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Општина Крушево

Бр. 21-369/13
од 01.12.2020 год.

ПРЕДМЕТ:
Потврда за заверка на одобрен проект за инфраструктура

Согласно член 52 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање („Службен Весник на Република
Македонија“ бр.199/14, бр.44/15, бр.193/15, бр.31/16, бр.163/16,
бр.64/18 и 168/18), се заверува одобрен Проект за
инфраструктура за водоснабдување на населено место
Јакреново, Општина Крушево, со тех. бр. ПИ – 09/18 од 2020
година, изработен страна на Друштво за проектирање и
инжинеринг Хидро Градежен Инжинеринг Скопје.

Општина Крушево
Градоначалник,
м-р Томе Христоски
Makedonski
Telekom CA,
TOME
HRISTOSKI

Digitally signed by Makedonski
Telekom CA, TOME HRISTOSKI
DN: c=MK, o=Makedonski
Telekom, cn=Makedonski Telekom
CA, ou=OPShTINA
KRUShEVO:4016004104194,
serialNumber=CRT3541735,
cn=TOME HRISTOSKI
Date: 2020.12.01 13:05:59 +01'00'

Република Северна Македонија
Општина Крушево
Никола Ѓурковиќ 16A.
7520 Крушево
Тел. 048 477 061
Факс. 048 477 046
Е-пошта:
opstinakrusevo@krusevo.gov.mk
Сајт: www.krusevo.gov.mk

ДРУШТВО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ И ИНЖЕНЕРИНГ

ХИДРОГРАДЕЖЕН ИНЖЕНЕРИНГ
СКОПЈЕ
Ул.Ристо Равановски бр.18/1-1 . Tel. 02/ 3223-667 mob.070/222 746 ; 070 262
154

ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА
ЗА
ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНО МЕСТО
ЈАКРЕНОВО
ОПШТИНА КРУШЕВО

Lube
Gorche
ski

Digitally signed by Lube
Gorcheski
DN: o=Hidro Gradezen
Inzenering Doo,
serialNumber=40300024396
39, c=MK,
email=hidro.gradezen@yaho
o.com, sn=Gorcheski,
givenName=Lube, cn=Lube
Gorcheski
Date: 2020.11.05 13:00:08
+01'00'

signed by
Ljubomir Digitally
Ljubomir Terzioski
2020.11.05
Terzioski Date:
12:39:45 +01'00'

Lube
Gorcheski

Sasho
Terzioski
СКОПЈЕ, 2020

Digitally signed by Lube Gorcheski
DN: o=Hidro Gradezen Inzenering
Doo,
serialNumber=4030002439639,
c=MK,
email=hidro.gradezen@yahoo.com,
sn=Gorcheski, givenName=Lube,
cn=Lube Gorcheski
Date: 2020.11.05 12:59:51 +01'00'

Digitally signed by Sasho
Terzioski
DN: c=MK,
email=terzioski.water@ya
hoo.com, sn=Terzioski,
givenName=Sasho,
cn=Sasho Terzioski
Date: 2020.11.05 12:31:10
+01'00'

ОБЈЕКТ :

ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНО МЕСТО ЈАКРЕНОВО

ЛОКАЦИЈА :

Н.М. ЈАКРЕНОВО

ОПШТИНА :

КРУШЕВО

ПРОЕКТ :

ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА

ПРОЕКТАНТ : ХИДРО ГРАДЕЖЕН ИНЖЕНЕРИНГ - СКОПЈЕ
ИНВЕСТИТОР НА ПРОЕКТОТ : ОПШТИНА КРУШЕВО

ТЕХ.БР : ПИ -09/18

Друштво за проектирање и инженеринг
ХИДРО ГРАДЕЖЕН ИНЖЕНЕРИНГ
СКОПЈЕ
Управител,

Содржина
Општ дел
- Насловна страна
Податоци за изработувачот
- Регистрација на фирмата
- Лиценца на фирмата
- Решение за изработувач на проектот
- Овластувања на вработените
Геодетски елаборат заверен од катастар (насловна страна)
I. Документациона основа
А. Текстуален дел:
1.Вовед
2.Цел и предмет на изработка на проектот
3. Површина и опис на границите на проектниот опфат со географско и геодетско одредување
на неговото подрачје
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9. Инвентаризација на постојни споменички целини, градби од културно-историско значење и
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10. Анализа на можностите за просторен развој
11. Податоци и информации од субјектите од член 32 од законот за просторно и урбанистичко
планирање релевантни за постојната / планираната состојба на подрачјето на проектниот
опфат
12.Мислења и податоци од комунални претпријатија и овластени институции
Б. Нумерички показатели
В. Графички дел:
1. Извод од просторен план
2. Извод од одобрена урбанистичко планска / проектна документација
3. Збирен графички прилог
4. Ажурирана геодетска подлога со граница на проектен опфат
5. Инвентаризација на изградениот градежен фонд, вкупната физичка супраструктура и
инвентаризација на изградената комунална инфрструктура
II . Проектна документација
А. Текстуалендел:
1.Проектнапрограма
2.Вид на проектoт, назив на подрачјето нa проектниот опфат, површина на проектен опфат,
единица на локална самоуправа на која припаѓа подрачјето
3.Опис и образложение нa проектниот концепт
4.Опис и образложение на проектни решенија за изградба, наменска употреба на градежно
земјиште, сообраќајна и комунална инфраструктура
5.Општи услови за изградба, развој и користење на земјиштето и градбите
6.Посебни услови за изградба, развој и користење на земјиштето и градбите
Б. Нумерички показатели
В. Графичкиприлози:
1. Намена на земјиштето и градбите
2.Површина за градба и нивелети на инфрструктурната опрема
3.Комунални,инфрструктурни,постојни и планирани водови и објекти и карактеристични пресеци
4.Збирен графички прилог-синтезен план
5. Детали

ОПШТ ДЕЛ

1.РЕШЕНИЕ
Согласно законската регулатива за именување на одговорен проектант за
изработка на техничката документација

ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА
ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНО МЕСТО ЈАКРЕНОВО
ОПШТИНА КРУШЕВО

Го одредувам лицето : Лубе Горчeски дипл.град.инг

Друштво за проектирање и инженеринг
ХИДРО ГРАДЕЖЕН ИНЖЕНЕРИНГ
СКОПЈЕ
Управител,

I. ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

А.ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ

1.ВОВЕД
Изработката на овој Проект за инфраструктура за Водоснабдување на
населено место Јакреново, општина Крушево е според Годишната програма на
Општина Крушево со број 08-1396/16 од 30.12.2019 год. За истиот изработен е
Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени за Ажурирана
геодетска подлога, КО Јакреново од Далта Геоинженеринг -Прилеп со бр.0801243/4 од 21.12.2018 год.
Проектот за инфраструктура се изработува согласно член 5 од Законот за
Просторно и урбанистичко планирање („Сл. Весник на РМ“ бр.199/14, бр.44/15,
бр.193/15, бр.31/16, бр.163/16, бр.64/18 и бр.168/18) и Законот за градење
(пречистен текст Сл. Весник на РМ бр.70/13) и Законот за изменување и
дополнување на законот за градење (Сл. Весник на РМ бр. 79/13, бр.137/13,
бр.163/13, бр.27/14, бр.28/14, бр.42/14, бр.115/14, бр.149/14, бр.187/14, бр.44/15,
бр.129/15, бр.217/15, бр.226/15, бр.30/16, бр.31/16, бр.39/16, бр.71/16, бр.132/16,
бр.35/18, бр.64/18 и бр.168/18).
Проектниот опфат за водоснабдување се протега во правец од запад кон
исток по шумскиот пат од зафатите до резервоарот, следејќи ја главната
сообраќајница и нејзините приклучоци низ населеното место Јакреново, општина
Крушево.
Проектот за инфраструктура овозможува фазна изградба по фази / делови
од фази, во зависност од можностите на инвеститорот.
Методолошкиот пристап има суштинско значење за целокупниот процес при
изработка на Проектот за инфраструктура и во суштина прерставува изработка
по фази, почнувајќи од анализа на постојната состојба, усвоените принципи на
поедини проблеми до создавање на основната концепција за изработка на на
конкретни инфраструктурни решенија.
-

