ra rpa$uvr<n flpl4no3l{ (oI4

npercraByBaar I,1:nog og n-nanor.

4. Ilpra u:pa6orKa Ha IIJIaHCKaTa AoKyMeHTaqvtia aoraqunre 3a c re coApxt4Hl4

rpe6a 4a ce 6apaar I{cKryqI4Bo Ha noBpIxIlHI'I oA nocaa6u 6ouurernn r,lacu.

flpuopurer e 3aIIITI,tra na reuiogelcroto reuiuru:re, a oco6eno crpl{I(rHo

orpaHr4qyBarbe na rpanc$oprraaqula:ra ua :etriuunero og I-lV 6onurerna KJIaca 3a

ne:euiogeacro Kopl4crelbe, Ka(o 14 3aqyByBal6e Ha KBaJIIlreror u npl4poAHara

rrnoAHocr Ha 3euluurrero.

5. Co qen Aa ce o6er6egr,r 3allrura I.{ yHanpeAyBa}be Ha xl4BorHara cpeAuHa npu

u:pa6o, ra Ha npeAMerHara AoKyMeHTaquia :a nrrpa46a Ha rII'IHI{cKa 14HSpacrpyrrypa

- rroA3eMeH 20 kV ra6el oA rpaHl4llara ua KO foaer'ao Korrapu 1 (Aen on KII 182i) ,qo

rrocroerrKr,r qeJrr4qeH pelxerKacr noIII4HKyBaH croa6 na cpeAHoHa[oHcKa 10 kV AB
Cnanej (4ea og KII 1810), ItO foneuo Itonapn 1, Onurrusa flpu.nen, notpe6uo e 4a ce

noqr{TyBaar ogpe46Iare nponulnaHl{ so 3arcoHor 3a xI'IBorHa cpeAI4Ha ("Cn.necnun na

PM" 6p. 53105, 81105,24107,15e108,8310e, 48110,124110, 51111',123112, e3113,187113,

42114, 44115, 129115, 192115, 39 116 u 99 118) KaKo u no43aKoHcKrlre aKrI'I AoHeceHI4 Bp3

OCHOBA HA I4CTI4OT.

6. Oprauor xol ro nogroreyBa nrlaHcKI,Ior AoKyMeHT e AonxeH Aa AoHece Ognyxa

3a cnpoBeAyBarbe ultu Ognyna 3a He cnpoBe4yBa* e Ha crparerrlcKa oqeHa no xoja ce

o6pa:roxenu flpI4qI4HI4Te 3a cnpoBeAyBalr,ero, oAHocHo He cnpoBeAyBalrero corracHo

co r(purepr,ryMr,rre Bp3 ocHoBa Ha KoI{ ce onpeAenyBa AaJII'I eAeH nJIaHcKI4 got<yueHr 6rl

Moxe, Aa HMa 3HaqI4TerHo o.tuianue Bp3 xtlBorHara cpeAHHa u ep: agpasiero na

ayfero.

Pen)6ru(a CeBepHa MaKeAoE ra

Mlrxucrepcrao sa xuBorra cPeA Ha

u rlpocTopHo rl,IaH parbe

MnHxcrepcrBo 3a xHBor}{acpeArHa { npocropHo nnaHxpalr.e

Ha Peny6rrxa CesepHa MaxeaoHHia

nrou ra,a ,I pec Bera 60ropo4H,Ia'6p. I. CKonie

Peny6nxKa CeBepHa MaxeaoHsia

Republika e Maqedonis6 sE Veriut

Ministria e Mledisit Jetesor
dhe Planifikimit HapEsinor

Ministria e M,edisit letdsor dhe Planifikimit hap€sinor
e RepublikEs sd MaqedonisE s€ Veriut +1A9 23251403

Bul."Presv€taBogorodica"nr.3,Shkup wv,/wmoepp.gov.mk
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CEI{TOP 3A IIPOCTOPHO IIJIAHI4PAH,E

llpu 4onecynalrero Ha O4:ryra 3a cnpoBeAyBalr,e r4rrr4 O4ryxa :a ue
cnpoBeAyBarie Ha crparerr4cKa orIeHa 3a flperMerHara gonyrraeHraqzia sa u:rpag6a ua
JrrrHncKa uHSpacrpyrcrypa - noA3eMeH 20 kv r<a6en oA rpaHxrlara ua Ito fonerr.ro
I{on apr.r 1 (gea og I{rl 1821) Ao rrocroer{Kr,r qerrr4r{eH perrrerKacr norIrrHKyBaH croa6 sa
cpeAHoHaroHcna 10 kV .{B Caanei (4ea o4 I{rl 1810), Ito ronenro Iton apra 1, onuruna
flpuren, 3aAonxr4TenHo Aa ce 3eMar Bo npeABhA HacoKxre :a norpe6a og
crrpoBeAyBarse na Crparerlrcna orIeHa na erurjanzero Bp3 )r(r4BorHara cpeAr,rHa, KaKo v
:a6e-neurure ,r 3annyrrorlr4Te oA ceKTopcKrrre o6lacrn on$areurt co llpocropruror
nnaH Ha Peny6rurta Maxe4onraia.

OEPA3IIOXEHI4E

Onnrrr.tra llpruen, Bp3 ocHoBa Ha qJreH 42 cras 4 o4 3aronor :a yp6aHucruvno
rnaHxpaH,e ("Cayx6en BecHuK Ha Peny6arana Ceeepna Maregonr.ria" 6p. 32120\, co
rrocranr(a 6p.36073 on 04.06.2021 ro4. go Arenqujara aa nlauuparre Ha npocropor,
npeKy eneKTpoHCKr4or cr4creM e-yp6auu:an, AocraBr,r 6apame 3a ,.r3AaBar6e Ha ycaoBrr

3a trnaHrrparl,e Ha rrpocropor 3a urrpag6a Ha Jrr4Ht4cKa uH$pacrpyxrypa - nog:euen 20
kV r<a6er oA rpaHr4qara na ItO fo.ner.ao Itorrapra 1 (ger o4 I{II 1821) Ao nocroeqKr
qerflqeH perxerKacr norIr4HKyBaH cro.n6 na cpeAHoHanoHCKa 10 kV.{B Cnanej (gen og
KlI 1810), ItO foaerr,ro Itorsaprz 1, Onurrnna flpralen. flo.nxunara Ha rpacara 3a
trocraByBarr,e sa ra6elcruor ro4 e 753 uerpu.

Coraacuo ,tr,e:a 42 cran 8 o4 3aronor:a yp6anucrr4qr(o [naHr,rpa]6e ("C.n. necHar
Ha PCM" 6p.32120), Aretquiara sa nnaHr4pal6e Ha npocropor ru uzpa6oruy cnoBr.tre 3a
nnaHnpame Ha npocropor 3a ra:rpag6a na aauucxa r.rnQpacrpyKrypa - nog:eueH 20 kV
ra6e,r og rpaHr4r-lara ua I(o foneuo Itorcapu 1(4e.n o4 Kn 1821) Ao rocroeqKr4 r{errr4qeH

peuerl(acr nor{r4HKyBaH croa6 na cpeAHoHanoHCKa 10 kv [B cnanei (4en oa It[I 1810),
I(O fo,reuo Itorrapra 1, Onruruna flpunen 14 rr4 AocraBr,t go MzuucrepcrBoro 3a
)r(rrBorHa cpeAr4Ha r4 npocropHo rnaHr4pa}6e no4 6p. y[1-15 1900/2021 oa 26.11.2021
foAr,rHa.

Peny6nrlxa Ceeepna Maxe4otaja

MunNcrepcrno la xt{Borxa cpeAr,rHa
H npocTopHo rulalHr{parl,e

MnHncrepcrBo 3a xxBo:rHa cpeAxHa x IIpocropHo nnaHr.rpar6e
Ha Peny6,rxKa CeBepHa Mar@AoHxia
nrourrda "[Ipe.Bera EoropoAlaqa" 6p. ]. CKonie
P€nv6n,Ka CeuenHa M.x.,^.-i"

Republika e Maqedonisd sE Veriut

Ministria e Mledisit fet6sor
dhe Planifi kimit HapEsinor

Ministria e Miedisitretesor dh€ Planifikimit hapasinor
e Republik6s sE Maqedonis6 soveriut +389 2 3251403
Bul. "Presveta Bogorodica" nr- 3, Shkup www.moepp.gov.mk



CEI{TOP 3A IIPOCTOPHO II'IAHI4PAF{,E

Bp: ocuona Ha ropeHaBeAeHoro, a couacHo rrneH 88 oA 3al(oHor 3a oIIIIITa

yrrpaBHa rrocranKa ("Cn. necru.t< Ha PM" 6p. 124115 u 76120), MutttlcTepcrnoro sa

xrrBorHa cpeA[Ha rr flpocropHo uaHl{parbe fo AoHece oBa PeueHue sa Ycnos sa

nnaHr{parbe Ha rrpocTopoT 3a I,I3rpaA6a Ha lrI,IHr'IcKa l{HopacTpyKTypa - rIoA3eMeH 20

kV ra6en oA rpaHnqara Ha KO foneMo Kortapu I (ner og KII 1821) Ao rocroeqxr4
rrerlqeH pererKacr [oquHKyBaH cron6 na cpeAHoHarloHcKa 10 kv ,[B cnaaei (gea og

Kn 1810), KO loneMo Kollapu 1, Onmtuna llpnaenlt oAryq14 KaKo Bo AI'tcno3l4rl4Bor.

Ynacrso 3a npaBHo cpeActro: IlporurosaPeueHNe3acerHararajaenoc,uopranorr<oi
ro noArorByBa rrrraHcKr.ror AoKyMeHr Moxe Aa u:iaen xal6a Bo poK oA 15 (neruaecer)

AeHa oA AeHor Ha flpueMor Ha osa PeueHue go ,[pNasuaT a Itorrar,rcuia 3a oAnyqyBa]Le

Bo ynpaBHa flocranra 14 nocralrKa og pa6oren ognoc Bo BTop creIIeH.

Peny6nv(a CeBepxa Ma(eAoHxia

Munucrepcrno ra xuBorHa cpeAnna
I1 npocropHo nnaHHparbe

Republika e Maqedonise s6 Veriut

Ministria e Miedisit JetEsor
dhe Planifi kimit Hap€sinor

Ministria e Miedisit Jet€sor dhe Planifikimit hapdsinor
e RepublikEs s€ Maqedonis€ se Veriui
Bul. "Presveta Bogorodica" nr.3, Shkup
Republika e MaqedonisE sc Veriut

JK
[,]:rorau,r: ParQ C yrciMaHW-

O4o6pn.n: Cota @ypHaul{cKa
r$' \^oP x

MxHxcaepcrBo 3a xxBorHa cpeAnHa}l npocroPHo ruraHnpalbe

Ba Peny6rrxa CeBepHa MarcAolrxia
llrouraA"npecBera EoropoAr.ttra" 6p. 3, f xoflie
Peny6nxxa CeBepHa MaKeAoHnia

+389 2 3251 4O3
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Y25111
G. Kowari

Vrbjani

Zapol`ani

Prilep

Krivoga{tani

Dolneni

0 0,45 0,90,225 Km

1:15.000

Местоположба на локацијата и р ужа на ветр ови

Општинска граница
Катастарска граница
Локален пат–Y25111

Подземен 
20 kV кабел 
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!( Prilep

Demir Hisar

Makedonski Brod

Bu~in

Venec
Makedonski Brod

Prilep

R 1:250000
4 0 4 8 Km

Karta br. 20
Legenda:
Koristewe na zemji{teto
Tema:Bilans na namena na povr{inite
Sektor:

AGENCIJA ZA PLANIRAWE NA PROSTOROTMINISTERSTVO ZA @IVOTNA SREDINA I PROSTORNO PLANIRAWE
2002 - 2020

Sintezni karti

IZVOD OD PROSTOREN PLAN NA REPUBLIKA MAKEDONIJA

avtopat
`elezni~ka mre`a
magistralen patregionalen pat
vozduhoplovno pristani{teakumulacii

navodnuvani povr{inivisokoplaninski pasi{ta
{umi i {umsko zemji{tezemjodelsko zemji{te

