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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 изградба на 
линиски инфраструктурен објект – 10(20)кV вод, за приклучување на Мали 
Хидро Електрана, ,,Лисичка Река – Речица 2”, КО Голема Речица, општина 
Тетово,со тех.бр. 04-56/2021, 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: 

1) 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.

3.1. Нумерички показатели  

3.3. Сообраќај 

3.4. Основни водови на инфраструктурата 

3.4.1. Водоснабдување 

3.4.2. Фекална канализациона мрежа 

3.4.3. Атмосферска канализациона мрежа 

3.4.4. Електроенергетска инфраструктура 

3.4.5. 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 

6.2.1. Мерки за заштита на водата 

6.2.2. Мерки за заштита на почвата 
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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

 ИЗВОД ОД  УДНМ МАЛА И ГОЛЕМА РЕЧИЦА 

 ПОШИРОКО ОПКРУЖУВАЊЕ 

 ЗБИРЕН ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ 

- 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









 

                                                                                                                  ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје 

                                             Друштво за дистрибуција на електрична енергија 

                                                                                                        Бр. 10-55/6-284 од  24-09-2021 год. 

                                                                                                                                                      Скопје 

Одговорно лице: Миле Сарески 

Контакт телефон: 02 3205 300 – 41116 

 
Предмет: Издавање на податоци за електроенергетски објекти и инфраструктура oд 

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, Скопје 

  

Почитувани, 

 

Во врска со Вашиот допис  број   09-160/2021 од 21.09.2021 година , со кој барате да Ви 

издадеме податоци за електроенергетски објекти и инфраструктура од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА 

ДООЕЛ, Скопје  за ПИМ за Урбанистички проект за инфраструктура за изградба на линиски 

инфраструктурен објект – Подземен далновод, КО Голема Речица, општина Тетово,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 

 

     Во дадениот опфат може да постојат нисконапонски подземни и надземни  инсталации кои што 

не се евидентирани во службената евиденција 

             

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

соодветно обележани леери) со вцртани постојни и новопредвидени 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 во опфатот е потребна промена или дислокација на електроенергетските објекти и 

инфраструктура, потребно е да се предвиди локација/траса за дислокација на објектите и 

инфраструктурата и инвеститорот е должен да ги надомести трошоците за дислокација. 

 

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

 

Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје 

Oддел Мрежен Инженеринг 

MILE 

SARESKI
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ОЗНАКА

ОЗНАКА ПЛАНИРАНИ  ЕВН ИНСТАЛАЦИИ

ПOСТОЈНИ  ЕВН ИНСТАЛАЦИИ



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: 38279 

Дата: 24.09.2021 

  

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 далновод, 
КО Голема Речица, општина Тетово, Ве известуваме дека во границите на планскиот опфат има постојна МКТ 
инфраструктура аплицирана на графичкиот прилог. 

 

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

Digitally signed 

by Makedonski 

Telekom CA, 

Nikolche Tasevski 
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ВОВЕД 
 
Основ за изработка на предметниот Урбанистички Проект за Инфраструктура за 
изградба на линиски инфраструктурен објект – 10(20)кV вод, за приклучување на 
Мала Хидро Електрана, ,,Лисичка Река – Речица 2”, КО Голема Речица и КО Голема 

Речица вон гр., општина Тетово, се одредбите на член 58 од Законот за 

урбанистичко планирање ("Сл.Весник на РМ бр. 32/20). Планираната траса на 
10(20)kV вод е на подрачје каде има донесено планска документација – УДНМ за с. 
Мала и Голема Речица. Согласно член 58, став 4 од Законот за урбанистичко 
планирање, овој урбанистички проект за инфраструктура, кој содржи техничко 
решение за инфраструктурата со сите нејзини елементи се изработува врз основа 
на Извод бр.10-1641/1 од 13.02.2017 год. за УДНМ за с. Мала и Голема Речица, 
Одлука бр.08-2935/1 од 17.05.2088 година, издаден од општина Тетово, а истиот се 
изработува врз ажурирана геодетска подлога. 
Урбанистички проект за инфраструктура за изградба на линиски инфраструктурен 
објект – 10(20)кV вод, за приклучување на Мала Хидро Електрана, ,,Лисичка Река – 
Речица 2” КО Голема Речица и КО Голема Речица вон гр. – општина Теово, (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). 
Овој Проект е изготвен врз основа на: 