Документационата основа е изработена врз основа на:
Постојна урбанистичка проектна документација
Извод од просторен план ма РМ
Проектна програма
Податоци за постојна инфраструктура
Ажурирана геодетска подлога
Увид на теренот

2. Цел и предмет на изработка на проектот
Проектот за инфраструктура преставува основа за изготвување на Основен
проект за Водоснабдување на населено место Јакреново.
Предмет на проектот е просторот предвиден со опфат за изградба на водовод за
населеното место Јакреново во општина Крушево.
Проектот кој е основен развоен документ има крајна цел преку:
- рационално користење на земјиштето
- максимално вклопување на инфраструктурата и објектите со теренот
- вградување на заштитни мерки
- почитување на законските прописи

- предвидување на мерки за заштита и спасување
да ги утврди параметрите потребни за реализација на
инфраструктура за населено место Јакреново, општина Крушево.

Проектот

за

3.ПОВРШИНА И ОПИС НА ГРАНИЦИТЕ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ СО
ГЕОГРАФСКО И ГЕОДЕТСКО ОДРЕДУВАЊЕ НА НЕГОВОТО ПОДРАЧЈЕ
Предмет на изработка на овој проект за инфраструктура е траса
водоводната линија , како и локации на резервоар, приклучни шахти, воздушни
вентили, прекидни комори, шахти за испусти, шахти за регулатори на притисок и
останата инфраструктурна опрема.
Проектниот опфат административно припаѓа на општина Крушево и опфаќа
парцели од КО Јакреново.
Површината на проектниот опфат изнесува 5,25 ха (52 520,99 m2),
вкупната должина на водоводна мрежа изнесува 4348,63м.
Релевантни патни правци кои овозможуваат поврзување на предметниот
опфат со останатата патна мрежа во Република Македонија претставува:
• Локален пат н.м. Јакреново – н.м. Лажани – н.м. Ропотово
• Регионалниот пат Р2335Вашареица (врска со Р1101) – Бучин – Обршани –
Кривогаштани – Ропотово (Р1303)
• Регионалниот пат Р1303 Прилеп (врска со Р1101) - Македонски Брод –
Кичево (врска со А2);
• Регионалниот пат Р1306 Прилеп (врска со Р1303) –Кривогаштани –
Крушево – Сладуево (врска со Р1305);
Опфатот е дефиниран со прекршни точки, а за секоја точка табеларно се
дадени следните параметрите по Y и X координати:
КООРДИНАТИ НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ - ЈАКРЕНОВО
X=7522013.6600
X=7522009.2851
X=7522019.1453
X=7522041.6312
X=7522057.0699
X=7522071.9797
X=7522089.6915
X=7522095.4186
X=7522101.6120
X=7522095.5814
X=7522156.0310
X=7522164.3546
X=7522166.2919
X=7522159.1832
X=7522162.3181
X=7522166.8182
X=7522198.0775
X=7522206.2597
X=7522219.5979

Y=4589283.0300
Y=4589309.8851
Y=4589314.3320
Y=4589319.4116
Y=4589321.0899
Y=4589326.6114
Y=4589330.4818
Y=4589279.5088
Y=4589282.5471
Y=4589333.8827
Y=4589350.4498
Y=4589324.5061
Y=4589311.3881
Y=4589288.1766
Y=4589287.6319
Y=4589302.7270
Y=4589309.3875
Y=4589309.0476
Y=4589309.8115

X=7522219.1529
X=7522218.6141
X=7522210.3903
X=7522198.6311
X=7522186.0074
X=7522172.8435
X=7522167.4628
X=7522164.2656
X=7522210.2839
X=7522230.6760
X=7522234.8359
X=7522241.9970
X=7522238.3863
X=7522245.3300
X=7522256.5899
X=7522281.9981
X=7522300.9814
X=7522318.5904
X=7522334.5500
X=7522361.1000
X=7522373.9172
X=7522373.4116
X=7522372.9084
X=7522371.8515
X=7522371.4090
X=7522349.9007
X=7522316.5276
X=7522295.5677
X=7522283.2086
X=7522263.9390
X=7522264.1755
X=7522271.7698
X=7522291.4163
X=7522325.8245
X=7522352.8279
X=7522377.6104
X=7522379.8174
X=7522380.4506
X=7522425.2578
X=7522471.6053
X=7522515.1708
X=7522533.8447
X=7522574.8292
X=7522597.8341
X=7522638.7298
X=7522668.2995
X=7522694.0197
X=7522727.1565
X=7522774.6715
X=7522821.9703
X=7522851.6175

Y=4589313.3208
Y=4589317.5690
Y=4589316.5579
Y=4589315.1121
Y=4589313.5600
Y=4589311.9415
Y=4589336.5125
Y=4589349.3752
Y=4589352.1677
Y=4589366.9706
Y=4589341.8959
Y=4589344.1448
Y=4589378.1931
Y=4589397.0373
Y=4589414.5005
Y=4589424.0367
Y=4589425.2835
Y=4589422.0997
Y=4589420.2527
Y=4589417.4827
Y=4589417.9474
Y=4589383.4719
Y=4589351.6201
Y=4589320.9615
Y=4589300.9156
Y=4589291.1014
Y=4589289.5857
Y=4589286.8733
Y=4589290.5565
Y=4589299.2774
Y=4589291.6092
Y=4589287.1434
Y=4589278.6591
Y=4589280.2218
Y=4589281.2241
Y=4589295.7719
Y=4589344.6589
Y=4589417.4527
Y=4589423.2348
Y=4589428.5463
Y=4589435.3090
Y=4589437.7395
Y=4589452.1476
Y=4589458.7756
Y=4589455.6518
Y=4589452.0102
Y=4589448.0553
Y=4589445.6868
Y=4589443.0544
Y=4589445.3407
Y=4589452.5281

X=7522891.9538
X=7522935.5372
X=7522963.1392
X=7522991.1894
X=7523017.6468
X=7523034.9732
X=7523067.6804
X=7523098.6191
X=7523111.7086
X=7523132.8426
X=7523141.8888
X=7523145.5069
X=7523205.7091
X=7523263.3102
X=7523338.4396
X=7523359.8686
X=7523372.0367
X=7523401.8457
X=7523410.3276
X=7523412.7609
X=7523407.1335
X=7523398.4642
X=7523386.1917
X=7523370.6834
X=7523335.9447
X=7523330.2222
X=7523317.1898
X=7523294.7462
X=7523272.6112
X=7523240.0212
X=7523221.4394
X=7523203.0358
X=7523182.4512
X=7523148.7103
X=7523140.1444
X=7523128.2199
X=7523118.8981
X=7523113.5836
X=7523105.5155
X=7523096.8575
X=7523083.2280
X=7523072.2320
X=7523065.1886
X=7523045.4056
X=7523028.2212
X=7523008.3802
X=7522991.9245
X=7522978.9097
X=7522971.5101
X=7522947.6631
X=7522924.4752