Подземен 
20 kV кабел 

turisti~ki centri

zoni za eksploat. na minerali
tranzitni koridorituristi~ki prostori

r
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!( Prilep
Kru{evo

Demir Hisar

Zrze

@van

Selce

Za{le

Selce

@ur~e Bu~inSveta Kalen
Bel~e

Bon~eMarul

Utovo

KokreVo|ani

Slep~eSlivjeLatovo Rilevo
Ko{ino Desovo

La`aniBorino
KrstecNorovo Podvis Vran~e

Vrboec Slavej
Birino

Presil
^umovo

Alinci

Podino
Klepa~ Podmol
No{pal

Prisad

Slep~e

Radovo

Dabjani

Suvodol
Oreovec Slansko Sekirci

Drenovo
@abjaniSa`devo

Senokos
DabnicaLokveniArilevo Oreovec

PletvarAldanciGodivje Leni{ta
Brezovo Vrbjani

VolkovoBerovci
Pe{taniObr{ani

[tavica
Grai{te
Suvodol Loznani

Leskovo Vardino

Ko~i{te

Trnovci

Rusjaci PomenovoKostinci Stepanci
BrailovoDebre{te Drenovci

Ropotovo
Belu{ino Zabr~ani

Sredorek

Korenica
OstrilciRastojca

Kru{eaniMilo{evo
Gali~ani PrilepecBorotino

Pribilci ZagoraniSladuevo ^epigovo

ErekovciIvawevciDrevenik
Zagori~e Lopatica

Strugovo

Barakovo

Pe{talevo
NebregovoJakrenovo Dupja~ani

Belo PoleKutle{evo
Ma`u~i{teZapol`ani

RakitnicaNovo Selo

Vesel~ani

[eleverciTrojkrsti

Kutretino Kru{evica

Suvo Grlo
Mir~e Acev

Gorno SeloPusta Reka
Novoselani

Malo RuvciEdinakovci

Novoselani
Kanatlarci

Sarandinovo

Malo Kowari
Novo LagovoKadino Selo
Staro Lagovo

Pa{ino Ruvci

Sveto Todori

Dolno Divjaci

Sveto Mitrani

Gorno Divjaci Malo Mramorani@ito{e Dolneni

Plasnica

Sopotnica

Topol~ani

Krivoga{tani

Bu~in

Venec
Makedonski Brod

Prilep

M-5

R 1:250000
4 0 4 8 Km

Karta br. 22
Legenda:
Sistem na naselbi i soobra}ajna mre`a
Tema:Prostorno-funkcionalna organizacija
Sektor:Sintezni karti

Uprava

Vozduhoplov. pristan.
Stopanski aerodromSportski aerodrom

Avtopat
@elezni~ka mre`a
Magistralen patRegionalen pat
Slobodna ekonom.zona ! 

 
Sredno Vi{o VisokoObrazovanie

Zdravstvena za{titaSekundarna Tercijalna

!(

Centar na makroregion
Centar na mikroregion
Centri na prostorno-funkcionalni edinici

#*

e
o
o

Oski na razvojisto~na
sever-jugzapadna

ju`na
severna

Prostorno-funkc.ediniciGranici na vlijanija namakroregion.centri
!. Op{tinski centar

#
#

AGENCIJA ZA PLANIRAWE NA PROSTOROTMINISTERSTVO ZA @IVOTNA SREDINA I PROSTORNO PLANIRAWE
2002 - 2020IZVOD OD PROSTOREN PLAN NA REPUBLIKA MAKEDONIJA

Подземен 
20 kV кабел 
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$T

Црна Река

!( Prilep
Kru{evo

Demir Hisar

@ito{e Dolneni
Plasnica

Sopotnica

Topol~ani

Krivoga{tani

Bu~in

Venec
Makedonski Brod

Prilep

Kalugerica

Mariovo

Pelagonija

Treska Sreden Vardar

Sredna i Dolna Crna Reka

R 1:250000
4 0 4 8 Km

Karta br. 23
Legenda:
Vodostopanska i energetska infrastruktura
Tema:Tehni~ka infrastruktura
Sektor:

AGENCIJA ZA PLANIRAWE NA PROSTOROTMINISTERSTVO ZA @IVOTNA SREDINA I PROSTORNO PLANIRAWE
2002 - 2020IZVOD OD PROSTOREN PLAN NA REPUBLIKA MAKEDONIJA

Sintezni karti

Hidroelektrani& Termoelektrani
%

Vodostopanski podra~ja

GasovodRegulacioni staniciKanalizacionen sistem

BriketaraRudnik na jaglen Industriski toplani
NaftovodRafinerija

Dalnovodi
110 kV
220 kV
400 kV

Trafostanici
#

#
#

110 kV
220 kV
400 kV #

(
$
K

Ë

Navodnuvani povr{ini
Akumulacii po 2020g.
Regionalen vodost. sistemVodovoden sistemIzvori{ta

Prirodni ezera
Akumulacii

$T

Подземен 
20 kV кабел 
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Црна Река

!(
PrilepKru{evo

Demir Hisar

@ito{e Dolneni
Plasnica

Sopotnica

Topol~ani

Krivoga{tani

Bu~in

Venec
Makedonski Brod

Prilep

R 1:250000
4 0 4 8 Km

Karta br. 24
Legenda:
Reonizacija i kategorizacija na prostorot za za{tita
Tema:Za{tita na `ivotnata sredina
Sektor:

AGENCIJA ZA PLANIRAWE NA PROSTOROTMINISTERSTVO ZA @IVOTNA SREDINA I PROSTORNO PLANIRAWE
2002 - 2020

Sintezni karti

IZVOD OD PROSTOREN PLAN NA REPUBLIKA MAKEDONIJA

Upravuvawe so zagad. na vozduh i vodaZa{tita na reki so naru{en kvalitet

Za{tita na prostori so prirodnivrednosti
Granici na regioni za upravuvawe so `ivotnata sredina

Rekultivacija na degrad. prostori
#*
 Za{tita na {umi

Rekultivacija na degradirani prostori
Za{tita na akumulacii ireki za vodozafati

Za{tita na zemjodelsko zemji{te

# Povolni podra~ja za lociraweregionalni sanitarni deponii


% Spomeni~ki celini

Arheolo{ki lokaliteti
Spomeni~ko podra~je
Povolni hidrogeolo{kisredini za locirawe nadeponii

Подземен 
20 kV кабел 



УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА за изградба на линиски инфраструктурен 

објект -  подзмен 20kV кабел од границата на КО Големо Коњари 1, до постоечкиот челичен 
решеткаст поцинкуван столб на срднонапонски 10кV ДВ Славеј – Големо Коњари 1, КО 
Големо Коњари 1, општина Прилеп 

Тетово,октомври ,2022год. 40 . 

                        

 

 
Б. УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

I.ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ 

  1. ПРОЕКТНА ПРОГРАМА 

   Проектната програма е дадена изворно, во целост, како прилог кон овој Проект 
за   инфраструктура и е негов составен дел. 

 2. ВИД НА ПРОЕКТОТ, НАЗИВ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ,            
ПОВРШИНА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ  

Урбанистички Проект за Инфраструктура за изградба на линиски инфраструктурен 
објект -  подземен 20kV кабел од границата на КО Големо Коњари 1, до 
постоечкиот челичен решеткаст поцинкуван столб на срднонапонски 10кV ДВ 
Славеј – Големо Коњари 1, КО Големо Коњари 1, општина Прилеп. 

Проектниот опфат е на подрачје надвор од плански опфат. Проектниот опфат се 
протега во подрачјето на КО Големо Коњари 1, во општина Прилеп и зафаќа 
површина од 1509,53 м2. 

 

    ПРОЕКТЕН ЗАФАТ 
 

Површината на проектниот опфат на Урбанистичкиот Проектот за 
инфраструктура за изградба на линиски инфраструктурен објект -  подземен 
20kV кабел од границата на КО Големо Коњари 1, до постоечкиот челичен 
решеткаст поцинкуван столб на срднонапонски 10кV ДВ Славеј – Големо Коњари 
1, КО Големо Коњари 1, општина Прилеп е со површина од 1509,53 м2, а 
просторно припаѓа на КО Големо Коњари 1. За Проектниот опфат нема донесено 
планска документација. Границата на проектниот опфат е прикажана со 
координати (Х, У) на прекршните точки и тоа: 
 

 

Ред. 
Број x y 

1 7533514,16 4578942,62 

2 7533513,76 4578947,83 

3 7533513,69 4578948,48 

4 7533506,59 4578948,33 

5 7533506,8 4578945,03 

6 7533509,84 4578945,1 

7 7533511,96 4578945,14 

8 7533512,16 4578942,48 

9 7533513,88 4578913,82 

10 7533516,31 4578875,27 

11 7533518,36 4578828,83 

12 7533522,27 4578783,09 

13 7533524,48 4578740,34 

14 7533527,63 4578695,64 

15 7533530,08 4578647,7 

16 7533532,53 4578612,89 

17 7533534,51 4578574,25 

18 7533537,05 4578530,28 

19 7533536,67 4578519,04 

20 7533535,09 4578511,58 

21 7533532,8 4578501,8 

22 7533528,43 4578486,79 

23 7533527,55 4578474,87 

24 7533528,35 4578457,52 

25 7533546,24 4578438,52 

26 7533547,86 4578433,2 

27 7533549,16 4578420,42 

28 7533549,26 4578406,57 

29 7533548,66 4578397,51 

30 7533546,89 4578385,25 

31 7533546,39 4578376,98 

32 7533546,89 4578371,08 

33 7533548,72 4578340,74 

34 7533550,08 4578304,87 

35 7533553,45 4578269,23 

36 7533555,06 4578237,6 
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37 7533556,96 4578212,72 

38 7533556,97 4578212,61 

39 7533558,17 4578211,91 

40 7533559,05 4578211,39 

41 7533558,96 4578212,86 

42 7533557,06 4578237,73 

43 7533555,45 4578269,38 

44 7533552,08 4578305,01 

45 7533550,72 4578340,84 

46 7533548,89 4578371,23 

47 7533548,39 4578377 

48 7533548,89 4578385,05 

49 7533550,66 4578397,31 

50 7533551,26 4578406,51 

51 7533551,16 4578420,53 

52 7533549,83 4578433,59 

53 7533548,02 4578439,55 

54 7533530,31 4578458,35 

55 7533529,55 4578474,85 

56 7533530,41 4578486,43 

57 7533534,73 4578501,29 

58 7533537,04 4578511,14 

59 7533538,67 4578518,79 

60 7533539,05 4578530,3 

61 7533536,51 4578574,36 

62 7533534,53 4578613,01 

63 7533532,08 4578647,82 

64 7533529,63 4578695,76 

65 7533526,48 4578740,46 

66 7533524,27 4578783,23 

67 7533520,36 4578828,96 

68 7533518,31 4578875,37 

69 7533515,88 4578913,94 

 

4.2.ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРОЕКТНИТЕ РЕШЕНИЈА ЗА СООБРАЌАЈНАТА 
И КОМУНАЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА 

Планските решенија за инфраструктурата: сообраќајниците и водоводната и 
канализациона мрежа се превземаат од постојната состојба.  

 

Сообраќајна инфраструктура 

Во рамките на проектниот опфат мал дел е неасфалтиран пат. Пристапот до 
опфатот е преку локалните патишта се поврзува со регионалниот пат Р 1306-
Прилеп(врска со Р 1303)-Кривогаштани –Крушево-Сладуево и продолжува со 
автопатската и магистралната патна мрежа во државата. 

 
 Паркирање 
За планираната инфраструктурна градба  не е пропишана потреба од обезбедување 
на паркинг места согласно член 59 од Правилникот за урбанистичко планирање 
(“Сл.Весник на РМ бр. 225/20, 219/21 и 104/22). 
 

Водоснабдување 

ЈКП “Водовод и канализација” Прилеп има доставено информации во однос на 
постојна водоводна и канализациона мрежа. Во рамките на проектниот опфат нема 
подземни инсталации кои се во нивна сопственост. 
Со проектот за инфраструктура не се планираат нови водоводни водови. 
 