- Извод од Планска документација  
  - 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 
Тетово 

-податоци добиени од Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје 

-податоци добиени од МЕПСО 

-податоци добиени од македонски телеком АД Скопје 

-податоци добиени од АЕК 

 

 

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

Селото Голема Речица се наоѓа во северо - западниот дел од Македонија, во горниот 
дел на Полошката Котлина, а територијално припаѓа во општина Тетово. Се простира на 
јужно-западниот дел на општината и преку патен правец Р-402 (Сарај – врска со М4) – 
Групчин – Тетово – Пирок – Гостивар – врска со М-4 и Р-404) се поврзува на 
автопатската и магистралната патна мрежа во државата. Врз основа на Одлуката за 
категоризација на државните патишта („Службен весник на Република Македонија” број 
133/11, 150/11 и 
20/12) овој регионален патен правец влeгува во групата на регионални патишта "Р1" и 
се преименува со ознаката: P1206 - (Желино-Клучка Матка-врска со А2- Групчин-
Тетово-Боговиње-Врапчиште-Гостивар-врска со А2). 
Подрачјето на планскиот опфат претставува населеното подрачје на с. Голема 
Речица, со површина од 594,28 м2.  

Акционерско друштво за дистрибуција и снабдување на електрична енергија 
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, Скопје со допис бр.10-55/6-284 од 24.09.2021 
потврдуваат за  нисконапонска електрична мрежа во близина на проектниот опфат 
и вкрстувањето со планскиот офат надземно и подземно ниво. 

На предметниот простор и пошироко има изведена комуникациска мрежа која е 
приклучена на најблиската автоматска реонска телефонска централа (РАТЦ) – 
Тетово. Напојната телефонска линија е подземна, а секундарната телефонска 
мрежа е воздушна. На предметниот проектен опфат поминува траса на 
Телекомуникацискиот оптички кабел согласно податоците добиени од страна на 
Македонски Телеком АД Скопје со допис бр. 38279 од 24.09.2021год. 



УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА за изградба на линиски 
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 3. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРОЕКТНИОТ КОНЦЕПТ НА УРБАНИСТИЧКОТО    
РЕШЕНИЕ 

 

Површината на проектниот опфат на Урбанистичкиот Проектот за инфраструктура 
за линиски инфраструктурен објект – 10(20)кV вод, КО Голема Речица, КО Голема 
Речица вон гр. – општина Тетово, е со површина од 594,28 м2, а просторно 
припаѓа на КО Голема Речица. Границата на проектниот опфат е прикажана со 
координати (Х, У) на прекршните точки и тоа: 

 

Ред. 

Број 
x y 

1 7495526.03 4649485.19 

2 7495533.42 4649486.31 

3 7495554.47 4649489.48 

4 7495554.47 4649488.39 

5 7495559.07 4649488.39 

6 7495559.34 4649494.81 

7 7495554.47 4649494.81 

8 7495554.47 4649491.51 

9 7495533.12 4649488.29 

10 7495525.48 4649487.13 

11 7495495.97 4649474.60 

12 7495481.42 4649474.39 

13 7495463.59 4649479.65 

14 7495442.45 4649481.45 

15 7495367.99 4649499.55 

16 7495322.16 4649510.27 

17 7495302.08 4649522.80 

18 7495283.03 4649524.71 

19 7495283.67 4649522.63 

20 7495301.42 4649520.86 

21 7495321.38 4649508.40 

22 7495367.53 4649497.61 

23 7495442.13 4649479.47 

24 7495463.21 4649477.67 

25 7495481.14 4649472.38 

26 7495496.39 4649472.60 
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3.1. Нумерички показатели  
 

1) НУМЕРИЧКИ ДЕЛ 

Урбанистичкиот проект за инфраструктура за линиски инфраструктурен објект – 
10(20) вод, КО Голема Речица, КО Голема Речица вон гр. – општина Тетово. 
Границата на проектниот опфат преставува површина која ја опфаќа 
планираната траса на електричниот вод и е со површина од 594.28 м2 и 
должина на траса 311 м. 
Трасата на предметниот инфрастуктурен проект се протега по неизградено 
земјиште. 