Y=4589460.7188
Y=4589462.1097
Y=4589461.7029
Y=4589460.1916
Y=4589455.7047
Y=4589454.1096
Y=4589462.2103
Y=4589477.5043
Y=4589491.5450
Y=4589514.3644
Y=4589517.8690
Y=4589519.2655
Y=4589526.9599
Y=4589534.5861
Y=4589545.6549
Y=4589553.1909
Y=4589558.3367
Y=4589577.8016
Y=4589584.9848
Y=4589587.9348
Y=4589590.9357
Y=4589582.9205
Y=4589575.5090
Y=4589566.6188
Y=4589555.2109
Y=4589554.2816
Y=4589552.1899
Y=4589548.6958
Y=4589545.3405
Y=4589539.5894
Y=4589535.4205
Y=4589533.6500
Y=4589531.1556
Y=4589525.3262
Y=4589523.7832
Y=4589518.6379
Y=4589509.9155
Y=4589504.2814
Y=4589493.0128
Y=4589484.0843
Y=4589476.3447
Y=4589473.2368
Y=4589471.1015
Y=4589463.4893
Y=4589462.6923
Y=4589466.7239
Y=4589470.0593
Y=4589472.6111
Y=4589473.8658
Y=4589475.2309
Y=4589475.9058

X=7522906.4825
X=7522890.7606
X=7522879.4449
X=7522859.5922
X=7522838.3377
X=7522821.1132
X=7522802.5536
X=7522790.6517
X=7522773.9381
X=7522750.8882
X=7522731.9986
X=7522685.8992
X=7522655.7237
X=7522638.9738
X=7522614.3981
X=7522596.4670
X=7522581.6085
X=7522570.6325
X=7522565.5028
X=7522554.9200
X=7522532.9140
X=7522518.1029
X=7522504.3931
X=7522498.2990
X=7522473.0405
X=7522433.4265
X=7522414.6440
X=7522395.5740
X=7522390.3339
X=7522370.4613
X=7522353.8513
X=7522336.8611
X=7522301.1999
X=7522279.5040
X=7522252.5233
X=7522239.8871
X=7522230.7505
X=7522205.5814
X=7522184.8345
X=7522157.4726
X=7522119.5323
X=7522085.9144
X=7522079.2280
X=7522060.6017
X=7522013.4406
X=7522008.0102
X=7521980.9783
X=7521964.5015
X=7521907.4151
X=7521838.1306
X=7521791.4110

Y=4589476.0203
Y=4589474.7324
Y=4589472.6169
Y=4589468.7374
Y=4589463.8964
Y=4589458.4560
Y=4589453.2594
Y=4589449.5689
Y=4589447.7203
Y=4589448.8257
Y=4589451.6901
Y=4589458.0972
Y=4589462.3450
Y=4589464.4775
Y=4589466.0647
Y=4589463.4256
Y=4589460.1015
Y=4589457.2325
Y=4589454.5639
Y=4589449.3453
Y=4589445.5552
Y=4589442.1375
Y=4589439.9517
Y=4589438.9801
Y=4589434.5220
Y=4589428.2291
Y=4589428.7898
Y=4589426.6576
Y=4589425.6733
Y=4589422.7433
Y=4589423.3318
Y=4589424.2056
Y=4589429.6801
Y=4589427.8884
Y=4589418.7262
Y=4589398.1165
Y=4589378.1362
Y=4589360.5329
Y=4589358.8817
Y=4589356.7040
Y=4589346.4893
Y=4589336.8736
Y=4589336.8438
Y=4589327.3981
Y=4589318.5138
Y=4589316.7471
Y=4589336.8702
Y=4589339.1464
Y=4589401.6855
Y=4589453.0691
Y=4589433.3729

X=7521764.5202
X=7521737.6293
X=7521736.9297
X=7521723.7887
X=7521704.3415
X=7521687.4604
X=7521673.7444
X=7521663.7401
X=7521659.3507
X=7521640.3636
X=7521625.0122
X=7521598.2061
X=7521590.6294
X=7521580.4945
X=7521567.2111
X=7521547.0731
X=7521562.5537
X=7521561.0364
X=7521559.9338
X=7521549.6547
X=7521539.8891
X=7521515.2519
X=7521495.3521
X=7521474.0129
X=7521449.7762
X=7521430.3933
X=7521415.2613
X=7521400.2169
X=7521396.6215
X=7521381.3563
X=7521360.7705
X=7521344.0652
X=7521338.0074
X=7521325.4580
X=7521309.5225
X=7521286.7449
X=7521268.1455
X=7521247.5972
X=7521240.7539
X=7521225.0075
X=7521237.6082
X=7521228.5903
X=7521221.5439
X=7521215.0309
X=7521206.3420
X=7521194.8284
X=7521186.0095
X=7521178.6071
X=7521171.2177
X=7521155.0270
X=7521136.9659

Y=4589410.3654
Y=4589387.3580
Y=4589364.8844
Y=4589354.7416
Y=4589350.1352
Y=4589346.7470
Y=4589342.9554
Y=4589344.0624
Y=4589344.5481
Y=4589351.0560
Y=4589362.3665
Y=4589370.1907
Y=4589372.4022
Y=4589376.9511
Y=4589384.9899
Y=4589364.6069
Y=4589352.3317
Y=4589346.7797
Y=4589343.1955
Y=4589327.8694
Y=4589330.0657
Y=4589338.8665
Y=4589352.9952
Y=4589354.6132
Y=4589351.3903
Y=4589351.0161
Y=4589356.0206
Y=4589362.5025
Y=4589367.6160
Y=4589380.9962
Y=4589394.6770
Y=4589397.4967
Y=4589402.8902
Y=4589405.2538
Y=4589420.5208
Y=4589420.7076
Y=4589422.9059
Y=4589428.1233
Y=4589437.5280
Y=4589424.6709
Y=4589416.5346
Y=4589407.0358
Y=4589392.8763
Y=4589376.7818
Y=4589351.6992
Y=4589338.2562
Y=4589327.9593
Y=4589317.4164
Y=4589308.5835
Y=4589288.3010
Y=4589274.3034

X=7521108.5369
X=7521087.7829
X=7521082.1757
X=7521081.0900
X=7521080.9470
X=7521071.0353
X=7521064.2373
X=7521053.4519
X=7521039.4754
X=7521023.4363
X=7521010.6576
X=7521008.0690
X=7520997.0033
X=7520993.2751
X=7521007.6292
X=7521024.9111
X=7521030.1230
X=7521039.1673
X=7521047.6465
X=7521049.7945
X=7521045.1022
X=7521044.5448
X=7521045.4421
X=7521037.3042
X=7521036.3411
X=7521033.3442
X=7521032.8060
X=7521034.0782
X=7521028.6525
X=7521009.7717
X=7520967.6467
X=7520950.6295
X=7520948.8313
X=7520937.7743
X=7520930.9832
X=7520894.9036
X=7520873.7815
X=7520845.5790
X=7520818.7992
X=7520790.6948
X=7520770.3885
X=7520760.9306
X=7520749.4992
X=7520742.1807
X=7520735.0969
X=7520731.0551
X=7520726.5625
X=7520721.2101
X=7520738.1915
X=7520705.6677
X=7520705.1385

Y=4589260.4549
Y=4589237.2834
Y=4589207.6082
Y=4589189.8029
Y=4589176.0179
Y=4589152.2857
Y=4589136.5625
Y=4589120.9931
Y=4589110.6029
Y=4589096.5494
Y=4589085.1168
Y=4589085.0639
Y=4589084.7436
Y=4589071.2340
Y=4589070.8128
Y=4589059.3557
Y=4589048.0034
Y=4589038.1328
Y=4589023.3193
Y=4589005.1304
Y=4588983.1756
Y=4588966.3351
Y=4588949.4312
Y=4588920.7056
Y=4588911.1568
Y=4588899.0683
Y=4588889.4912
Y=4588877.9139
Y=4588864.6799
Y=4588862.7723
Y=4588844.1999
Y=4588843.4604
Y=4588884.8405
Y=4588934.9718
Y=4588949.9002
Y=4588968.5415
Y=4588976.8115
Y=4588984.9683
Y=4588985.3322
Y=4588981.8838
Y=4588980.0568
Y=4588980.3041
Y=4588980.8302
Y=4588981.3140
Y=4588982.4859
Y=4588980.5517
Y=4588983.1235
Y=4588989.9537
Y=4589029.6441
Y=4589029.6522
Y=4588998.9557