Фекална и атмосферска канализациона мрежа 

ЈКП “Водовод и канализација” Прилеп има доставено информации во однос на 
постојна водоводна и канализациона мрежа. Во рамките на проектниот опфат нема 
подземни инсталации кои се во нивна сопственост. 
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  4.ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ГРАДЕЊЕ 

Урбанистичкиот Проектот за инфраструктура е изработен во согласност со  Законот 
за урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ бр. 32/20) и Правилникот за 
урбанистичко планирање (Сл.весник бр. 225/20, 219/21 и 104/22). 
Општите услови важат за целата површина на проектниот опфат. 
Проектен опфат се дефинира со утврдување на границата на проектниот опфат 
која секогаш е затворена линија што го опкружува подрачјето на кое се протега 
правното дејство на проектот за инфраструктура. 
Заштитен коридор – е земјиште во кое несмее да се врши темелење на објекти  
кој не се во функција на инфраструктурата за која е наменет заштитниот коридор 
Намена на земјиште подразбира начинот на уредување, изградба и 
употреба  на земјиштето и на градбите согласно дејностите и активностите што се 
вршат во нив. Намената на земјиштето е дадена со еднострана штрафажа која 
зависи од намената и има соодветна боја. Во квадратите се назначува класата на 
намена. 

 
 

  4.1. Наменска употреба на земјиштето во границите на проектниот опфат 
 

  Во овој Урбанистички проек за инфраструктура е планирана следната наменска 
употреба на земјиштето: 

 
 

Е1.8 – Високо и средно напонски електрични водови 
 

4.2.  Други детални услови 
 
Посебните услови за градење служат за спроведување на урбанистичкиот проектот 
за инфраструктура и истите содржат техничко решение за планираната 
инфраструктура. 

 
4.3. ОПИС НА ПРИКЛУЧОКОТ 
Предмет на овој проект е изградба на нов 20kV кабелски вод, од  административна 
граница помеѓу катастарска општина КО Врбјани општина Кривогиштани и КО 
Гоолемо Коњари 1  КП1821 до постоечкиот челичен решеткаст поцинкуван столб на 
срднонапонски 10кV ДВ Славеј.   
Основниот проект е изработен во се според техничките норматови за изгрдба на 
надземни и подземни електроенергетски водови (IEC 50341:1:2001, MKS No.65/88, 
VDE0210/5.89).  
Овој проект е технички проект во кој се детализираат техничките услови за 
полагање на електроенергетски кабел. 
 
 
4.4. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ ЗА КАБЕЛОТ 
 

 
  Од  административна граница помеѓу катастарска општина КО Врбјани општина 
Кривогиштани и КО Гоолемо Коњари 1  КП1821 до постоечкиот челичен решеткаст 
поцинкуван столб на срднонапонски 10кV ДВ Славеј.  

  
Тип на кабел и пресек: NA2XS(F)2Y 1x150mm2), 12/20kV 
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Проводник: Алуминиумски, едножичен секторски 

проводник 
 
Пресек на жила: 150 mm² 
 
Надворешен дијаметар на кабел: 35 mm 
 
Тежина на кабел: 1723 kg/km 
 
Изолација: XLPE 
 
Плашт: HDPE 
 
Радиус на свиткување: (15 х Ø кабел) mm 
 
Дозволена сила на влечење 
при положување: 3 daN/mm²  

 

 
 

 
4.5. ОПИС НА ТРАСАТА И ИЗВЕДБАТА 
 

Почетна точка на трасата е од постоечки бетонски столб во кој е поставен 
енергетски трансформатор 250 kVA прикажан во ситуација, кој е приклучен на 
среднонапонски  10kV ДВ Славеј, од кој се зима воздушен отцеп кон нов столб тип 
VN1050A40, со поставена конзола за линиски раставувач и со висина од l=12м. 
Новиот столб се поставува на растојание од 5м од постоечки столб од 
среднонапонски 10kV ДВ Славеј. 
Кабелот се спушта по столбот во пластични заштитни ПВЦ цевки Ф100 прицврствени 
на столбот. 
По спуштањето кабелската траса се движи по десниот раб на пристапен пат во 
должина од 680м. Притоа во неколку места се вкрстува со пристапни патишта за 
ниви. При вкрстување со пристапните патишта потребно е кабелот да се постави во 
заштитна ПВЦ цевка Ф100мм. 
Кабелската траса за завршува до постоечкиот челичен решеткаст поцинкуван столб 
на срднонапонски 10кV ДВ Славеј.   

 
  5. КАБЛОВСКА ТРАСА 

5.1 Карактеристики на 10(20) kV кабелскиот вод 
 

Ископот на кабелскиот ров треба да се изведе рачно или машински, со внимателно 
копање. Ваквото барање е поради можноста за постоење на подземни инсталации 
кои не се очекувани при ископот. 
При ископ на ровот, доколку дојде до обрушување на земјата, треба да се изврши 
потпирање на страните на ровот. 
Ширината на дното на ровот треба да е 0,5 m и длабочина на ровот oд 0,8 m на 
регулирана површина, предметниот кабел тип 3x(1хNA2XS(F)2Y 1x150mm2), 12/20kV 
во ровот се положуваат на начин претставен на цртеж бр. Е04. 
Затрупувањето на ровот се изведува во слоеви со нивно набивање а површината на 
ровот треба да се врати во првобитната состојба. 
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На делот од трасата кој минува по земјена површина, враќањето во првобитна 
состојба се изведува така што: 

- се расчистува ископот од непотребен материјал и отпад, 
- набивање на земјата во слоеви од 20см, 
- насипување на хумус до ниво на терен и валирање 
     

 
5.2 Вкрстување и паралелно водење на 10(20) kV кабелска траса со други 
инсталации и сообраќајници 
При проектирање и изведба на кабелски вод потребно е да се обрне внимание за 
сите можни вкстувања со подземни инсталации и ссобраќајници. Можно е да се 
појават вкрстувања со: фекална канализација, атмосферска канализација, 
водоводна инсталација, нисконапонски приклучок, телефонски приклучок, патишта, 
железниќки пруги и сл. Сите вкрстувања треба да се изведат во согласност со 
техничките прописи и упатството за поставување на енергетски кабли. 
Пред почетокот на изведбата, инвеститорот е должен да ги добие сите потребни 
дозволи, согласности и подлоги од соодветните институции. 
Докулку во текот на изведбата се воочи вкрстување со подземни инсталации кои не 
се претходно предвидени, потребно е да се добијат соодветни согласности и 
подлоги, кои ќе се приложат во проектот за изведена состојба. Новите вкрстувања 
треба исто така да се изведат во согласност со упатството за полагање на 
енергетски кабли. 

 
 
5.3 Упатство за поставување на енергетски кабли 
 5.3.1 Директно полагање на енергетски кабли во земја 

 
Се препорачува директно полагање на енергетски каблови во земја, во кабелски ров 
чии димензии зависат од номиналниот напон на кабелот, видот на земјиштето како и 
од бројот на кабли кои се полагаат во истиот ров. 
Нормална длабочина на ровот во кој се полага кабелот изнесува: 

� 1.1 m  закабли 35 kV 
� 0.7 – 0.8 m за кабли 1 kV, 10 kV и 20 kV 

Отстапувања се дозволени на помали должини при вкрстување со други кабли 
и инсталации, како и во случаи на неповолни услови на полагање.  
Доколку кабелот се полага на помали длабочини поради разни препреки или други 
инсталации, потребно е да се предвиди дополнителна заштита од механички 
оштетувања со примена на заштитни цевки, бетонски заштитници и сл. 
Кабелот се полага во средина на слој од песок и шљунак кој е со дебелина 0.2m. над 
дното на кабелскиот ров. За набивање на овој слој треба да се користат 
исклучително рачни набивачи. 
Кабелскиот ров се копа како отворен ров. Само во случај на вкрстување на кабелот 
со железничка пруга или со пат или улица каде не смее да се прекинува сообраќајот 
се врши бушење на отвор за цевка низ која се провлекува кабелот. Ова мора да се 
врши многу внимателно, да не дојде до оштетување на друга инсталација. 
Ископаниот кабелски ров мора да биде видливо обележан, поради сигурност на 
пешаците и возилата. Влезовите во куќи и деловни простории треба да имаат 
соодветни премостувања. 
Затрупувањето на кабелскиот ров се врши со земја од откопот или со новодонесена 
земја во слоеви од по 0.3 m. Слоевите од земја над постелицата од песок и шљунак 
се набиваат со механички набивачи. 
При затрупувањето на кабелскиот ров, над кабелот вдолж целата траса треба да се 
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постави пластична предупредувачкалента: 
� приполагањенакабелнарегулираниповршинисепоставуваеднапредупредувач

калентана 0.4 m надкабелот (сл. 1), 
� приполагањенакабелотнанерегулираниповршинисепоставуваатдвепредупре

дувачкилентиодкоипрвата е на 0.3 m, а вторатана 0.5 m надкабелот (сл. 1), 
� аковоистировсеполагаатповеќекабли, тогашбројотнапредупредувачкиленти и 

нивнотомеѓусебнорастојаниетребадабидаттакаодбранидаситекаблибидат 
“покриени” сопредупредувачкиленти (сл. 2). 

Пластичната педупредувачкалента е со црвена боја со втиснат натпис за 
внимателност, ширината на траката треба да биде околу 10 cm, а квалитетот на 
материјалот треба да гарантира век на траење од околу 30 години. 

 

 
 

1 предупредувачка лента;  2набиеназемјавослоеви;  3 кабел;  4 песок 
Слика бр. 1 

 
За премин под пат во урбанизирани населби наместо кабелска канализација може 
да се користи и директно полагање на кабли во земја, во ров со длабочина 1.4 m се 
поставува постелица на кабелот која е претходно опишана, над неа се поставуваат 
армирно-бетонски плочи, слој на земја и слој на мршав бетон МБ-15 (сл. 3). 
После полагањето, изработката на кабелските спојници и завршници, напонското 
испитување на комплетниот кабелски вод и затрпувањето, кабелската траса се 
доведува во првобитната состојба т.е. вишокот на земја се одвезува на планирано 
место, се поправаат и асфалтираат сообраќајниците и т.н. 

 
1 кабел;  2 песочнапостелица;  4 армиранобетонскаплоча;   

3 слојназемја;  5 предупредувачкалента;  6 бетон МБ 15  7 тампоннапатот 
Слика бр. 3 



УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА за изградба на линиски инфраструктурен 

објект -  подзмен 20kV кабел од границата на КО Големо Коњари 1, до постоечкиот челичен 
решеткаст поцинкуван столб на срднонапонски 10кV ДВ Славеј – Големо Коњари 1, КО 
Големо Коњари 1, општина Прилеп 

Тетово,октомври ,2022год. 45 . 

                        

 

 
 5.3.2 Приближување и вкрстување на енергетски кабел со други подземни 
инсталации. 
   5.3.2.1 Приближување и вкрстување на енергетски и телекомуникациски 
кабли 
 

Дозволено е паралелно водење на енергетски и телекомуникациски кабел на 
меѓусебно растојание од најмалку: 
� 0.5 m за кабли 1 kV, 10 kV и 20 kV 
� 1 m за кабли 35 kV 
Вкрстување на енергетски и телекомуникациски кабел се врши на растојание од 
најмалку 0.5 m. 
Аголот на вкрстување треба да биде: 
� во населени места најмалку 30о, а по можност што поблиску до 90о, 
� вон населени места најмалку 45о. 
Енергетскиот кабел по правило се поставува под телекомуникацискиот кабел. 
Доколку неможат да се постигнат растојанијата кои се претходно дадени на 
местото на вкрстување енергетскиот кабел треба да се вовлече во заштитна цевка, 
но и тогаш растојанието несмее да биде помало од 0.5 m. 
Растојанијата и аглите на вкрстување кои се претходно дадени не се однесуваат на 
оптички кабли. 
Телекомуникациските кабли кои исклучително служат за потребите на 
електродистрибуциите можат да се полагаат во исти ров со енергетски кабли на 
растојание не помало од 0.2 m. 