 
Урбани параметри во граници на проектен опфат: 

 
- Проектен опфат 594.28 м2, 

- Наменска употреба на градежното земјиште: 
- Е1.8 – Високо и средно напонски електрични водови  
- Е1.8 -  Високонапонски трансформаторски станици - планирана траса на линиски 
инфраструктурен објект-10(20)кV вод, со површина од 594.28 м2 и Должина на 
траса од 311 м. 

 

НУМЕРИЧКИ ВРЕДНОСТИ ОД ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
  

1 ПРОЕКТЕН ОПФАТ 594.28м2 

2 Е1.1- Локални патишта- планиран 

пристапен пат 

Е1.8 -  Високонапонски 

трансформаторски станици 

 
594.28м2 
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3.2.Сообраќај 

Проектниот опфат се протега низ неизградено земјиште. Целата траса е покрај 
постоечки локален пат во атар на село Горна Речица. 

 
3.3. 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.  
 

 
3.3.1. Водоснабдување 

 

Во рамките на проектниот опфат немаме добиени податоците од ЈКП Тетово.  
 
 
3.3.2. Фекална канализациона мрежа 

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

 
3.3.3. 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.10-55/6-284 од 24.09.2021 год. 
потврдуваат дека на приложениот опфат постојат инсталации сопственост на ЕВН 
и тоа 10(20)kV Подземна мрежа, 0.4kV Подземна мрежа и 0.4кV Надземна мржа. 

 
 

3.3.5.Телекомуникациска инфраструктура 

Во рамките на проектниот опфат согласно податоците добиени од Македонски 
телеком АД Скопје со допис бр.38279 од 24.09.2021 год. потврдуваат дека 
планираната траса се вкрстува со телекомуникациски кабел за кој е даден 
попречен пресек на начинот на изведба на точката на вкрстување. 
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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). 

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. НАМЕНА НА 10(20) KV ВОД 

Предмет на овoj Идеен проект претставува техничкото решение за изградба на 
10(20) kV доводен вод за ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА Мала Хидро Електрана Лисечка 
река – Речица 2, Општина Тетово, од приклучна точка реконструирана ТС.Г.Речица 
2 извод Речица, напојна ТС 110/20 Тетово 2. 
Согласно Решението за согласност за приклучување на електродистрибутивната 
мрежа потребно е да се изгради нова СН кабелска врска од дадената приклучна 
точка со кабел NA2XS(F)2Y 3x1x150mm2. Предмет на овој проект е кабелската 
врска со кабел тип NA2XS(F)2Y 3x1x150mm2 од ТС Г.Речица 2 извод Речица, 
напојна ТС 110/20 Тетово 2 до ТС 10,5(21) МХЕ Лисечка Река – Речица 2. 
 
 
4.4. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ ЗА ДЕЛНИЦАТА НА ВОДОТ 
 

Назив на градба:                                  10(20) KV ВОД ЗА МАЛА ХИДРО 
                                                                     ЕЛЕКТРАНА “ЛИСЕЧКА РЕКА-РЕЧИЦА 2”, 
                                                                      Општина Тетово 
 

Номинален напон:                                 10(20) kV 
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  Проводници:                                           NA2XS(F)2Y 
                                                                 3x1x150/25mm2 UO/U 12/20kV 
 
Должина на траса:                                  311 метри 
 
 
4.5. ОПИС НА ТРАСАТА И ИЗВЕДБАТА 
 

Почетна точка на новопланираниот 10(20) kV енергетски вод е приклучна точка 
Дефинирана од ЕВН - реконструирана ТС. Г. Речица 2 извод Речица, напојна ТС 
110/20 Тетово 2. 
Целата траса е покрај постоечки локален пат во атар на село Горна Речица, 
Општина Тетово. 
Водот е кабловски со кабел NA2XS(F)2Y1X150/25mm2 RM UO/U 12/20kV. 