X=7520714.0182
X=7520721.4277
X=7520730.6398
X=7520736.5724
X=7520748.2232
X=7520759.4957
X=7520765.4442
X=7520771.1012
X=7520819.2125
X=7520844.0954
X=7520857.3291
X=7520868.5762
X=7520886.0857
X=7520907.0651
X=7520923.3557
X=7520928.1169
X=7520932.4012
X=7520938.8072
X=7520939.8162
X=7520941.3481
X=7520963.7913
X=7520993.0105
X=7521012.4581
X=7521035.6286
X=7521044.2964
X=7521043.0563
X=7521043.0563
X=7521043.2758
X=7521046.2189
X=7521048.0240
X=7521055.5205
X=7521054.5949
X=7521055.0673
X=7521059.9196
X=7521057.3383
X=7521047.2927
X=7521038.5562
X=7521032.8106
X=7521017.7983
X=7521019.0448
X=7521033.0628
X=7521045.8044
X=7521060.7366
X=7521073.0225
X=7521084.6204
X=7521090.9918
X=7521090.7097
X=7521091.4530
X=7521091.6062
X=7521097.0838
X=7521114.6782

Y=4588984.7247
Y=4588976.7271
Y=4588969.2667
Y=4588972.1059
Y=4588970.7784
Y=4588970.4823
Y=4588970.3260
Y=4588970.0693
Y=4588975.3257
Y=4588974.9875
Y=4588971.1601
Y=4588967.9071
Y=4588961.0516
Y=4588951.0021
Y=4588942.5852
Y=4588932.3411
Y=4588913.4398
Y=4588885.1775
Y=4588866.3785
Y=4588825.8325
Y=4588826.6804
Y=4588843.9447
Y=4588852.9928
Y=4588855.3338
Y=4588876.4758
Y=4588886.6395
Y=4588893.6652
Y=4588897.5717
Y=4588909.4432
Y=4588922.5722
Y=4588948.2188
Y=4588967.6849
Y=4588981.9555
Y=4589004.6592
Y=4589026.5173
Y=4589044.0672
Y=4589053.6020
Y=4589066.1166
Y=4589076.0691
Y=4589079.1702
Y=4589091.4527
Y=4589102.8473
Y=4589113.9480
Y=4589131.6834
Y=4589158.5088
Y=4589174.1721
Y=4589186.5080
Y=4589198.6998
Y=4589203.8958
Y=4589232.6793
Y=4589252.3232

X=7521142.2746
X=7521162.0051
X=7521175.7225
X=7521184.8102
X=7521195.2377
X=7521214.9992
X=7521226.8429
X=7521230.8784
X=7521236.7658
X=7521248.8820
X=7521266.7557
X=7521282.7413
X=7521286.1151
X=7521305.4018
X=7521320.7912
X=7521333.4299
X=7521339.5641
X=7521357.0079
X=7521375.2661
X=7521387.9472
X=7521393.6631
X=7521428.8767
X=7521450.5342
X=7521474.2970
X=7521491.8271
X=7521510.5881
X=7521533.6982
X=7521554.0570
X=7521564.7435
X=7521569.2394
X=7521574.4056
X=7521579.4624
X=7521581.6150
X=7521587.2794
X=7521595.5714
X=7521606.6821
X=7521620.5081
X=7521635.6235
X=7521656.1486
X=7521674.5556
X=7521687.6775
X=7521706.4785
X=7521728.1918

Y=4589265.7660
Y=4589281.0574
Y=4589297.4545
Y=4589310.3978
Y=4589323.3611
Y=4589346.4344
Y=4589375.7019
Y=4589389.1884
Y=4589401.0188
Y=4589412.6182
Y=4589413.0005
Y=4589411.1112
Y=4589410.7124
Y=4589410.5542
Y=4589395.9569
Y=4589393.5765
Y=4589388.1150
Y=4589385.1707
Y=4589373.0367
Y=4589361.9214
Y=4589354.4375
Y=4589340.9849
Y=4589341.4031
Y=4589344.5630
Y=4589343.2338
Y=4589329.9136
Y=4589321.6584
Y=4589316.6294
Y=4589332.1510
Y=4589339.3127
Y=4589340.7185
Y=4589342.0946
Y=4589342.6803
Y=4589344.2217
Y=4589343.7026
Y=4589342.6201
Y=4589342.4848
Y=4589342.1273
Y=4589334.8414
Y=4589332.8046
Y=4589336.4319
Y=4589340.3647
Y=4589345.5078

4. ИСТОРИЈАТ НА ПЛАНИРАЊЕТО И УРЕДУВАЊЕТО НА ПОДРАЧЈЕТО НА
ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ
Предметниот проектен опфат не е во рамки на плански опфат на важечки
урбанистички план или урбанистичко планска документација. За проектниот
опафат согласно член 52 и член 53 од Законот за Просторно и урбанистичко

планирање („Сл. Весник на РМ“ бр.199/14, бр.44/15, бр.193/15, бр.31/16, бр.163/16,
бр.64/18 и бр.168/18), од Министерството за животна средина и просторно
планирање добиен е Извод од Просторен план на Република Македонија 20022020 со архивски број 15-148/1 од 10.01.2019 год. Проектот за инфраструктура е
изработен и врз основа на донесени проекти за инфраструктура со бр.23-11/4-1
од 18.01.2019год. и бр.23-11/3-1 од 18.01.2019год.
5.ПОДАТОЦИ ЗА ПРИРОДНИТЕ ЧИНИТЕЛИ
4.1.

Геолошки, геолошко-хидролошки, геоморфолошки и
педолошки карактерстики на локацијата

Геолошкиот состав, како резултат на тектонските движења изразито е
сложен, односно го сочинуваат алувијално-делувијалните седименти, неогена
песоклива серија, неоген бигровит, варовник , квартерни песоци, чакали ,
агломеративен туф, туфови и бречи.Крушево и околинате јужно и југоисточно
лежи на делувијални наслаги ( лесоидни глини , глинести песоци и глинести
агломерати).Максималната регистрирана јачина на поместување на тлото на
територијата на општина Крушево изнесува 70 по МЦС. Расадот на кој се
простира котлината го потврдуваат и тектонските активности (земјотреси) и се
наоѓа во зона на 8 степени по меркалиевата скала на очекувани земјотреси.
Теренот според инженерско геолошките карактеристики е претежно стабилен со
постојани физичко-механички својства кои не подлежат на битни измени под
влијание на надворешните фактори ниту при делување на човекот.