 
 
5.3.2.2 Приближување и вкрстување на енергетски кабел со цевки на водовод 
и канализација 
 
Не е дозволено паралелно водење на енергетски кабли под или над водоводни и 
канализациски цевки. 
Хоризонталното растојание на енергетскиот кабел од водоводна или 
канализациска цевка треба да изнесува најмалку 0.5m за кабли 35kV т.е. најмалку 
0.4m за останатите кабли. 
При вкрстување, енергетски кабел може да биде положен под или над водоводна 
или канализациска цевка на растојание од најмалку 0.4m за кабли 35kV односно 
најмалку 0.3m за останатите кабли. 
Доколку неможат да се постигнат растојанијата претходно дадени, на тие места 
енергетскиот кабел треба да се провлече низ заштитна цевка. 
На местата на паралелно водење или вкрстување на енергетски кабел со 
водоводни или канализациски цевки, кабелскиот ров се копа рачно (без употреба 
на механизација). 
 
5.3.2.3 Приближување и вкрстување на енергетски кабли 
Не е дозволено паралелно водење на енергетски кабли под или над топловод. 
При вкрстување, енергетскиот кабел се полага над топловод, а во исклучителни 
случаеви под топловод. 
Помеѓу енергетски кабел и топловод се поставува топлотна изолација од 
полиуретан, пенлив бетон и т.н. (сл. 4). 
Хоризонталното растојание помеѓу енергетскиот кабел и надворешната ивица на 
каналот за топловод треба да изнесува најмалку 0.7 m за кабли 35 kV, односно 0.6 
m за останатите кабли. 
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Доколку неможе да се постигнат претходно дадените најмали растојанија се 
применуваат дополнителни заштитни мерки со кои се обезбедува да топлотното 
влијание на топловодот врз кабелот не биде поголемo од 20оС. Заштитни мерки се 
следните: 
� зајакнатаизолацијапомеѓутопловодот и енергетскиоткабел, 
� применанакаблисоизолацијаодвмреженполиетилен (XP00; XHE 49-A и сл.) 
� применанаметалниекранипомеѓукабелот и топловодот и други. 

При вкрстување и паралелно водење на енергетски кабел за јавно осветлување и 
топловод треба да се оствари растојание од најмалку 0.3 m. 
 
 
 

 
 

1 површинанатло  2предупредувачкалента;  3 пластичнацевка1 160;   
4 кабел;  5 изолацијаодпенливбетон; 

Сликабр. 4 

 

 
Сликабр. 5 

 
 

5.3.2.4 Приближување и вкрстување на енергетски кабел со гасовод 
 
Не е дозволено паралелно водење на енергетски кабли под или над гасовод. 
Растојанието помеѓу енергетски кабел и гасовод при вкрстување и паралелно 
водење треба да биде најмалку: 

� 0.8 m вонаселеноместо 
� 1.2 m воннаселеноместо 

Растојанијата можат да се намалат до 0.3 m ако кабелот се положи во заштитна 
цевка со должина најмалку 2 m од двете страни на вкрстувањето или по целата 
должина на паралелното водење. 
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5.3.2.5.Приближување и вкрстување на енергетски кабли 
 
Меѓусебното растојание на енергетски кабли (повеќежилни кабли или кабелски сноп 
од три едножилни кабли) во ист ров се одредува врз основа на струјното 
оптоварување на истите, но не смее да биде помало од 0.07 m при паралелно 
водење, односно 0.2 m при вкрстување. 
За обезбедување на пропишаното растојание при паралелно водење т.е. 
недопирање на каблите потребно е по целата должина на трасата да се постават 
бетонски опеки на меѓусебно растојание од 1 m. 

 
5.3.2.6. Полагање на енергетски кабли преку мостови 

 
За полагање преку мостови се препорачува користење на кабли со полимерна 
изолација и полимерен плашт (XP00-AS, XHE 49-A и др.). 
За полагање преку мост дозволено е користење на хартиени кабли со 
алуминиумски плашт, тип NPHA 03-A. Не е дозволено полагање на енергетски 
кабли со оловен плашт. 
Се препорачува полагањето на енергетските кабли да биде под пешачката стаза на 
мостот во канали или цевки. Овие канали (цевки) не смее да се користат за 
атмосферски води и мора да биде овозможено природно ладење на каблите во 
цевките. Дозволено е слободно полагање по конструкцијата на мостот ако 
енергетските кабли се непристапни на нестручни лица и ако се заштитени од 
директно влијание на сончевите зраци. 
Енергетските кабли под мостовите, доколку е можно, треба да се полагаат во еден 
дел, без употреба на спојници. Во спротивно кабелската спојница треба да е 
оддалечена најмалку 10 метри од краевите на мостот. 
Треба да се избегнува полагање на каблите под дрвени мостови. Во спротивно 
каблите треба да се полагаат во пластични или метални цевки. 
На премините на енергетските кабли од челичната конструкција на мостовите на 
страничните потпирачи, како и на премините на дилетационите делови на мостот, 
потребно е да се остави соодветна резерва. 

 
 

   6. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ГРАДЕЊЕ И МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА  

   6.1.Мерки за заштита на културното наследство, конзерваторски основи 

 

Вградувањето соодветен режим за заштита на недвижното културно наследство во 
просторен и урбанистички план се врши според заштитно-конзерваторски основи 
согласно чл. 71 од Законот за заштита на културно (Сл. Весник на РМ бр: 20/04, 
бр.71/04, бр.115/07, бр.18/11, бр.148/11 бр.23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 
199/14, 104/15, 154/15, 192/15 и 39/16) и Правилникот за содржина и методологија 
за изработка на заштитно-конзерваторски основи за културно наследство (Сл. 
весник на РМ бр: 111/05). 
Согласно Законот за урбанистичко планирање (“Сл.Весник на РМ бр.32/20) во 
архитектонско урбанистичките проекти, врз основа на документацијата за 
недвижното културно наследство, задолжително се утврдуваат плански мерки за 
заштита на спомениците на културата, како и насоки за определување на режимот 
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на нивната заштита. 
Во рамките на проектниот опфат не постои регистрирано, ниту пак евидентирано 
културно наследство. Но доколку при реализација на овој проект се појави 
архелошко наоѓалиште треба да се постапи во согласност со одредбите од член 
129 од Законот за заштита на културното наследство (Сл. Весник на РМ бр: 20/04, 
бр.71/04, бр.115/07, бр.18/11, бр.148/11 бр.23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 
199/14, 104/15, 154/15, 192/15 и 39/16), односно веднаш да запре со отпочнатите 
градежни активности и да се извести надлежната институција за заштита на 
културното наследство.       

      

   6.2.Заштита на животната средина 
Анализата на влијанијата врз животната средина како превентива има за цел да ги 
идентификува можните проблеми, да ги рационализира трошоците и да направи 
оптимален избор на мерките за заштита на животната средина. За разлика од 
“пасивниот” пристап (со кој се применуваат заштитни мерки по настанатиот проблем, 
што претставува финансиско оптоварување на производителите и давачите на 
услуги, општеството во целост како основна причина за натрупување на нерешените 
проблеми и загадување на животната средина), превентивната заштита на 
животната средина се трансформира во елемент на развој и појдовна основа за 
глобалното управување со животната средина засновано врз принципите на 
одржлив развој. 
Заштитата и унапредувањето на животната средина е темелна вредност на Уставот 
на РМ (Член 8) и е регулирана со Законот за животната средина („Службен весник 
на Република Македонија“ број 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 48/10, 
124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15 и 129/15,192/15, 39/16 и 99/18). 
Проектните решенија, покрај другите фактори суштествени при дефинирање на 
градбите произлегуваат и од факторот - заштита и унапредување на животната 
средина.  
Превентивната заштита на животната средина претставува еден од елементите на 
развој и појдовна основа за глобално управување со животната средина, засновано 
врз принципите на одржлив развој. Заштитата на животната средина е императив на 
овој проект.  
На заштитата и унапредувањето на квалитетот и состојбата на медиумите на 
животната средина (воздух, вода, почва), на областите на животната средина, на 
биолошката разновидност и другите природни богатства, како и на заштитата на 
озонската обвивка и заштитата од негативното влијание на човекот врз климатскиот 
систем покрај одредбите на закон за животна средина се применуваат и одредбите 
на законите за одделни медиуми и области на животната средина. 

Заштитата на медиумите и одделните области на животната средина се постигнува 
преку превземање на мерки и активности кои се однесуваат на заштитата од 
штетни влијанија утврдени со законот за животната средина и посебните закони, 
од: 

- вршењето различни дејности; 
- загадувачките супстанци и технологии; 
- отпадот; 
- бучавата и вибрациите; 
- јонизирачкото и нејонизирачкото зрачење; 

Заштитата и унапредувањето на животната средина е систем на мерки и 
активности (општествени, политички, социјални, економски, технички, образовни и 
др.) со кои се обезбедува поддршка и создавање услови за заштита од загадување, 
деградација и влијание на/врз медиумите и одделните области на животната 
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средина (заштита од осиромашување на озонската обвивка, спречување на 
штетната бучава и вибрации; заштита од јонизирачко и од нејонизирачко зрачење, 
заштита од непријатна миризба и користење и депонирање на отпадоците и друг 
вид на заштита на животната средина). 
Животната средина е простор со сите живи организми и природни богатства, 
односно природните и создадените вредности, нивните меѓусебни односи и 
вкупниот простор во кој живее човекот и во кој се сместени населбите, добрата во 
општа употреба, индустриските и другите објекти, вклучувајќи ги и медиумите и 
областите на животната средина. 
Загадување на животната средина е емисија на загадувачки материи и супстанции, 
која е резултат на човековата активност, во воздухот, водата или почвата, којашто 
може да биде штетна за квалитетот на животната средина, животот и здравјето на 
луѓето или, емисија од која што може да произлезе штета за имотот или која ги 
нарушува или влијае врз биолошката и пределската разновидност и врз другите 
пропишани начини на користење на животната средина. 

  За реализација на системот за заштита на животната средина потребно е да се 
почитува следното: 

- зачување на амбиенталните, есетските и рекреативните потенцијали на 
просторот; 

- изградба на современа инфраструктура; 
- селектирано и организирано депонирање на отпадот со контролиран 

транспортен систем во регионалната санитарна депонија. 
- озеленување на дворните површини со високо и ниско зеленило кои 

значително ќе придонесе за микроклимата на овој дел 
- заштита на планираните коридори наменети за енергетска инфраструктура од 

градба на објекти и друга инфраструктура. 
  При преземањето активности или при вршењето дејности да се обезбеди висок 

степен на заштита на животната средина и на животот и здравјето на луѓето кои 
претстојуваат тука. 

  Загадувачот е должен да ги надомести трошоците за отстранување на опасноста 
од загадување на животната средина, да ги поднесе тршоците за санација и да 
плати правичен надомест за штетата причинета врз животната средина, како и да 
ја доведе животната средина, во најголема можна мерка, во состојба како пред 
оштетувањето. 

 

     6.2.1.Мерки за заштита на водата 

Заштитата на водата се третира како превентивна заштита. Превентивната 
заштита на водата при подземно водење на инфраструктурните водови за 
водоснабдување и прифаќање на отпадните води, како подземни инсталации, се 
однесува во нивната монтажа, експлоатација, одржување и интервенција. 
Инфраструктурните водови треба да бидат поставени во согласност со постојните 
технички нормативи и стандарди кои ќе ја обезбедат нивната сигурност, безбедност 
и долготрајност во експлоатацијата, ракувањето и одржувањето. Изборот на 
материјалите да биде во согласност со важечките стандарди и нормативи. 
Изградбата и употребувањето на планираната инфраструктурна градба неможе да 
доведе до искористување на земјиштето на начин и обем со кој би се загрозиле 
неговите природни вредности, квалитетот, количината и режимот на површинските 
и подземните води. 
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        6.2.2 Мерки за заштита на почвата 

Изградбата и употребувањето на линискиот инфраструктурен објект неможе да 
доведе до загадување на почвата. 