  По целата должина на трасата ќе се полага и поцинкувана трака FeZn40x4mm. На 
 местата каде кабелот се полага во цевка, траката да не биде во цевката туку     
надвор од неа за да не се оштетува истиот при полагање. 
Документацијата е изработена врз основа на Законот за градeње (Сл. Весник на Р. 
Македонија, бр.130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13 79/13, 
137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/2014, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 
226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18. 168/18 и Сл.Весник на 
Република Северна Македонија, бр.244/19, 18/20), важечките прописи, нормативи и 
стандарди. 

 
  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 заради можноста за постоење на подземни инсталации 
кои не се очекувани при ископот. 
Потребно е сечење и чистење на вегетацијата вдолж крајпатниот појас, каде се   
протега предметната траса. 
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 од 0.8(0,9) m на 
регулирана површина. 
Затрупувањето на ровот се изведува во слоеви со нивно набивање, а површината 
на ровот треба да се врати во првобитната состојба. 
Каблите механички се заштитуваат со поставување на пластични “ГАЛ” штитници. 
Во кабелскиот ров се предвидува полагање на FeZn лента 40x4mm, по целата 
должина на трасата. 
 
5.2 Вкрстување и паралелно водење на 10(20) kV кабелска траса со други 
инсталации и сообраќајници 
По добивањето на подлогите од претпријатијата кои поседуваат подземни 
инфраструктурни инсталации може да бидат согледани евентуални вкрстување и 
паралелно водење на кабелскиот вод со истите. При таков случај, во Основниот 
проект истите ќе бидат третирани согласно важечките прописи, нормативи и 
стандардите за таков вид на инсталации, како и барањата на сопствениците на 
инсталациите. 
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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 за кабли 35 kV 
� 0.7 – 0.9 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 0.2 m. 
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 предупредувачка лента: 
� при полагање на кабел на регулирани површини се поставува една 
предупредувачка лента на 0.4 m над кабелот, 
� при полагање на кабелот на нерегулирани површини се поставуваат две 
предупредувачки ленти од кои првата е на 0.3 m, а втората на 0.5 m над кабелот. 
 
 
 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. 
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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. 
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5.3.2.2 Приближување и вкрстување на енергетски кабел со цевки на водовод 
и канализација 
 

Хоризонталното растојание на енергетскиот кабел од водоводна или 
канализациска цевка треба да изнесува најмалку 0.5 m за кабли 35 kV т.е. најмалку 
0.4 m за останатите кабли. При вкрстување, енергетски кабел може да биде 
положен под или над водоводна или канализациска цевка на растојание од 
најмалку 0.4 m за кабли 35 kV односно најмалку 0.3 m 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 

При 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. 
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5.3.2.4 Вкрстување на енергетски кабел со пат вон населено место 
Вкрстување на кабелски вод со пат вон населено место се врши така што кабелот 
се полага во бетонски канал или бетонска или пластична цевка навлечена во 
хоризонтално 
избушен отвор. 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: за автопат и пат од прв ред: најмалку 5 
m за паралелно водење и најмалку 3 m за приближување, за патишта под прв ред: 
најмалку 3 m за паралелно водење и најмалку 1 m за приближување. 

 
 

 
5.4 Кабелски прибор 
Кабелскиот прибор служи за затварање на краевите на кабелот за да се спречи 
продирање на влага, што се остварува со помош на кабловски завршници (глави) 
за внатрешна надворешна монтажа и кабловски спојници. 
За среднонапонските кабли се препорачува да се користат кабелски спојници и 
завршници од топлособирачки, ладнособирачки или префабрикувани елементи. 
Кабелските спојници и завршници траба да ги монтираат стручно обучени 
работници кои 
доследно ги применуваат сите упатства и барања на производителите посебно во 
врска со технолошката чистота, непрекидноста на електричната заштита, 
слабопроводните слоеви и плаштот на среднонапонските кабли итн. 
Кабелската завршница на среднонапонскиот кабел мора да има прибор за 
едноставно 
приклучување на металниот плашт и арматурата, односно електричната заштита 
на кабелот, на заземјувачот на трансформаторската станица или столбот. 
Кабелската спојница посебно не се заземјува, независно од тоа дали е од 
изолационен 
материјал или метална. 