Големо влијание врз создавањето на постојните педолошки особини имаат
климатските, геолошките и геоморфолошките карактеристики на тлото. Како
логична последица произлегува дека педолошкиот покривач има одреден

географски распоред на главни типови на земјиште што неминовно дава и
зоналност на распостеленост на типови на земјиште. Во низинските делови
преовладуваат алувијални и делувијални почвени типови. Површината и
употребната вредност на овие почвени типови не е многу голема, а се користат за
одгледување на житарици и индустриски култури.Од делувијални почвени типови
најзастапена е групата на смолнички делувијални почви. Оваа почва е доста
плодна со добар механички состав и на неа се одгледуваат индустриски и
градинарски култури. Останатите делови се составени од црвеница, минералнокално-карбонатни почви, песочно глинести и др. Црвениците кои спаѓаат во
најстарите почви се користат за одгледување на тутун, а некаде и на лојза.
Минерално-кално карбонатните почви најчесто се користат за садење лозја.
Наводнувањето на ова подрачје е значаен фактор на продуктивното користење на
земјоделското земјиште.Општината Крушево се карактеризира со типично аграрни
атрибути, во која доминираат карактеристична рељефна структура. Се преземаат
активности за пошумување на голините. Подрачјето на Општина Крушево, според
сознанијата и резултатите од истражувањата се наоѓа под влијание на
надворешни епицентрални жаришта оддалечени околу 100 км. Во рамки на макросеизмичката реонизација на територијата на Република Македонија, а врз основа
на истражувањата на локалните и влијанието на оддалечените потреси и
релативните параметри дефинирана е горната граница на магнитудата на
очекуваните земјотреси како збирен долгорочен максимален интензитет кој во
Градот би изнесувал 8 степени по МЦС. Непостоењето на микро-сеизмичка
реонизација дава можности за меродавни да се употребат индикаторите за макросеизмичката реонизација како неопходни параметри со кои се идентификуваат
простори непогодни за градба.Теренот според инженерско-геолошките
карактеристики е претежно стабилен со постојани физичко-механички својства кои
не подлежат на битни измени под влијание на надворешните фактори ниту при
делување на човекот.
5.2.

Карактеристики на пределот(пејзажот)

Геолошкиот состав, како резултат на тектонските движења го сочинуваат:
алувијално-делувијалните седименти, неогена песоклива серија, неоген бигровит
варовник, квартерни песоци, чакал, агломеративен туф, туфови и бречи. На север
и северозапад се јавува песоклива серија, која во поширокиот дел лежи
непосредно преку серијата од шарени и зелени глини.
5.3

Постојни водниресурси

Од хидрографски аспект Општината Крушево располага со терени на слабо
издашни извори.

5.4

Климатски карактеристики наподрачјето

Просечната годишна температура во Крушево изнесува 8,4°С,просечната
јануарска температура изнесува -1,3°С, февруарската е - 0,5°С март 2,6°С април
7,1°С мај 12°С јуни 15,6°С во јули 17,9°С август исто 17,9°С септември 14,6
октомври 8,3°С ноември 4,7°С и декември 0,4°С. Температурните инверзии, кои
се честа појава во зимските месеци во ова подрачје, се една од причините за
релативно високите температури во оваа сезона во Крушево и даваат посебно
климатско обележје на овој локалитет од температурен аспект. Инверзиите
влијаат во голема мера на зголемување и на средните месечни температури во
зимските месеци кои се во однос на Пелагонија пониски, но не толку колку би
требало да бидат во однос на разликата во надморската височина. Годишната
температурна амплитуда изнесува 19,2°С. Во Крушево есента е значително
потопла од пролетта. Просечната есенска температура изнесува 9,5°С, а
пролетната 7,2°С. Септември е за 2,6°С потопол од мај, октомври за 2,2 од април
и ноември за 2,1°С од март. Меѓумесечната температурна разлика на пролетните
и есенските месеци не е битно изразена и преодот од зимата кон летото и од
летото кон зимата не е нагол, така што и пролетта и есента се издвојуваат како
преодни годишни сезони. Средногодишната минимална температура во Крушево
изнесува 4,9°С, а максимална 12,1°С.Просечно годишно во Крушево се јавуваат
178 мразни дена. Просечниот датум на есенскиот мраз е 25 октомври а најраниот
есенски мраз е забележан на 22 септември. Просечниот датум на пролетниот
мраз е 21 април, а најдоцниот пролетен мраз е забележан на 13 мај. Врнежите во
Крушево се доста нерамномерно распоредени преку годината и ова подрачје
спаѓа под медитеранскиот плувиометриски режим. Повеќето паѓаат во ладниот
дел од годината, со максимум во ноември и зимските месеци, а минимум во
летните месеци. Секундарниот максимум на врнежите е во мај, што води кон
заклучок дека во ова подрачје во одредена мера се нарушува искажаниот
плувиометриски режим. Просечната годишна сума на врнежите изнесува
798,6mm,со максимум во ноември 97,6mm, минимум во август 39,3mm. По
сезони, најврнежлива е есента, 225,2 mm, потоа, пролетта 218,1 mm, зимата 213
mm и летото 142,3 mm. Апсолутно максималната дневна количина на врнежите
изнесува 139 mm, забележано на 19 ноември 1979 година. Од вкупниот просечен
годишен број на врнежливи денови (124), 85% се врнежливи денови со дневна
количина рамна или поголема од 1,0 mm, 42% со количина рамна или поголема
од 5,0 mm, 20% со дневна количина рамна или поголема од 10,0 mm и 7% со
дневна количина рамна или поголема од од 20,0 mm. Врнежите во Крушево се од
дожд но во значителна мера и од снег. Снегот се јавува од септември заклучно со
мај. Максималната височина на снежниот покривач изнесува 135 cm забележана
на 6 февруари 1954 година. Просечната годишна сума на сончевото зрачење
изнесува 2109 часови, со максимум во јули 295 часови а минимум во декември,
99 часови. Просечната годишна релативна влажност изнесува 73% со максимум
во декември 80% и минимум во јули 63%.Подрачјето на Крушево е доста
ветровито. Од вкупниот број на измерени случаи претворени во промили, 739‰

се со ветрови од разни правци, а 261‰ е тивко без ветер т.е. со тишини. Со
најголема зачестеност е западниот ветер со честина од 151‰, средна брзина на
ветерот од 2м/сек и максимална јачина од 9 бофори. Втор по честина е
североисточниот ветер со честина од 98‰, кој најчесто дува во доцната пролет и
во летните месеци а со голема зачестеност е во зимските и есенските месеци.
Средната годишна брзина му изнесува 3,3м/сек, а максималната јачина во
Бофори до 10. Југозападниот ветер е со голема зачестеност од ноември до
февруари и во април, а со нешто смалена зачестеност е во летните месеци.
Годишната честината му е 89‰ средната годишна брзина му е 3,2 а
максималната 10 бофори. Источниот ветар дува со честина од 75‰ средна
брзина од 1,6 m/s и максимална јачина до 9 бофори. Северниот ветер дува со
голема зачестеност преку целата година од 108‰. Нешто смалена зачестеност
има само во април, мај и јуни а најчесто дува во јануари, март и јули. Средната
годишна брзина му изнесува 2,6 а максималната јачина 10 бофори. Јужниот дува
најчесто во месец ноември. Југоисточниот дува со честина од 58‰, средна
брзина од 2 m/s. има максимална јачина до 8 бофори. декември, а со нешто
смалена зачестеност се јавува преку целата година. Честината му е 64‰,
средната годишна брзина му изнесува 2,4 а максималната достигнува до 10
бофори. Северозападниот ветар е со честина од 33‰ со средна годишна брзина
од 3 m/s и со максимална јачина до 10 бофори.
5.5 Катастарски податоци во опфатот напроектот
При изработка на трасата за изградба на комуналната инфраструктура се
оди истата да биде економски и технички оправдана како од економски аспект
така и од имотно правни односи. Изработката на оваа комунална инфраструктура
за водоснабдување на н.м.Јакреново општина Крушево е според Годишната
програма на општина Крушево.
6. ПОДАТОЦИ ЗА СОЗДАДЕНИТЕ ВРЕДНОСТИ И ЧИНИТЕЛИ
Создадените вредности, како чинители кои можат да влијаат врз развојот на
просторот во рамките на опфатот на проектот, го опфаќаат демографскиот состав,
начинот на животот на населението, економскиот развој, сообраќајна поврзаност,
инфраструктура, како и употребата на земјиштето во рамките на проектниот
опфат.
Инфраструктурните системи не се добро развиени и планирана е изградба
на нови водови за хидротехничка инфраструктура.
За непречено функционирање на населените места, застапена е групата на класи
на намена Е – Инфраструктура.
7. ИНВЕРТАРИЗАЦИЈА НА ИЗГРАДЕН ГРАДЕЖЕН ФОНД
За целосно согледување на постојната состојба извршено е детално
истражување по пат на директен увид на лице место - теренска работа и
направена е детална анализа на добиените податоци.
Во проектниот опфат има изградено градежен фонд и тоа:
-