 
  6.2.3 Управување со отпад 

Со овој УП се предвидува избегнување и намалување на количеството на 
создадениот отпад и неговото негативно влијание врз животната средина, животот 
и здравјето на луѓето. При управувањето со отпадот, се предвидува истиот 
организирано да се прифати, да се транспортира и депонира во регионалната 

санитарна депонија ″Алинци″. 
Согласно член 7 од Законот за управување со отпад  („Службен  весник  на 
Република Македонија“ број 68/2004, 71/2004, 107/2007, 102/2008, 143/2008, 
124/10, 51/11, 123/12, 147/13, 163/13, 51/15, 146/15, 156/15, 192/15, 39/16 и 63/16), 
создавачите на отпад се должни во најголема мера, да го избегнат создавањето на 
отпад и да ги намалат штетните влијанија на отпадот врз животната средина, 
животот и здравјето на луѓето. Доколку општината отпочне со управување со 
отпадот ќе се примени претходна селекција за понатаму отпадот да биде 
преработен по пат на рециклирање, повторно употребен во истиот или во друг 
процес за екстракција на секундарните суровини или пак да се искористи како 
извор на енергија.   

 
6.2.4 Мерки за заштита од бучава 

  Со оглед на планираните намени во рамките на проектниот опфат на УП от не се   
потребни дополнителни мерки за заштита од бучава. 

 

  6.3 Мерки за заштита и спасување 

Согласно Законот за одбрана (Сл.в.на РМ бр.42/01), Законот за заштита и 
спасување  („Службен весник на Република Македонија“ број 36/2004, 49/2004, 
86/2008, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16,  106/16 и 83/18), Законот за 
пожарникарство („Службен весник на Република Македонија“ број 67/2004, 81/2007, 
55/13, 158/14, 193/15 и 39/16) и Законот за управување со кризи („Службен весник 
на Република Македонија“ број 29/2005, 36/11, 41/14, 104/15, 39/16 и 83/18), 
задолжително треба да се применуваат мерките за заштита и спасување.  

Мерките за заштита и спасување се остваруваат преку организирање на дејства и 
постапки од превентивен карактер, кои ги подготвува и спроведува Републиката 
преку органите на државната управа во областа за кои се оснивани. Мерките за   
заштита и спасување се однесуваат на заштита од природни непогоди и други 
несреќи, во мир и во војна и од воени дејствија. 

 Мерките за заштита и спасување задолжитело се применуваат при планирањето и 
уредувањето на просторот, во проектите како и при изградба на објекти и 
инфраструктура, согласно Уредбата за начинот на применување на мерките за 
заштита и спасување, при планирање и уредување на просторот и населбите, во 
проектите и изградба на објектите (Сл весник на РМ бр; 105/05), како и учество во 
техничкиот преглед. 

   Мерки за заштита и спасување се: урбанистичко-технички и хуманитарни и други  
мерки за заштита и спасување кои би се појавиле при и по природните непогоди и  
други несреќи. 

   Урбанистичко-технички мерки се:  

-засолнување  

-заштита и спасување од поплави 
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-заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи  

-заштита од неексплодирани убојни и други експлозивни средства  

-заштита и спасување од техничко-технолошки несреќи и  

-спасување од сообраќајни несреќи.  

Хуманитарни мерки се:  

-евакуација  

-згрижување на загрозеното и настраданото население  

-радиолошка, хемиска и биолошка заштита  

-прва медицинска помош  

-заштита и спасување на животни и производи од животинско потекло  

-заштита и спасување на растенија и производи од растително потекло и  

-асанација на теренот. 

Врз основа на член 53 од Законот за заштита и спасување (Сл.весник на РМ 
бр.36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18), Мерките 
за заштита и спасување задолжително се применуваат: 

1) при планирањето и уредувањето на просторот и населбите 
2) во  проектите,  за  објекти  и  технолошки  процеси  наменети  за  

складирање, производство  и  употреба  на  опасни  материи,  нафта  и  
нејзини  деривати, енергетски гасови, јавниот сообраќај, црна и обоена 
металургија, како и за јавна, административна, културна, туристичко-
угостителска дејност и 

3) при изградба на објекти и инфраструктура.  
Начинот на применувањето на мерките за заштита и спасување, при планирањето и 
уредувањето на просторот и населбите, во проектите и при изградба на објектите, 
како и учество во техничкиот прием Владата го уредува со уредба. 
Во функција на уредувањето на просторот задолжително се обезбедува: 

1) изградба на објекти отпорни на сеизмички дејства 
2) регулирање на водотеците и изградба на систем на одбранбени насипи 
3) изградба нан снегозаштитни појаси и пошумување на голините 
4) Обезбедување на противпожарни пречки 
5) изградба на објекти за заштита и 
6) изградба на потребната инфраструктура. 

При примена на проектните решенија на УП за се што не е регулирано со овие 
услови да се применуваат стандарди и нормативи утврдени со Законот  за  заштита  
и  спасување  („Службен весник на Република Македонија“ број 36/2004, 49/2004, 
86/2008, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18), Процена за загрозеност 
на Република Македонија од природни непогоди и други несреќи (Сл.весник на РМ 
бр.117/07), Методологија за содржината и начинот на проценување на опасностите 
и планирање на заштитата и спасувањето (Сл.весник на РМ   бр.76/06) и Уредбите 
за споведување на заштитата и спасувањето од пожари и урнатини (Сл.весник на 
РМ бр.98/05). 

 

 

6.3.1 Засолнување 

Согласно критериумите од член 62 од Законот за заштита и спасување 
засолнувањето опфаќа, планирање, изградба, одржување и користење на јавни 
засолништа. Потребниот број на засолнишни места се утврдува според намената 
на објектот и новопроектираната корисна површина, а степенот на заштита се 
определува според  утврдениот потребен број на засолнишни места и Одлуката за 
утврдување на загрозени зони (Сл. Весник на РМ бр.105/05); 
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Јавните засолништа се планираат согласно Програмата на Владата  за мерките за 
заштита и спасување, а истите се вградуваат во урбанистичките планови.  

 

6.3.2 Мерки за заштита и спасување од поплави 

Заштита и спасување од поплави опфаќа регулирање на водотеците, изградба на 
заштитни објекти, одржување и санирање на оштетените делови на заштитните 
објекти, набљудување и извидување на состојбите на водотеците и високите 
брани, заштитните објекти и околината, обележување на висинските коти на 
плавниот бран, навремено известување и тревожење на населението во 
загрозеното подрачје, обезбедување на премин и превоз преку вода, спасување на 
загрозените луѓе на вода и под вода, црпење на водата од поплавените подрачја со 
основните услови за живот и учество во санирање на последиците предизвикани од 
поплавата. 

  Просторот не е подлежен на поплави, со оглед на конфигурацијата на теренот. 
 

6.3.3 Мерки за заштита од пожар 

При изработката на овој УП се предвидени пропишаните мерки за заштита од 
пожари, согласно Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република 
Македонија“ број 36/2004, 49/2004, 86/2008, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 
71/16,106/16 и 83/18) и Законот за пожарникарство („Службен весник на Република 
Македонија“ број 67/2004, 81/2007, 55/13, 158/14, 193/15 и 39/16) и други позитивни 
прописи со кои е регулирана оваа проблематика. 
Од урбанистички аспект противпожарната (ПП) заштита се предвидува од аспект 
на:  

- брз и непречен пристап до градбата  
- градбите се предвидуваат од тврда градба, со примена на огноотпорни 

материјали, 
- при планирањето е водено сметка за обезбедување на доволни 

растојанија меѓу објектите 
- со сообраќајното решение и начинот на кој се предвидува изградбата на 

градбата овозможен е пристап на противпожарно возило од повеќе страни.  
- Сообраќајницата е со доволна ширина, што овозможува непречено и брзо 

движење на противпожарните возила,  
- во градот Тетово се наоѓа противпожарна едница, која е опремена со 

противпожарни возила и со обучени лица за дејствување во случај на 
пожар 

- обезбедена е доволна количина на вода за гасење на пожар 
 
Сите објекти се лоцирани така да се пристапни за пожарните возила, а ширината 
на пристапот не смее да биде помала од 3,5m со што се овозможува лесна 
подготовка и ставање во дејство на потребната опрема за борба против пожарот и 
спасување на луѓето. 
Ивичњаците на пристапниот пат мора да бидат закосени поради лесен пристап на 
пожарните возила до објектот. 
Сообраќајниот систем во локалитетот овозможува лесен пристап на пожарните 
возила до објектите. При конципирање на сообраќајот планирано е несметано 
движење на пожарните возила. Сообраќајницата и пристапот се така планирани да 
овозможува несметан пристап за пожарни возила со доволна ширина на пристапот, 
за да се овозможи лесна подготовка и ставање во дејство на потребната опрема за 
борба против пожарот и спасување на луѓето. Ивичњаците на пристапниот пат 
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треба да бидат со висина не поголема од 7,0cm и закосени поради лесен пристап 
на пожарни возила до објектот. 
Временскиот рок за дејствување на пожарните возила зависи од оддалеченоста на 
најблиската противпожарна станица, која за овој плански опфат кој спаѓа во реонот 
на противпожарниот центар во Прилеп, би изнесувал од 15 до 20 мин. 

 
Државните органи, органите на државната управа, единиците на локалната 
самоуправа, трговските друштва, јавните претпријатија, установите и службите се 
должни да имаат соодветни уреди и инсталации за заштита од   пожари и 

експлозиии, друга противпожарна опрема, средства за гаснење на пожари и 
противпожарниапарати, според пропишани срандарди. Уредите, инсталацииите, 
опремата и средствата од ставот 1 на овој член, задолжително треба да се 
наоѓаат на одредеди места, да се одржуваат во исправна состојба, да бидат 
посебно обележени и секогаш достапни за употреба, согласно со закон. 
Согласно член 70 од Законот за заштита и спасување  („Службен весник на 
Република Македонија“ број 36/2004, 49/2004, 86/2008, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 
71/16, 106/16 и 83/18), инвеститорот во проектната документација за изградба на 
објекти е должен да изготви посебен елаборат за застапеноста на мерките за 
заштита од пожари, експлозии и опасни материи и да прибави согласност за 
застапеност на мерките за заштита од пожари, експлозии и опасни материи. 
Согласност за застапеност на мерките за заштита од пожари, експлозии и опасни 
материи дава Дирекцијата, односно нејзините подрачни организациони единици за 
заштита и спасување. Директорот на Дирекцијата ја  утврдува содржината на 
елаборатот за заштита од пожари, експлозии и опасни материи. Директорот на 
Дирекцијата ги пропишува  мерките  за  заштита  од  пожари, експлозии и опасни 
материи. Одредбата од ставот 1 на овој член ги опфаќа сите објекти, освен 
станбените објекти со висина на венецот до 10 метри и јавните објекти со 
капацитет за истовремен престој до 25 лица. 
За објектите на кои не се однесува одредбата на овој член се применуваат 
важечките мерки, нормативи и стандарди кои се однесуваат на заштита и 
спасување. 
Исто така потребно е да се предвидат надворешни противпожарни хидранти на 
растојание од 150 метри што одговара на прописите за надворешните 
противпожарни хидранти во населени места да бидат максимално оддалечени 
Л=150 метри. 

 

6.3.4 Мерки за заштита од неексплодирани убојни и други експлозивни 
средства 

Согласно член 80 Законот за заштита и спасување  („Службен весник на 
Република Македонија“ број 36/2004, 49/2004, 86/2008, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 
71/16, 106/16 и 83/18), заштитата од неексплодирани убојни и други експлозивни 
средства опфаќа пребарување на теренот и пронаоѓање на неексплодирани 
убојни средства, обележување и обезбедување на теренот, онеспособување и 
уништување на сите видови на неексплодирани убојни и други експлозивни 
средства како и транспорт до определеното и уреденото место за уништување и 
безбедносни мерки за време на транспортот. Онеспособување и уништување на 
сите видови на неексплодирани убојни и други експлозивни средства  се  врши  
на  местото  на  пронаоѓање,  ако  за  тоа  постојат  безбедносни услови. 
Ако не се исполнети условите од ставот 2 на овој член, уништувањето на 
неексплодирани убојни и други експлозивни средства се врши на претходно 
определени и уредени места за таа намена. 
Стандардните оперативни процедури за заштита и спасување од не експлодирани 
убојни и други експлозивни средства ги пропишува директорот на Дирекцијата. 
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6.3.5 Мерки за заштита од урнатини  

Заштитата од урнатини како превентивна мерка се утврдува во урбанистичките 
планови во текот на планирање на просторот. Во овој УП е утврден 
претпоставениот степен на урнатини, нивниот однос према слободните површини и 
степенот на проодност на собраќајниците, врз основа на што е изработено 
планираното решение. 