 

   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 
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 



Тетово, мај ,2022 год. 46 . 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА  за изградба на линиски инфраструктурен 
објект – 10(20)кV вод, за приклучување на Мала Хидро Електрана, ,,Лисичка Река – Речица 2”, 

КО Голема Речица и КО Голема Речица вон гр. општина Тетово 

                        
 

 

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 
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). 
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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. 

 

        6.2.2 Мерки за заштита на почвата 

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

-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:  
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-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); 

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 
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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 
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 Тетово, би изнесувал од 13 до 15 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 
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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. 

 

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 
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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. 

 

      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 
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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 
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 



Тетово, мај ,2022 год. 54 . 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА  за изградба на линиски инфраструктурен 
објект – 10(20)кV вод, за приклучување на Мала Хидро Електрана, ,,Лисичка Река – Речица 2”, 

КО Голема Речица и КО Голема Речица вон гр. општина Тетово 

                        
 

 

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 за урбанистичко планирање (“Сл.Весник на РМ бр225/20). 
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 

Проект за инфраструктура за линиски инфраструктурен објект – електричен вод, КО 
Голема Речица и КО Голема Речица вон гр. – општина Тетово. Границата на 
проектниот опфат преставува површина која ја опфаќа планираната траса на 
10(20)kV  е со површина од 594.28 м2 и должина на траса 311 м. 
Трасата на предметниот инфрастуктурен проект се протега по неизградено 
земјиште. 

 
Урбани параметри во граници на проектен опфат: 

 
- Проектен опфат 594.28 м2, 

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

 со површина од 594.28 м2 и Должина на траса од 311 м.; 

 

НУМЕРИЧКИ ВРЕДНОСТИ ОД ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
  

1 ПРОЕКТЕН ОПФАТ 594.28м2 

2 Е1.8 – Високо и средно напонски 

електрични водови 
 

594.28м2 
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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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- Детал за пресек на вкрстување на ЕН.кабел со канализациона цевка. ЕН кабел над и под 

канализациона цевка  

- Премин преку асфалтен пат 

- Бетонски ознаки за обележување на кабловска траса 

- Приказ на ознаките на кабелот 
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Основни податоци за инвеститор и проектанти  

 

 

Објект: 10(20) KV ВОД ЗА МАЛА ХИДРО ЕЛЕКТРАНА “ЛИСЕЧКА РЕКА-РЕЧИЦА 2”, Општина 

Тетово 

 

Проект: ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА 10(20) KV ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА МАЛА 

ХИДРО ЕЛЕКТРАНА “ЛИСЕЧКА РЕКА-РЕЧИЦА 2” 

 

 

Инвеститор: БИОР ЕНЕРГИ ДОО експорт-импорт, Тетово, со седиште на ул. “Маршал Тито” 

бр.локал 12 Тетово. 

 

Проектант: Друштво за проектантски услуги „АКВАВАТ“ ДООЕЛ Скопје, со седиште на 

Булевар Св.Климент Охридски бр.30 Скопје  

 

Проектантски тим:  

 

Одговорни проектанти:  

 

               - Електро дел: Јасмина Јосифоска, деи овл.бр.4.0881  

 

Други проектанти и соработници:  

 

                                         Александар Муртовски, дги овл.бр.2.1826  

      Крсте Илијески, деи овл.бр.4.1300 

                             Сандра Цветанова, деи  

       
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

СКОПЈЕ, 2021 
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Основни податоци за локација на градба  
 

ВОДОТ ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА МАЛА ХИДРО ЕЛЕКТРАНА “ЛИСЕЧКА РЕКА-РЕЧИЦА 2” се 

наоѓа во регионот на селото Голема Речица, на околу 3 километри западно од градот Тетово. 