Асфалтирани улици

-

Постојно шахти
Неизградено земјиште

Проектниот опфат има површина од 52 520,99 m2 (5,521 xa)
8. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ИЗГРАДЕНАТА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
За проектниот опфат на овој Проект за инфраструктура за водснабдување
на н.м. Јакреново, општина Крушево, преку системот, е-Урбанизам доставени се
барања за добивање информации за постојни и планирани инфраструктурни
водови до следните надлежни институции и јавни претпријатија:
- Агенција за електронски комуникации АЕК
- МакедонскиТелеком АД – Скопје
- Јавнопретпријатиезакомуналнидејности „Комуна“-Крушево
- ЕВН ЕлектродистрибуцијадооелСкојпе, КецПрилеп.
- МЕПСО
Во дописот добиенод Агенција за електронски комуникации АЕК со број
1404-37 40/2 од 11.12.2018год. не известуваат дека во границите на планскиот
опфат има подземен бакарен ТФ кабел. Кој е аплициран на графичкиот прилог од
документационата основа, а планирани инсталации нема.
Во дописот добиен од Македонски Телеком АД - Скопје, со бр.07-890033
од 16.122018г не известуваат дека во границите на планскиот опфат има подземни
ТК инсталации кои се аплицирани на графичкиот прилог од документационата
основа, а планирани инсталации нема.
Во дописот добиен од Јавно претпријатие за комунални дејности
„Комуна“, Крушево, собр.03-262/2 од 18.12.2018г, за овој проектен опфат, не
известуваат дека нема податоци за постоечка водоводна и канализациона
инфраструктура, освен водоводната линија Студенчица – Саждево.
Во дописот добиен од ЕВН Електродистрибуција дооел Скопје, Кец
Прилеп бе.14-1807/2 0д 13.12.2018 год. не известуваат дека во Во проектниот
опфат, нема подземни инсталации кои се во нивна надлежност.
Не се евидентирани се подземни 10(20)кВ и 0,4 кВ траси на електрична
инсталација кои минуваат во јавните површини и низ градежните парцели.
Во дописот добиен од МЕПСО - Скопје, со бр.02-9216/1 од 14.12.2018г не
известуваат дека предметниот плански опфат не се вкрстува со објекти во
сопственост на мепсо.
9.ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ПОСТОЈНИ СПОМЕНИЧКИ ЦЕЛИНИ ,ГРАДБИ ОД
КУЛТУРНО - ИСТОРИСКО ЗНАЧЕЊЕ И КУЛТУРНИ ПРЕДЕЛИ(заштитноконзерваторски основи)
Според добиените податоци од Министерство за култура – Управа за
заштита на културното наследство собр.17-3901/2од 13.12.2018г. се констатира

дека во границите на опфатот нема заштитени добра, ниту добра за кои основано
се претпоставува дека претставуваат културно наследство.
Доколку при земјените работи дојде до откривање на објекти, односно
предмети (целосно зачувани или фрагментирани) од материјална култура на
Република Македонија, треба да се постапи во согласност со одредбите според
член 65 од Законот за заштита на културно наследство (Сл.весник на РМ бр.
бр.20/04, 71/04, 115/07, бр.18/11, бр.148/11, бр.23/13, бр.137/13, бр.164/13,
бр.38/14 и бр.44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15, 39/16 и 11/18), односно веднаш
да се запре со отпочнатите градежни активности и да се извести надлежната
институција за заштита на културното наследство во смисла на чл. 129 одЗаконот.
10. АНАЛИЗА НА МОЖНОСТИТЕ ЗА ПРОСТОРЕН ПЛАН
За проектниот опфат е изработен Просторен план на Р.М 2002-2020 арх.бр.
15-5701/4 од 23.11.2018, како и донесените проекти за инфраструктура со бр.2311/4-1 од 18.01.2019год. и бр.23-11/3-1 од 18.01.2019год.
Планираната намена во проектниот опфат согласно Правилник за
стандарди и нормативи за урбанистичко планирање („Сл. Весник на РМ“ бр.142/15,
бр.217/15, бр.222/15, бр. 228/15, бр.35/16, бр.99/16, бр.134/16, бр.33/17 и бр.86/18)
е следната:
-

Е1 - комунална инфраструктура –Водоснабдување

-

Е2 - комунална супраструктура –Резервоар за вода

Анализата на можностите за просторен развој го издвојува следното:
- Поврзаност на предметниот простор со системот на примарната сообраќајната
мрежа
- Можности за поврзување на инфраструктурните водови
- Можности за изнесување на отпадните води од локалитетот.
- Чиста животна средина
- Добри микроклиматски услови
Анализите на можностите за просторен развој го условува планирањето. Исто така
при планирањето посебно треба да се предвиди следното:
- Приоритети и потреби
- Економска исплативост
За планирање на просторната организација потребни се критериуми кои
планот ќе го дефинира како развоен документ кој ќе го валоризира и заштити
соседското право и јавниот интерес.
- Задоволување на современите норми за градење и работа во рамките на
важечките норми за урбанистичко планирање.
- Задоволување на потребите од енергија преку адекватна и рационална
инфраструктура.

Анализата покажува дека на овој локалите можна е реализација на проектот за
инфраструктура со целосно почитување и имплементирање на соодветни
критериуми.
11.ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ ОД СУБЈЕКТИТЕ ОД ЧЛЕН 32 ОД ЗАКОНОТ ЗА ПРОСТОРНО
И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ РЕЛЕВАНТНИ ЗА
СОСТОЈБА НА ПОДРАЧЈЕТО ВО ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ

ПОСТОЈНАТА

/

ПЛАНИРАНАТА

Согласно член 32 од Законот за просторно и урбанистичко планирање,
субјектите кои ги вршат работите од областа на животната средина, заштитата на
културното наследство, заштитата и спасувањето, здравствената заштита,
образованието, земјоделието, водостопанството, транспортот и врските,
воздухопловството, безбедноста, јавните патишта, како и субјектите надлежни за
изградба
и
одржување
на
сообраќајна,
водоводна,
канализациона,
електроенергетска, телекомуникациска, топловодна и гасоводна инфрастурктура,
должни се да ги достават сите податоци и информации со кои располагаат до
изработувачот на планот.
Испратени беа барања до следните надлежни институции:
Министерство за култура – Управа за заштита на културното наследство
Дирекцијата за заштита и спасување, Подрачно одделение Крушево,
Министерство за животна средина и просторно планирање – Сектор за води
Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство
Релевантните субјекти за предметниот проектен опфат, доставија дописи со
потребните податоци и информации и тоа:
Во дописот од Министерство за култура – Управа за заштита на
културното наследство со бр.17-3901/2 од 13.12.2018г, наведено е дека во
границите на опфатот нема заштитени добра, ниту добра за кои основано се
претпоставува дека претставуваат културно наследство.( не постои културно
наследство)
Во дописот од Дирекцијата за заштита и спасување, Подрачно
одделение Крушевосо бр. 09-1402 од 14.12.2018г., не известува дека нема
посебни услови од областа на заштитата и спасувањето („Сл весник на РМ“,
бр.36/04, 49/04, 86/06, 124/10, 18/11, 93/12-пречистен текст, 41/14, 129/15 и 106/16),
за застапеност на мерките за заштита и спасување при изработка на Проектна
документација за водоснабдување на н.м Јакреново – Општина Крушево.
Преку системот, е-Урбанизам со Број на постапката 18 810 е доставено
Барање до Министерство за животна средина и просторно планирање –
Сектор за води од каде не е добиен повратен одговор
Преку системот, е-Урбанизам со Број на постапката 18 810 е доставено
Барање доМинистерство за земјоделие, шумарство и водостопанство од каде
не е добиен повратен одговор.