За трусноста на подрачјето се донесени заклучоци врз основа на анализи и 
статистики на земјотресите што се случиле во претходниот период. Во поширокиот 
круг на Полог земјотресите биле со јачина од 7 – 9 степени МКС. Површински 
целата територија на општината е потенцијално активна до 8 степени по МКС.  
Се предвидува асеизмичка градба. 
Во случај на можни разурнувања, планираните решенија на уличната мрежа 
обезбедува:  

• брза и непречена евакуација на луѓето (нема тесни грла на 
сообраќајниците) 

• брз пристап на екипите за спасување и нивните специјални возила, 

• непречена интервенција во кругот на катастрофата, 

• штетите да се сведат на минимум, 

• брза санација на последиците.  
Другите елементи за заштита од земјотреси, како природна катастрофа, да се 
утврдат со посебниот елаборат за асеизмичка градба во делот на статиката и 
динамичка анализа на градбата, како составен дел на Основниот проект.  

 

6.3.6 Мерки за сообраќајни несреќи 

Комплетната сообраќајна сигнализација на уличната мрежа, како  вертикална  и 

хоризонтална треба да е изведена согласно прописите од областа на сообраќајот. 
Временскиот рок за дејствување на возилата за прва помош зависи од 
оддалеченоста на најблиската болница или поликлиника. 
Временскиот рок за дејствување на пожарните возила зависи од оддалеченоста 
најблиската противпожарна станица. 

 

6.3.7 Евакуација 

Со евакуацијата се врши планско, организирано и контролирано преместување 
на населението, материјалните добра и културното наследство на Републиката од 
загрозените во побезбедните подрачја. 
Евакуацијата се извршува доколку со други мерки не е можно да се спречат 
последиците од природните непогоди и други несреќи. 
Населението од подрачјето од кое се врши евакуација, може да евакуира во 
друга општина на одредено место и во одредено време. 

 

      6.3.8 Згрижување на загрозеното и настраданото население 

Згрижувањето опфаќа прифаќање, сместување и обезбедување на основни 
услови за живот на настраданото и загрозеното население. Републиката и 
единиците на локалната самоуправа се должни да обезбедат сместување и 
итно згрижување на населението, кое поради природни непогоди и други несреќи, 
останало без дом и средства за живеење и кое поради загрозеност  се задржува 
надвор од своето место на живеење. 
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      6.3.9 Радиолошка, хемиска и биолошка заштита 

Радиолошката, хемиската и биолошката заштита опфаќа мерки и активности за 
заштита на луѓето, добитокот и растенијата, со навремено откривање, следење и 
контрола на опасностите од последиците од несреќи со опасни материи, како и 
последиците од радиолошки, хемиски и биолошки агенси и преземање на мерки и 
активности за отстранување на последиците од нив. Сопствениците на објекти во 
кои се произведуваат и складираат опасни материи, сопствениците на транспортни 
средства, сопствениците и корисниците на објектите и уредите кои се наменети за 
јавно снабдување со вода, производство, сообраќај и складирање на прехранбени 
производи, лекарства и сточна храна, јавните здравствени служби, како и 
сопствениците на објекти во кои се врши згрижување и образование на децата, се 
должни да обезбедат заштитни средства и да ги спроведуваат стандардите и 
процедурите заради радиолошка, хемиска и биолошка заштита. 

Надлежните субјекти потребно е да преземат мерки и активности за заштита 
и спасување и тоа: 

-РХБ извидување на територијата 
-дозиметриска контола 
-детекција на РХБ агенси присутни на одредено подрачје 
-лабораториско испитување на видот, концентрацијата, својствата и другите 

карактеристики на РХБ контаминентите. 
 

6.3.10 Прва медицинска помош 

Прва медицинска помош опфаќа преземање на мерки и активности за укажување на 
прва медицинска помош со стандардни и прирачни средства на местото на 
поврдувањето-заболувањето, медицинска тријажа на повредените и заболените 
итранспорт до најблиските здравствени установи. 
Временскиот рок за дејствување на возилата за брза помош за овој проектен опфат 
зависи од оддалеченоста на најблискиот медицински центар и болница. 
  

6.3.11 Заштита и спасување на животни и производи од животинско 
потекло 

Заштита и спасување на животни и производи од животинско потекло опфаќа 
превентивни и оперативни мерки за заштита на животните и производите од  
животинско потекло од дејствата на природните непогоди, епизоотии и други 
несреќи. 
Превентивните мерки за заштита и спасување на животни и производи од 

животинско потекло ги спроведуваат надлежни органи и институции во нивното 
секојдневно работење. 
Во спроведување на оперативните мерки, покрај надлежните органи и институции 
учествува и Дирекцијата со своите единици и тимови, со  укажување на прва 

ветеринарна помош на повреден, заболен и контаминиран добиток со стандардни и 
прирачни средства на местото на повредувањето и транспорт до соодветните 
ветеринарни установи 

6.3.12 Заштита и спасување на растенија и производи од растително 
потекло 

Заштита и спасување на растенијата и производите од растително потекло 

опфаќа превентивни и оперативни мерки и активности за заштита од растителни 
болести, епифитотии, штетници, плевели, радиолошка, хемиска и биолошка 
контаминациај и други видови на загрозување. 
Превентивните мерки за заштита  и  спасување на растенијата и производите од 
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растително потекло ги спроведуваат надлежни органи и институции во нивното 
секојдневно работење. 
Во спроведување на оперативните мерки, покрај надлежните органи и 
институции учествува и Дирекцијата со своите единици и тимови. 

 
 

6.3.13 Асанација на теренот 

 
Асанација на теренот опфаќа пронаоѓање, собирање, идентификација, транспорт и 
погребување на загинати и умрени лица, собирање, транспорт и закоп на угинати 
животни, собирање и уништување на сите видови отпадни  и други опасни 
материи што го загрозуваат животот и здравјето на луѓето, дезинфекција, 
дезинсекција и дератизација на теренот и објектите како и аснација на објектите 
за водоснабдување. 
За цврстиот отпад се предвидува собирање во контејнери за отпадоци и нивно 
редовно евакуирање до депонија. Евентуалните отпадоци од некој процес на 
производството потребно е да се собираат во посебен контејнер. Со тоа ќе се 
спречи загадување на почвите и на подземните води, а со тоа на животната и 
работната средина воопшто. Денешниот степен на развиток на сите научни 
гранки на техниката и хемијата, апсолутно овозможува здрав  и  чист животен 
амбиент, бидејќи може да се прочисти готово секој вид на отпадна вода. Со 
прочистување на отпадната вода, како и со заштита на водата од загадување, се 
решава проблемот на снабдување на стопанството и населбите со чиста вода. 
Со тоа се решава и прашањето на водата како елемент на животната средина, 
пресуден за егзистенција на човекот. 
Носителите на одделните активности за асанација на теренот ќе се утврдуваат 
според надлежноста на предметниот опфат.  

 
 

  6.4 Мерки за спречување на бариери за лицата со инвалидност 

За обезбедување на непречено движење на лицата со инвалидитет, сите пешачки 
површини се планирани со континуирана нивелета без скалести денивелации со 
подолжен наклон од најмногу 8,33%  или во однос (1:12), согласно член 192 став 1 
од Правилникот за урбанистичко планирање (“Сл.Весник на РМ бр225/20, 219/21 и 
104/22). 
При изработка на проекти за уличната мрежа на секој пешачки премин треба да се 
предвидат рампи за совладување на денивелацијата помеѓу тротоарот и 
коловозот. Поставување на трајна и времена урбана опрема на јавните пешачки 
површини не смее да претставува архитектонска бариера и да го попречува  или 
отежнува пешачкиот сообраќај а особено на лица со инвалидност со колички.
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2) НУМЕРИЧКИ ДЕЛ 

 
2.1. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ 

Урбанистичкиот Проект за инфраструктура за изградба на линиски 
инфраструктурен објект -  подземен 20kV кабел од границата на КО Големо Коњари 
1, до постоечкиот челичен решеткаст поцинкуван столб на срднонапонски 10кV ДВ 
Славеј – Големо Коњари 1, КО Големо Коњари 1, општина Прилеп. Границата на 
проектниот опфат преставува површина која ја опфаќа планираната траса на 
колекторот за одведување на отпадни води и е со површина од 1509,53 м2 и 
должина на траса 748 м. 
Трасата на предметниот инфрастуктурен проект се протега по неизградено 
земјиште. 

 
Урбани параметри во граници на проектен опфат: 

 
- Проектен опфат 1509,53 м2, 
- Должина на траса од 748 м. 

- Наменска употреба на градежното земјиште: 
- Е1.8 – Високо и средно напонски електрични водови  

 

НУМЕРИЧКИ ВРЕДНОСТИ ОД ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
  

1 ПРОЕКТЕН ОПФАТ 1509,53м2 

2 Е1.8 – Високо и средно напонски 

електрични водови 
 

1509,53м2 
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за работниот тим: 
 
 

 
д.и.а. Елена Арсов Овластен планер 0.0362 

д.и.а. Елена Арсеска Овластен планер 0.0592 

д.г.и Муса Муслија 
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III. ГРАФИЧКИ ДЕЛ 
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ИДЕЕН ПРОЕКТ 
PROJEKT IDEOR 
Идеен урбанистички проект за инфраструктура 
на линиски инфраструктурен објект-кабелски 
подземен вод, од административна граница 
помеѓу катастарска општина  КО Врбјани 
општина Кривогиштани и КО Гоолемо Коњари 1  
КП 1821 општина Прилеп до постоечки челични 
решеткаст поцинкуван столб на среднонапонски 
10kV постојна трафостаница на КП 1816 КО  
Големо Коњари 1 

 

ЛОКАЦИЈА:   дел од КП 1821, дел од КП 1684/1, 
дел од КП 352/1, дел од КП 372, дел од КП 1762, 
дел од КП 1815, дел од КП 1816 и дел од КП 
1810 КО ГОЛЕМО КОЊАРИ 1  
  
 

ИНВЕСТИТОР: ДПТУ ГОЛД ЛАНД 
 

ПРОЕКТАНТ :    “Про-инженеринг“ – Тетово 
 

Тетово, Март 2022 год. 
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   B. Графички дел 

   
1. Ситуација на кабелска траса  1:1000 
2. Означување на кабелски траси на регулирарен терен 
3. Приказ на СН кабелски ров  
4. Вкрстување на кабел со инфраструктурни објекти 
5. Бетонски ознаки за обележување на кабелски траси 
6. ДЕТАЛ – ровови и доплати  
7. ДЕТАЛ – материјал за полнење и разбивање на  
 Зацврстени површини   
8. Податоци за кабел тип NA2XS(F)2Y 1x150 mm², 12/20 kV 
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    I. ОПШТ ДЕЛ 
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ПРОЕКТНА ЗАДАЧА 

 

А: Општи податоци 

 

 

Вид на техничка документација: Идеен проект 

 

Технички прописи: Техничката документација да се изработи 
според важечките технички нормативи, 
прописи и стандарди од соодветната област 
 

Б: Технички податоци 

 

 

Име на водот: 

 

Градење на 10(20)kV кабелски подземен вод  
, од административна граница помеѓу 

катастарска општина  КО Врбјани општина 
Кривогиштани и КО Гоолемо Коњари 1  КП 

1821, општина Прилеп до постоечки челични 
решеткаст поцинкуван столб  

на среднонапонски 10kV постојна СТС 
10(20)/0.4kV трафостаница на КП 1816, КО  

Големо Коњари 1. 
 