Водот е сместен на повеќе катастарски парцели во Катастарска Општина Тетово. Локацијата е 

во атарот на село Голема Речица. Приклучната точка која е добиена од страна на ЕВН е на 311 

метри од машинската зграда на МХЕ Лисечка река – Речица 2. Приклучна точка е од 

реконструирана ТС.г.Речица 2 извод Речица, напојна ТС 110/20 Тетово 2. 
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Врз основа на Законот за градeње (Сл. Весник на Р. Македонија, бр.130/09, 124/10, 18/11, 

36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/2014, 

187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18. 168/18 и 

Сл.Весник на Република Северна Македонија, бр.244/19, 18/20) и Правилникот за содржината 

на проектите, означувањето на проектот, начинот на заверка на проектот од страна на 

одговорните лица и начинот на користење на електронските записи (Сл. Весник на Р.Македонија 

бр.24/11, 68/13, 81/13, 219/15 и 52/16), го издавам следново: 

 

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРОЕКТАНТ  И СОРАБОТНИЦИ 

 

 
Објект: Идеен проект за поставување на ВОД ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА МАЛА ХИДРО 

ЕЛЕКТРАНА “ЛИСЕЧКА РЕКА-РЕЧИЦА 2”, Општина Тетово 

    

Техничка документација:   Идеен проект 

 
            Инвеститор:     БИОР ЕНЕРГИ ДОО експорт-импорт, Тетово 

 

За Проектант ja назначувам: Јасмина Јосифоска, дип. ел. инж.               

 

Соработници:               Александар Муртовски, дип. гр. инж. 

                                                           Сандра Цветанова, дип. ел. инж. 

Крсте Илијески, дип. ел. инж. 

 

Именуваниот Проектант ги исполнува условите за изработка на инвестиционо-техничка 

документација и истиот мора да се придржува кон одредбите од Законот за градeње (Сл. Весник 

на Р. Македонија, бр.130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13 79/13, 137/13, 

163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/2014, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 

39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18. 168/18 и Сл.Весник на Република Северна Македонија, 

бр.244/19, 18/20), како и важечките прописи, нормативи и стандарди. 

 

Скопје, 2021 год 

 

Аквават ДООЕЛ, Скопје 

Управител, 

 

Александар Муртовски, дипл. гр. инж. 
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Изјава за усогласеност на фази и извршена внатрешна контрола 

 

 
Објект: 10(20) KV ВОД ЗА МАЛА ХИДРО ЕЛЕКТРАНА “ЛИСЕЧКА РЕКА-РЕЧИЦА 2”, Општина 

Тетово  

 

Проект: ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА 10(20) KV ВОД ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА 

МАЛА ХИДРО ЕЛЕКТРАНА “ЛИСЕЧКА РЕКА-РЕЧИЦА 2”, Општина Тетово 

 
 
 
Тех. број :  ИДЕ 0214 
  

Инвеститор: БИОР ЕНЕРГИ ДОО експорт-импорт, Тетово 

 

 
Согласно извршената внатрешна контрола и проверка на усогласеноста на фазите на Идеен 

проект за поставување на 10(20) KV вод за приклучување на МАЛА ХИДРО ЕЛЕКТРАНА 

“ЛИСЕЧКА РЕКА-РЕЧИЦА 2”, Општина Тетово. 

 
ИЗЈАВУВАМ 

 
 
дека поедините фази на Основен проект за поставување на 10(20) KV ВОД ЗА МАЛА ХИДРО 

ЕЛЕКТРАНА “ЛИСЕЧКА РЕКА-РЕЧИЦА 2”, Општина Тетово е усогласена и дека е извршена 

внатрешна контрола.  