Мислења и податоци од
комунални претпријатијаи овластени институции

В.ГРАФИЧКИ ДЕЛ

K.O. JAKRENOVO

K.O. JAKRENOVO

K.O. JAKRENOVO

K.O. JAKRENOVO

K.O. JAKRENOVO

postoen rezervoar
kota na izlezni cevki 765.90

LOKACIJA NA NOV REZERVOAR 1

LOKACIJA NA NOV REZERVOAR 2
LOKACIJA ZA ZAHVAT

Prilep, 09/2018

K.O. JAKRENOVO

ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА
ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА н.м. ЈАКРЕНОВО
ОПШТИНА КРУШЕВО

K.O. JAKRENOVO

ознака
ГРАНИЦА НА ПЛАНСКИ ОПФАТ

граница на катастарска парцела
21322

АЖУРИРАЊЕ НА ПРОСТОР СО ШИРИНА 20м
НАДВОР ОД ПЛАНСКИ ОПФАТ

намена

број на катастарска парцела
граница на зграда / објект

14

број на зграда / објект
знак за припадност

- помошни линии и ознаки Граница на опфат
Граница на опфат проширен за 20м
новоснимени падни линии
жичана ограда

crevo : f50mm od gorniot izvor

бетонска ограда
висинска кота

- намена на катастарски парцели dv

S 108 ‰

двор

SI 98 ‰

нива
ливада

betonski yid kako zahvat

postoen rezervoar
N=2m

SZ 33 ‰

пасиште
шума

Z 151 ‰

I 75 ‰

323 ‰

лозје

- намена на згради / објекти JI 58 ‰

семејно домување

JZ 89 ‰
J 64 ‰

помошни простории
деловни објекти
темели

- електрични инсталации бетонски столб за струја
трафостаница
надземен кабловни орман

- канализација шахта - кружно окно
шахта - правоаголно окно
шахта - сливник

- водовод чешма
вентил
уличен затворач

- телекомуникации столв за телекомуникациски кабли
ревизионо окро за ПТТ кабел

K.O. JAKRENOVO

ПОВРШИНА НА ОПФАТ
F =52 520.99m²

ХИДРО ГРАДЕЖЕН ИНЖЕНЕРИНГ
-СКОПЈЕ
ИНВЕСТИТОР
ОБЈЕКТ
ЦРТЕЖ

ДАТА2020

ОПШТИНА КРУШЕВО
ВОДОСНАБДУВАЊЕ ЗА н.м. ЈАКРЕНОВО
ОПШТИНА КРУШЕВО

ПРОЕКТАНТИ
ПРОЕКТ
ЗА
ИНФРАСТРУКТУРА

ОДГОВОРЕН ПРОЕКТАНТ

дги.ЛУБЕ ГОРЧЕСКИ

АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА

М=1:2500

бр.на цртеж

1

ТЕХ.БР.

ПИ - 09/18

ВО

ДО

ВО

Д

СТ

УД

ЕН
ЧИ

ЦА

K.O. JAKRENOVO

K.O. JAKRENOVO

K.O. JAKRENOVO

K.O. JAKRENOVO

K.O. JAKRENOVO

postoen rezervoar
kota na izlezni cevki 765.90

LOKACIJA NA NOV REZERVOAR 1

LOKACIJA NA NOV REZERVOAR 2
LOKACIJA ZA ZAHVAT

Prilep, 09/2018

K.O. JAKRENOVO

ГРАНИЦА НА ПЛАНСКИ ОПФАТ

АЖУРИРАЊЕ НА ПРОСТОР СО ШИРИНА 20м
НАДВОР ОД ПЛАНСКИ ОПФАТ

K.O. JAKRENOVO

АСФАЛТИРАН ПАТ
ЗЕМЈЕН ПАТ

ПОСТОЕН бакарен ТT КАБЕЛ

СРЕДНОНАПОНСКИ НАДЗЕМЕН ВОД
ТРАНСФОРМАТОРСКА СТАНИЦА

ДИСТРИБУЦИЈА ОД РЕЗЕРВОАР

ПОСТОЈНА ВОДОВОДНА МРЕЖА

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПОСТОЈНА СОСТОЈБА
ВКУПНА ПОВРШИНА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ
1
crevo : f50mm
~ f50mm
od gorniot
od gorniot
izvor
izvor

2

ПОВРШИНА OД ОПФАТ ПОД ЈАВНИ
ПОВРШИНИ(асфалтирани улици)
ПОВРШИНА OД ОПФАТ ПОД ЈАВНИ
ПОВРШИНИ( земјaни улици)

100%

52.520.99

m²

15.5%

8.081.34

m²

3.0%

1.570.68

m²

81.5%

42.868.97

m²

S 108 ‰

3

ПОВРШИНА ОД ОПФАТ ПОД КП

SI 98 ‰

ЛЕГЕНДА

betonski yid kako zahvat

postoen rezervoar
N=2m

SZ 33 ‰

Z 151 ‰

I 75 ‰

323 ‰

JI 58 ‰
JZ 89 ‰

21322

J 64 ‰

14

dv

K.O. JAKRENOVO
темели

ХИДРО ГРАДЕЖЕН ИНЖЕНЕРИНГ
-СКОПЈЕ
ИНВЕСТИТОР
ОБЈЕКТ
ЦРТЕЖ

ДАТА2018

ОПШТИНА КРУШЕВО
ВОДОСНАБДУВАЊЕ ЗА н.м. ЈАКРЕНОВО
ОПШТИНА КРУШЕВО
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II. УРБАНИСТИЧКО - ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.ВИД НА ПРОЕКТ, НАЗИВ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ
Проектот за инфраструктура се изработува согласно член 5 и член 52 од
Законот за Просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ бр.199/14,
бр.44/15, бр.193/15, бр.31/16, бр.163/16, бр.64/18 и 168/18) и член 45- а од
Законот за градење (пречистен текст Сл. Весник на РМ бр.70/13) и
Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање со сите
негови изменувања и дополнувања Законот за изменување и дополнување на
законот за градење (Сл. Весник на РМ бр. 142/1, , бр.217/15, бр.222/15,бр.228
/15, бр.35/16, бр.31/16, бр.99/16, бр.134/16, бр.33/17, бр.86/18).
Предмет na проектот e просторот предвиден со опфатот за изградба на
Водовод за населено место Јакреново - општина Крушево.
Проектниот опфат административно припаѓа на општина Крушево.
Површината на проектниот опфат изнесува 52 520.99m2 (5,25 xa ) а вкупната
должина на водоводот изнесува 4348,63 м
3. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРОЕКТНИОТ КОНЦЕПТ ЗА
ПРОСТОРНИОТ РАЗВОЈ И ХАРМОНИЗАЦИЈА НА ПРОСТОРОТ НА
ПОДРАЧЈЕТО ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ
Овој проект за инфраструктура треба да овозможи изградба на Водовод
за населенио место Јакреново кој на жителите на н.м. Јакреново ќе им
овозможи нормални и квалитетни услови за живот,заштита на животната
средина .
Вкупната должина на трасата на водоводот изнесува 4348,63м’.
Теренот во овој дел е со таква фигурација што овозможува гравитачно
водоснабдување. Подолжниот наклон е поголем од 0,5%.
Према заклучокот од анализата на постојната состојба, потребите и барањата
од корисниците на просторот и поставките и насоките од планските документи
можностите на просторен развој треба да се движат во насока на:
-Рационално искористување на градежното земјиште,
-Дефинирање на трасата на водоводната линија,
-Дефинирање на локацијата на Резервоарот за водоснабдување
Врз основа на Проектната програма проектот за инфраструктура
предвидува наменски употреби на земјиштето, односно класи на намени.
Со овој проект за инфраструктура за изградба на Водовод со Резервоар за
вода за населенио место Јакреново, на предметниот локалитет се предвидува