 

Почетна точка на кабелскиот вод: 

 

 

Крајна точка на кабелскиот вод: 

 

 

од административна граница помеѓу 
катастарска општина  КО Врбјани општина 
Кривогиштани и КО Гоолемо Коњари 1  КП 
1821 општина Прилеп  

 
Постоечки столбна ТС 10(20)/0,4kV, 50Hz 
250kVA 
 

Траса на водот: Кабелска траса 

Работен напон: 20 kV; 

Должина на кабелска траса: сса 748 метри 

 

Кабел: NA2XS(F)2Y 1 x 150 mm², 12/20 kV 

 

ИНВЕСТИТОР 

                                             ________________ 
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   II. ЛОКАЦИСКОУРБАНИСТИЧКИ ДЕЛ 
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    III. ПРОЕКТАНТЕН ДЕЛ 
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    A.  Текстуален дел 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРО ИНЖЕНЕРИНГ ДОО ТЕТОВО    

 

 

 

Објект: Предмет: 
Градење на 20kV кабелски подземен                                              Идеен проект 
Инвеститор:  
ДПТУ ГОЛД ЛАНД, Тетово  

9

 
 
 
  
 
1. ВОВЕД 
 
Новиот среднонапонски приклучок има за цел да го снабди со електрична енергија комплексот 
ДПТУ ГОЛД ЛАНД лоциран на Врапчиште (КП бр. 136) општина Врапчиште. Комплексот му 
припаѓа на  Интернационал Фреш Фоод ДОО-Тетово. За квалитетно и доверливо напојување 
со електрична енергија на комплексот, од страна на ЕВН Македонија АД Скопје се предвидува 
изградба на среднонапонски кабелски извод од СН во постоечкото трафо на КП бр. 1136/3 КО 
Добридол  10(20) kV. 
За изведба на приклучокот, техничкото решение предвидува изградба на нов средонапонски 
кабелски вод од од административна граница помеѓу  катастарска општина КО Врбјани 
општина Кривогиштани и КО Гоолемо Коњари 1  КП 1821 општина Прилеп до постоечкиот 
челичен решеткаст поцинкуван столб на срднонапонски 10кV ДВ Славеј на КП 1810 КО  
Големо Коњари 1 (КП бр. 136 КО Врапчиште). 
Идеен проект е изработен согласно Законот за градење на С.Р. Македонија. 
 
Новиот среднонапонски приклучок има за цел да го снабди со електрична енергија комплексот 
Голд Ланд лоциран на Големо Коњари 1 (КП бр. 1775; 1778; 1810; 1816) општина Прилеп. 
Комплексот му припаѓа на  ДПТУ ГОЛД ЛАНД ДОО с. Требош. За квалитетно и доверливо 
напојување со електрична енергија на комплексот, од страна на ЕВН Македонија АД Скопје се 
предвидува изградба на среднонапонски кабелски извод од кабелски подземен вод, од 
административна граница помеѓу катастарска општина  КО Врбјани општина Кривогиштани и 
КО Гоолемо Коњари 1,  КП 1821 општина Прилеп до постоечки челични решеткаст поцинкуван 
столб на среднонапонски 10kV постојна СТС 10(20)/0.4kV трафостаница на КП 1810 КО  
Големо Коњари 1. 
За изведба на приклучокот, техничкото решение предвидува изградба на нов средонапонски 
кабелски вод од административна граница помеѓу катастарска општина  КО Врбјани општина 
Кривогиштани и КО Големо Коњари 1, КП 1821, општина Прилеп до постоечки челични 
решеткаст поцинкуван столб на среднонапонски 10kV постојна СТС 250kVA 10(20)/0.4kV 
трафостаница на КП 1810 КО  Големо Коњари 1, со кабел 3x(1хNA2XS(F)2Y 1x150mm2), 
12/20kV, поставен во земјан ров, до постоечки челични решеткаст поцинкуван столб на 
среднонапонски 10kV постојна СТС 10(20)/0.4kV трафостаница на КП 1810 КО  Големо Коњари 
1. 
Идејниот проект е изработен согласно Законот за градење на С.Р. Македонија 
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2. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ ЗА НН КАБЕЛСКИ ПРИКЛУЧОК 
 
  
 
 
 

 Објект:  Градење на 10(20)kV кабелски подземен вод ,  
   од административна граница помеѓу   
   катастарска општина КО Врбјани општина  
   Кривогиштани и КО Гоолемо Коњари 1  КП  
   1821 општина Прилеп до постоечки челични  
   решеткаст поцинкуван столб на    
   среднонапонски 10кV ДВ Славеј   

 
Локација:     дел од КП. 1821, дел 1684/1 дел од КП. 352/1,  
      дел од КП. 372, дел од КП 1762, дел од КП 1815, дел                         
од КП 1816 и дел од КП 1810, КО ГОЛЕМО КОЊАРИ 1  
 
 
 
Напојна линија:    
 

Почетна точка на кабелски вод среднонапонски далековод од  административна 
граница помеѓу катастарска општина КО Врбјани 
општина Кривогиштани и КО Гоолемо Коњари 1  
КП1821 општина Прилеп. 

 
Крајна точка на кабелскиот вод:  Постоечкиот челичен решеткаст поцинкуван столб на 

срднонапонски 10кV ДВ Славеј                  
 
Работен напон: 20 kV;    
 
Тип на кабел и пресек: 3x(1хNA2XS(F)2Y 1x150mm2), 12/20kV 
    
Должина на кабелски вод: 
од постоечка ТС до нов ТС на КП. 1136/3 сса 748 метри 
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3. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ ЗА КАБЕЛОТ 
 
 
Од  административна граница помеѓу катастарска општина КО Врбјани општина Кривогиштани 

и КО Гоолемо Коњари 1  КП1821 до постоечкиот челичен решеткаст поцинкуван столб на 

срднонапонски 10кV ДВ Славеј.  
  
Тип на кабел и пресек: NA2XS(F)2Y 1x150mm2), 12/20kV 
 
Проводник: Алуминиумски, едножичен секторски проводник 
 
Пресек на жила: 150 mm² 
 
Надворешен дијаметар на кабел: 35 mm 
 
Тежина на кабел: 1723 kg/km 
 
Изолација: XLPE 
 
Плашт: HDPE 
 
Радиус на свиткување: (15 х Ø кабел) mm 
 
Дозволена сила на влечење 
при положување: 3 daN/mm²  
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4. ОПИС НА ПРИКЛУЧОКОТ 
 
Предмет на овој идеен проект е изградба на нов 20kV кабелски вод за поврзување на 
постојниот челичен решеткаст поцинкуван столб на срднонапонски 10кV ДВ Славеј на КП 1810 
КО  Големо Коњари 1. Идеејниот проект е изработен во се според техничките норматови за 
изгрдба на надземни и подземни електроенергетски водови (IEC 50341:1:2001, MKS No.65/88, 
VDE0210/5.89).  
Овој проект е технички проект во кој се детализираат техничките услови за полагање на 
електроенергетски кабел. 
 Приклучувањето  предвидено е да се изведе од административна граница помеѓу  катастарска 
општина КО Врбјани општина Кривогиштани и КО Гоолемо Коњари 1  КП 1821 општина Прилеп 
до постоечкиот челичен решеткаст поцинкуван столб на срднонапонски 10кV ДВ Славеј на КП 
1810 КО  Големо Коњари 1 со полагање на кабел тип  3x(1хNA2XS(F)2Y 1x150mm2), 12/20kV, 
врзани во сноп во ист ров. 
Почетна точка на трасата е од административна граница помеѓу катастарска општина КО 
Врбјани општина Кривогиштани и КО Гоолемо Коњари 1  прикажан во ситуација, кој е 
приклучен на среднонапонски  10/20kV ДВ Славеј.  Врапчиште  
Кабелската траса се движи полевиот раб на пристапен пат во должина од 748м. Притоа во 
неколку места се вкрстува со пристапни патишта. При вкрстување со пристапните патишта 
потребно е кабелот да се постави во заштитна ПВЦ цевка Ф100мм. 
 
Кабелската траса завршува кај постоечкиот челичен решеткаст поцинкуван столб на 
срднонапонски 10кV ДВ Славеј.   

 
5.  КАРАКТЕРИСТИКИ НА КАБЕЛСКИОТ ВОД 
 
Ископот на кабелскиот ров треба да се изведе рачно или машински, со внимателно копање. 
Ваквото барање е поради можноста за постоење на подземни инсталации кои не се очекувани 
при ископот. 
При ископ на ровот, доколку дојде до обрушување на земјата, треба да се изврши потпирање 
на страните на ровот. 
Ширината на дното на ровот треба да е 0,5 m и длабочина на ровот oд 0,8 m на регулирана 
површина, предметниот кабел тип 3x(1хNA2XS(F)2Y 1x150mm2), 12/20kV во ровот се 
положуваат на начин претставен на цртеж бр. Е03. 
Затрупувањето на ровот се изведува во слоеви со нивно набивање а површината на ровот 
треба да се врати во првобитната состојба. 
На делот од трасата кој минува по земјена површина, враќањето во првобитна состојба се 
изведува така што: 
- се расчистува ископот од непотребен материјал и отпад, 
- набивање на земјата во слоеви од 20см, 
- насипување на хумус до ниво на терен и валирање, 
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  НАБИЕНА ЗЕМЈА 
 
 
 
 

 

 

  ПЛАСТИЧНА ПРЕДУПРДУВАЧКА  

 ЛЕНТА 
 
 

 FeZn  ЛЕНТА 40x4 mm 
 
 

 ПЛСАТИЧНИ ГАЛ ШТИТНИЦИ 

 

 СРЕДНОНАПОНСКИ КАБЕЛ 

 3x(N2XS(F)2Y 1x150mm²), 12/20 kV 
 
 

  СИТЕН ПЕСОК 
 

 
 
 
 

 Ров во земјена површина 
 

 
 
Над положените кабли треба да се положи пластифицирана предупредувачкалента по целата 
должина на ровот. 
Доколку Инвеститорот смета дека е потребно, може да се вгрaдат и други ознаки за 
обележување на кабелската траса. 
Каблите механички се заштитуваат со поставување на пластични “ГАЛ” штитници на начин кој 
е даден во цртеж. 
Во кабелскиот ров се предвидува полагање на FeZn лента 40x4mm по цела должина на 
трасата. Лентата треба да биде поврзана со заземјувачкиот систем на напојната 
трафостаница, и со заземјувањето на новопредвидениот СТС 10(20)/0.4kV, 50Hz, 250kVA. 
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6. ДИМЕНЗИОНИРАЊЕ НА КАБЕЛСКИОТ ВОД 
 
 

Струјно оптоварување  
 

Номиналната (максимална) струја 
n
I  низ кабелот изнесува: 

 

   A

U

S
I

n

n

n
21,15

95,0103

250

cos3
=

⋅⋅
=

⋅⋅
=

ϕ
  

 

n
S  250 kVA – максимална едновремена моќност на објектот 

n
U  10kV – номинален напон 

ϕcos  0,95 – фактор на моќност  

Согласно пресметаната номинална струја, унификацијата и анализите на ЕВН Македонија за 
новиот 10(20)kV кабелски вод, би се избрал еден кабел тип NA2XS(F)2Y 1x150mm2), 12/20kV кој 
положен во триаголен сноп  може трајно да се оптовари со струја од 409А. 

 
In = 15,21 A < 409А 

 
Според пресметката, во овој случај, новиот кабелски вод ќе биде во можност да го 
прифати секое оптоварување на изводот, а со самото тоа, не може да се појави 
ситуација на негово преоптоварување. 