 
 
 
 
 
 

АКВАВАТ ДООЕЛ   
 

Управител   

       Александар Муртовски, дипл. гр. инж. 
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                                                П Р О Е К Т Н А  З А Д А Ч А 

 

А. Општи податоци 

 

1. Инвеститор: БИОР ЕНЕРГИ ДОО експорт-импорт, Тетово 

2. Вид на техничка документација: Идеен проект за 10(20) kV подземен вод  

 

3. Назив на градба: 
ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА 
10(20) KV ВОД ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА 
МАЛА ХИДРО ЕЛЕКТРАНА “ЛИСЕЧКА РЕКА-
РЕЧИЦА 2”, Општина Тетово. 
 

4. Изработка на техничка   
документација: 

Во една етапа, според важечките прописи, 
нормативи и стандарди 

 

Б. Технички податоци за водот 

 

1. Почетна точка на делницата: Реконструирана ТС.г.Речица 2 извод 
Речица, напојна ТС 110/20 Тетово 2.Х= 
495556.11        Y = 649490.74 

 

2. Крајна точка на делницата: 

 

Машинска зграда МХЕ Лисечка река – 
Речица 2  

Х = 495259.62       Y = 649522.89 

  

3. Траса на водот: 

 

Паралелно со локален пат село Горна 
Речица, Општина Тетово  

4. Номинален напон: 10(20) kV  

5. Јаже / Кабел:  NA2XS(F)2Y1X150/25mm2 RM UO/U 12/20kV  

 

6. Должина на подземен вод: 311 метри 
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1.  НАМЕНА НА 10(20) KV ВОД 

Предмет на овoj Идеен проект претставува техничкото решение за изградба на 10(20) kV 

доводен вод за ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА Мала Хидро Електрана Лисечка река – Речица 2, Општина 

Тетово, од приклучна точка реконструирана ТС.Г.Речица 2 извод Речица, напојна ТС 110/20 

Тетово 2. 

Согласно Решението за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа 

потребно е да се изгради нова СН кабелска врска од дадената приклучна точка со кабел 

NA2XS(F)2Y 3x1x150mm2. Предмет на овој проект е кабелската врска со кабел тип NA2XS(F)2Y 

3x1x150mm2 од ТС Г.Речица 2 извод Речица, напојна ТС 110/20 Тетово 2 до ТС 10,5(21) МХЕ 

Лисечка Река – Речица 2. 

 

2. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ ЗА ДЕЛНИЦАТА НА ВОДОТ 

 

Назив на градба: 
10(20) KV ВОД ЗА МАЛА ХИДРО 
ЕЛЕКТРАНА “ЛИСЕЧКА РЕКА-РЕЧИЦА 2”, 
Општина Тетово  

Номинален напон: 10(20) kV 

Проводници: NA2XS(F)2Y 

3x1x150/25mm2 UO/U 12/20kV  

Должина на траса: 311 метри 

 

3. ОПИС НА ТРАСАТА И ИЗВЕДБАТА 

Почетна точка на новопланираниот 10(20) kV енергетски вод е приклучна точка 

дефинирана од ЕВН - реконструирана ТС. Г. Речица 2 извод Речица, напојна ТС 110/20 Тетово 

2. 

Целата траса е покрај постоечки локален пат во атар на село Горна Речица, Општина 

Тетово.  

Водот е кабловски со кабел NA2XS(F)2Y1X150/25mm2 RM UO/U 12/20kV.  

По целата должина на трасата ќе се полага и поцинкувана трака FeZn40x4mm. На 

местата каде кабелот се полага во цевка, траката да не биде во цевката туку надвор од неа за 

да не се оштетува истиот при полагање. 

Документацијата е изработена врз основа на Законот за градeње (Сл. Весник на Р. 

Македонија, бр.130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13 79/13, 137/13, 163/13, 

27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/2014, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 

71/16, 132/16, 35/18, 64/18. 168/18 и Сл.Весник на Република Северна Македонија, бр.244/19, 

18/20), важечките прописи, нормативи и стандарди.  
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4. КАБЛОВСКА ТРАСА   

4.1 Карактеристики на 10(20) kV кабелскиот вод 

Ископот на кабелскиот ров треба да се изведе рачно или машински, со внимателно 

копање. Ваквото барање е заради можноста за постоење на подземни инсталации кои не се 

очекувани при ископот. 

Потребно е сечење и чистење на вегетацијата вдолж крајпатниот појас, каде се протега 

предметната траса. 

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 од 0.8(0,9) m на 

регулирана површина.  

Затрупувањето на ровот се изведува во слоеви со нивно набивање, а површината на 

ровот треба да се врати во првобитната состојба. 

Каблите механички се заштитуваат со поставување на пластични “ГАЛ” штитници. 

Во кабелскиот ров се предвидува полагање на FeZn лента 40x4mm, по целата должина 

на трасата. 

 

4.2 Вкрстување и паралелно водење на 10(20) kV кабелска траса со други инсталации и 
сообраќајници 

По добивањето на подлогите од претпријатијата кои поседуваат подземни 

инфраструктурни инсталации може да бидат согледани евентуални вкрстување и паралелно 

водење на кабелскиот вод со истите. При таков случај, во Основниот проект истите ќе бидат 

третирани согласно важечките прописи, нормативи и стандардите за таков вид на инсталации, 

како и барањата на сопствениците на инсталациите. 

 

4.3 Упатство за поставување на енергетски кабли 

4.3.1 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   за кабли 35 kV 

§ 0.7 – 0.9 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. 
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Кабелот се полага во средина на слој од песок и шљунак кој е со дебелина 0.2 m. 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 предупредувачка лента: 

§ при полагање на кабел на регулирани површини се поставува една предупредувачка лента 

на 0.4 m над кабелот (сл. 1), 

§ при полагање на кабелот на нерегулирани површини се поставуваат две предупредувачки 

ленти од кои првата е на 0.3 m, а втората на 0.5 m над кабелот (сл. 1). 

 

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

4.3.2.1 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. 
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4.3.2.2 Приближување и вкрстување на енергетски кабел со цевки на водовод и 

канализација 

Хоризонталното растојание на енергетскиот кабел од водоводна или канализациска 

цевка треба да изнесува најмалку 0.5 m за кабли 35 kV т.е. најмалку 0.4 m за останатите кабли. 

При вкрстување, енергетски кабел може да биде положен под или над водоводна или 

канализациска цевка на растојание од најмалку 0.4 m за кабли 35 kV односно најмалку 0.3 m 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). 

 

4.3.2.3 Приближување и вкрстување на енергетски кабли 

При 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. 

 

4.3.2.4 Вкрстување на енергетски кабел со пат вон населено место 

Вкрстување на кабелски вод со пат вон населено место се врши така што кабелот се 

полага во бетонски канал или бетонска или пластична цевка навлечена во хоризонтално 

избушен отвор. 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: 

за автопат и пат од прв ред: најмалку 5 m за паралелно водење и најмалку 3 m за 

приближување, 

за патишта под прв ред: најмалку 3 m за паралелно водење и најмалку 1 m за 

приближување. 
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4.4   Кабелски прибор 

Кабелскиот прибор служи за затварање на краевите на кабелот за да се спречи 

продирање на влага, што се остварува со помош на кабловски завршници (глави) за внатрешна 

и надворешна монтажа и кабловски спојници. 

За среднонапонските кабли се препорачува да се користат кабелски спојници и 

завршници од топлособирачки, ладнособирачки или префабрикувани елементи. 

Кабелските спојници и завршници траба да ги монтираат стручно обучени работници кои 

доследно ги применуваат сите упатства и барања на производителите посебно во врска со 

технолошката чистота, непрекидноста на електричната заштита, слабопроводните слоеви и 

плаштот на среднонапонските кабли итн. 

Кабелската завршница на среднонапонскиот кабел мора да има прибор за едноставно 

приклучување на металниот плашт и арматурата, односно електричната заштита на кабелот, на 

заземјувачот на трансформаторската станица или столбот. 

Кабелската спојница посебно не се заземјува, независно од тоа дали е од изолационен 

материјал или метална. 
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