 
 

 
7.  ВКРСТУВАЊЕ И ПАРАЛЕЛНО ВОДЕЊЕ НА КАБЕЛСКАТА ТРАСА СО ДРУГИ 

ИНСТАЛАЦИИ И СООБРАЌАЈНИЦИ 
 
 
При проектирање и изведба на кабелски вод потребно е да се обрне внимание за сите можни 
вкстувања со подземни инсталации и ссобраќајници. Можно е да се појават вкрстувања со: 
фекална канализација, атмосферска канализација, водоводна инсталација, нисконапонски 
приклучок, телефонски приклучок, патишта, железниќки пруги и сл. Сите вкрстувања треба да 
се изведат во согласност со техничките прописи и упатството за поставување на енергетски 
кабли. 
Пред почетокот на изведбата, инвеститорот е должен да ги добие сите потребни дозволи, 
согласности и подлоги од соодветните институции. 
Докулку во текот на изведбата се воочи вкрстување со подземни инсталации кои не се 
претходно предвидени, потребно е да се добијат соодветни согласности и подлоги, кои ќе се 
приложат во проектот за изведена состојба. Новите вкрстувања треба исто така да се изведат 
во согласност со упатството за полагање на енергетски кабли. 
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8.  ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА КАБЛИТЕ 
 
 
Над положените кабли треба да се положи пластифицирана предупредувачкалента по целата 
должина на ровот. 
Доколку Инвеститорот смета дека е потребно, може да се вгрaдат и други ознаки за 
обележување на кабелската траса. 
 
 
 
 

9.  УПАТСТВО ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ КАБЛИ 
 
 
9.1. Директно полагање на енергетски кабли во земја 
 
Се препорачува директно полагање на енергетски каблови во земја, во кабелски ров чии 
димензии зависат од номиналниот напон на кабелот, видот на земјиштето како и од бројот на 
кабли кои се полагаат во истиот ров. 
Нормална длабочина на ровот во кој се полага кабелот изнесува: 

� 1.1 m  закабли 35 kV 
� 0.7 – 0.8 m за кабли 1 kV, 10 kV и 20 kV 

Отстапувања се дозволени на помали должини при вкрстување со други кабли и 
инсталации, како и во случаи на неповолни услови на полагање.  
Доколку кабелот се полага на помали длабочини поради разни препреки или други 
инсталации, потребно е да се предвиди дополнителна заштита од механички оштетувања со 
примена на заштитни цевки, бетонски заштитници и сл. 
Кабелот се полага во средина на слој од песок и шљунак кој е со дебелина 0.2m. над дното на 
кабелскиот ров. За набивање на овој слој треба да се користат исклучително рачни набивачи. 
Кабелскиот ров се копа како отворен ров. Само во случај на вкрстување на кабелот со 
железничка пруга или со пат или улица каде не смее да се прекинува сообраќајот се врши 
бушење на отвор за цевка низ која се провлекува кабелот. Ова мора да се врши многу 
внимателно, да не дојде до оштетување на друга инсталација. 
Ископаниот кабелски ров мора да биде видливо обележан, поради сигурност на пешаците и 
возилата. Влезовите во куќи и деловни простории треба да имаат соодветни премостувања. 
Затрупувањето на кабелскиот ров се врши со земја од откопот или со новодонесена земја во 
слоеви од по 0.3 m. Слоевите од земја над постелицата од песок и шљунак се набиваат со 
механички набивачи. 
При затрупувањето на кабелскиот ров, над кабелот вдолж целата траса треба да се постави 
пластична предупредувачкалента: 

� приполагањенакабелнарегулираниповршинисепоставуваеднапредупредувачкалентан
а 0.4 m надкабелот (сл. 1), 

� приполагањенакабелотнанерегулираниповршинисепоставуваатдвепредупредувачкиле
нтиодкоипрвата е на 0.3 m, а вторатана 0.5 m надкабелот (сл. 1), 

� аковоистировсеполагаатповеќекабли, тогашбројотнапредупредувачкиленти и 
нивнотомеѓусебнорастојаниетребадабидаттакаодбранидаситекаблибидат “покриени” 
сопредупредувачкиленти (сл. 2). 

Пластичната педупредувачкалента е со црвена боја со втиснат натпис за внимателност, 
ширината на траката треба да биде околу 10 cm, а квалитетот на материјалот треба да 
гарантира век на траење од околу 30 години. 
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1 предупредувачка лента;  2набиеназемјавослоеви;  3 кабел;  4 песок 
Слика бр. 1 

 
 

 
 

1 СН кабел;  2 НН кабел;  3 песок;  4 набиеназемјавослоеви;  
5 предупредувачкалента;  6 цигли;  

Сликабр. 2 
 
 
За премин под пат во урбанизирани населби наместо кабелска канализација може да се 
користи и директно полагање на кабли во земја, во ров со длабочина 1.4 m се поставува 
постелица на кабелот која е претходно опишана, над неа се поставуваат армирно-бетонски 
плочи, слој на земја и слој на мршав бетон МБ-15 (сл. 3). 
После полагањето, изработката на кабелските спојници и завршници, напонското испитување 
на комплетниот кабелски вод и затрпувањето, кабелската траса се доведува во првобитната 
состојба т.е. вишокот на земја се одвезува на планирано место, се поправаат и асфалтираат 
сообраќајниците и т.н. 
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1 кабел;  2 песочнапостелица;  4 армиранобетонскаплоча;   
3 слојназемја;  5 предупредувачкалента;  6 бетон МБ 15  7 тампоннапатот 

Слика бр. 3 
 
 
9.2. Приближување и вкрстување на енергетски кабел со други подземни инсталации 
 
9.2.1.  Приближување и вкрстување на енергетски и телекомуникациони кабли 
 
Дозволено е паралелно водење на енергетски и телекомуникациски кабел на меѓусебно 
растојание од најмалку: 

� 0.5 m закабли 1 kV, 10 kV и 20 kV 
� 1 m закабли 35 kV 

Вкрстување на енергетски и телекомуникациски кабел се врши на растојание од најмалку 0.5 
m. 
Аголот на вкрстување треба да биде: 

� вонаселениместанајмалку 30°, а поможностштопоблискудо 90°, 
� воннаселениместанајмалку 45°. 

Енергетскиот кабел по правило се поставува под телекомуникацискиот кабел. 
Доколку неможат да се постигнат растојанијата кои се претходно дадени на местото на 
вкрстување енергетскиот кабел треба да се вовлече во заштитна цевка, но и тогаш 
растојанието несмее да биде помало од 0.5 m. 
Растојанијата и аглите на вкрстување кои се претходно дадени не се однесуваат на оптички 
кабли.  
Телекомуникациските кабли кои исклучително служат за потребите на електродистрибуциите 
можат да се полагаат во исти ров со енергетски кабли на растојание не помало од 0.2m. 
 
9.2.2.  Приближување и вкрстување на енергетски кабел со цевки на водовод и  
  Канализација. 
 
Не е дозволено паралелно водење на енергетски кабли под или над водоводни и 
канализациски цевки. 
Хоризонталното растојание на енергетскиот кабел од водоводна или канализациска цевка 
треба да изнесува најмалку 0.5m за кабли 35kV т.е. најмалку 0.4m за останатите кабли. 
При вкрстување, енергетски кабел може да биде положен под или над водоводна или 
канализациска цевка на растојание од најмалку 0.4m за кабли 35kV односно најмалку 0.3m за 
останатите кабли. 
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Доколку неможат да се постигнат растојанијата претходно дадени, на тие места енергетскиот 
кабел треба да се провлече низ заштитна цевка. 
На местата на паралелно водење или вкрстување на енергетски кабел со водоводни или 
канализациски цевки, кабелскиот ров се копа рачно (без употреба на механизација). 
 
9.2.3.  Приближување и вкрстување на енергетски кабел со топловод 
 
Не е дозволено паралелно водење на енергетски кабли под или над топловод. 
При вкрстување, енергетскиот кабел се полага над топловод, а во исклучителни случаеви под 
топловод. 
Помеѓу енергетски кабел и топловод се поставува топлотна изолација од полиуретан, пенлив 
бетон и т.н. (сл. 4). 
Хоризонталното растојание помеѓу енергетскиот кабел и надворешната ивица на каналот за 
топловод треба да изнесува најмалку 0.7 m за кабли 35 kV, односно 0.6 m за останатите кабли. 
Доколку неможе да се постигнат претходно дадените најмали растојанија се применуваат 
дополнителни заштитни мерки со кои се обезбедува да топлотното влијание на топловодот врз 
кабелот не биде поголемo од 20оС. Заштитни мерки се следните: 

� зајакнатаизолацијапомеѓутопловодот и енергетскиоткабел, 
� применанакаблисоизолацијаодвмреженполиетилен (XP00; XHE 49-A и сл.) 
� применанаметалниекранипомеѓукабелот и топловодот и други. 

При вкрстување и паралелно водење на енергетски кабел за јавно осветлување и топловод 
треба да се оствари растојание од најмалку 0.3 m. 
 

 
 

1 површинанатло  2предупредувачкалента;  3 пластичнацевка1 160;   
4 кабел;  5 изолацијаодпенливбетон; 

Сликабр. 4 
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Сликабр. 5 
 

9.2.4.  Приближување и вкрстување на енергетски кабел со гасовод 
 
Не е дозволено паралелно водење на енергетски кабли под или над гасовод. 
Растојанието помеѓу енергетски кабел и гасовод при вкрстување и паралелно водење треба да 
биде најмалку: 

� 0.8 m вонаселеноместо 
� 1.2 m воннаселеноместо 

Растојанијата можат да се намалат до 0.3 m ако кабелот се положи во заштитна цевка со 
должина најмалку 2 m од двете страни на вкрстувањето или по целата должина на 
паралелното водење. 
 
9.2.5.  Приближување и вкрстување на енергетски кабли 
 
Меѓусебното растојание на енергетски кабли (повеќежилни кабли или кабелски сноп од три 
едножилни кабли) во ист ров се одредува врз основа на струјното оптоварување на истите, но 
не смее да биде помало од 0.07 m при паралелно водење, односно 0.2 m при вкрстување. 
За обезбедување на пропишаното растојание при паралелно водење т.е. недопирање на 
каблите потребно е по целата должина на трасата да се постават бетонски опеки на меѓусебно 
растојание од 1 m. 
 
9.2.6.  Вкрстување на енергетски кабел со пат вон населено место 
 
Вкрстувањенакабелскиводсопатвоннаселеноместосевршитакаштокабелотсеполагавобетонски
каналилибетонскаилипластичнацевканавлеченавохоризонталноизбушенотвор. Со тоа се 
обезбедува замена на кабелот без раскопување на патот. 
Вертикалното растојание помеѓу горната ивица на кабелската канализација и површината на 
патот треба да изнесува најмалку 0.8 m. 
Растојанието помеѓу кабелскиот вод и пат вон населено место при паралелно водење, 
односно приближување изнесува: 
� заавтопат и патодпрвред: најмалку 5 m запаралелноводење и најмалку 3 m 

заприближување, 
� запатиштаподпрвред: најмалку 3 m за паралелноводење и најмалку 1 m за приближување. 
 
9.2.7.  Полагање на енергетски кабли преку мостови 
 
За полагање преку мостови се препорачува користење на кабли со полимерна изолација и 
полимерен плашт (XP00-AS, XHE 49-A и др.). 
За полагање преку мост дозволено е користење на хартиени кабли со алуминиумски плашт, 
тип NPHA 03-A. Не е дозволено полагање на енергетски кабли со оловен плашт. 
Се препорачува полагањето на енергетските кабли да биде под пешачката стаза на мостот во 
канали или цевки. Овие канали (цевки) не смее да се користат за атмосферски води и мора да 
биде овозможено природно ладење на каблите во цевките. Дозволено е слободно полагање 
по конструкцијата на мостот ако енергетските кабли се непристапни на нестручни лица и ако се 
заштитени од директно влијание на сончевите зраци. 
Енергетските кабли под мостовите, доколку е можно, треба да се полагаат во еден дел, без 
употреба на спојници. Во спротивно кабелската спојница треба да е оддалечена најмалку 10 
метри од краевите на мостот. 
Треба да се избегнува полагање на каблите под дрвени мостови. Во спротивно каблите треба 
да се полагаат во пластични или метални цевки. 
На премините на енергетските кабли од челичната конструкција на мостовите на страничните 
потпирачи, како и на премините на дилетационите делови на мостот, потребно е да се остави 
соодветна резерва. 
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