КЛАСИ НА НАМЕНА
Е - ИНФРАСТРУКТУРА
Е1 - комунална инфраструктура – Водовод
Е2 - комунална супраструктура – Резервоар за вода
Бидејќи се работи за специфична намена Е1 – комунална инфраструктура
третирани се плански решенија за Водовод со резервоар за санитарна
вода и вода за ПП заштита

4. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРОЕКТНИ РЕШЕНИЈА ЗА
ИЗГРАДБА,НАМЕНСКА УПОТРЕБА НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ
,САОБРАЌАЈНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
KONCEPCIJA NA TEHNI^KOTO RE[ENIE
So koncepcijata na tehni~koto re:enie se predviduva gravita~no
vodosnabduvawe na selo Jakrenovo , so kaptirawe na izvori visoko iznad
seloto.
Se predviduva izgradba na gravita~en dovoden cevkovod od postojna
kapta`a na kota 1004,00 mnm do rezervoar iznad seloto na kota 786,00 mnm .
Popatno po dol`inata na gravita~niot dovoden cevkovod se predviduva da
se kaptiraat 3 novi izvori na kota 933,00 mnm , 875,00mnm i 808,00mnm i
istote se vnesuvaat vo dovodniot cevkovod.
Predvideno e da se izvedat 3 prekidni komori vo koj }e se vnesat vodite od
novite izvori.
Vnesuvaweto na novite vodi od trite izvori }e se izvr{i so kratki
dovodi od kapta`ite do prekidnite komori.
Iznad seloto na kota 786,00 mnm se predviduva da se izgradi rezervoar za
potrebite za vodosnabduvawe i vo koj }e se obezbedi neprikosnoven
rezervoarski prostor od 72 m3 voda za gasewe na po`ar.
Nizvodno od rezervoarot se predviduva da se izgradi selska mre`a kako
i Protivpo`arna mr`a na koja }e bidat postaveni 7 nadzemni PP
Hidranti.
Poradi golemata visinska razlika na selskata mre`a od rezervoarot do
najniskata to~ka na sostavot so patoat za s.Sa`devo
cca140 m na polovina od visinata se predviduva da se postavi regulator na
pritisok na selskata vodovodna mre`a kako i na mre`ata za PP za{tita..
Po dol`inata na selskata mre`a se predviduva da se izvedat i 6
priklu~н i kraci preku 6 jazli

TEHNI^KI OPIS
IZVORI -KAPTA@I
Izvorite za nao|aat visoko iznad selot vo planinata .
Se predviduvaat da se zafatat i soberat 4 izvori i toa .
- Postojna izgradena kapta`a - na visinska kota 1003,00 mnm .
Na ovoj izvor ima izgradeno kapata`a .
Se predviduva da se izvr{i rekonstrukcija na kapta`ata .
Ovoj izvor e liniski i ne e koncentriran na edno mesto .
Ima izgradeno zafat i liniski zid, i vodata se vnesuva vo sobirna [ahta .
- Izvor 1 - Lokacijata na ovoj izvor e od levata strana od dovodniot
cevkovod na visinska kota 933,00 mnm. Od kade slobodno te~e vo oformen
re~en dol.
Toa vo su{tina prestavuva izvori{na zona koja se sobira na edno mesto na
kota 933,00 mnm , kade se predviduva da se kaptira .
Predvideno e zafa}awe na ovoj izvor so arm .betonski vkopan zid i
arm.betonska mokra i suva komora vo koja e smestena hidromehani~kata
oprema.
Od suvata komora so poseben dovod vodata PE ND 50 se nosi vo PK -1
(prekidna komora 1 nasadena na dovodniot cevkovod)
- Izvor 2 - Lokacijata na ovoj izvor e od levata strana od dovodniot
cevkovod na visinska kota 875,00 mnm. Od kade slobodno te~e vo oformen
re~en dol.
Toa vo su{tina prestavuva izvori{na zona koja se sobira na edno mesto na
kota 875,00 mnm , kade se predviduva da se kaptira .
Predvideno e zafa}awe na ovoj izvor so arm .betonski vkopan zid i
arm.betonska mokra i suva komora vo koja e smestena hidromehani~kata
oprema.
Od suvata komora so poseben dovod vodata PE ND 50 se nosi vo PK -2
(prekidna komora 2 nasadena na dovodniot cevkovod)

Izvor 3 - Lokacijata na ovoj izvor e od levata strana od dovodniot
cevkovod na visinska kota 808,00 mnm. Od kade slobodno te~e vo oformen
re~en dol.
Toa vo su{tina prestavuva izvori{na zona koja se sobira na edno mesto na
kota 808,00 mnm , kade se predviduva da se kaptira .
Predvideno e zafa}awe na ovoj izvor so arm .betonski vkopan zid i
arm.betonska mokra i suva komora vo koja e smestena hidromehani~kata
oprema.

Od suvata komora so poseben dovod vodata PE ND 50 se nosi vo PK -3
(prekidna komora 3 nasadena na dovodniot cevkovod)

IZDA[NOSTA NA IZVORITE
Vo su{niot period koj mo`e za ovaa godina da se zeme kako
reprezentativen - period

mesec 2008 god. izvr{eno e merewe

aproksimativno merewe na postojnite i novite izviri.

. firmata HIDRO GRADE@EN IN@ENERING - SKOPJE

izvr{i

merewa na izvorite .
Od izvr{enite merewa dobieni se slednite vrednosti na izda{nost.
- Postojni kaptirani izvori koi vodata ja nosat
vo stariot rezervoar

q = 0,4 l/sek

- Postojna kapta`a koja treba da se rekonstruira

q = 0,9 l/sek

- Izvor br. 1

q = 0,5 l/sek

- Izvor br.2

q = 0,4 l/ sek

- Izvor br.3

q = 0,4 l/sek
----------------------------------------------Vkupno

q = 2,6 l/sek

Usvoena minimalna izda{nost na izvorite iznesuva q = 2,6 l/sek
Komentar:
Minimalnata koli~ina na voda iznesuva 2,6l/sek me|utoa vo
odredeni godini istata e pogolema i se dvi`i vo granicite od 2,6 -5
l/sek pa i pove}e .
Isto taka vo pogolem period od godinata izda{nosta na izvorite e
pogolema od 2,6 l/sek.
Za dimenzionirawe na cevkovodot se usvojuva koli~ina na voda od 4
l/sek

GRAVITA^EN DOVODEN CEVKOVOD
KRAK 1
PE ND 63 q = 4 l/sek
Dovodniot cevkovod se protega od najodale~eniot kaptiran izvor postojna kapta`a na kota 1003,00 mnm pa do Rezervoarot na kota 786,00
mnm .
Dovodniot cevkovod se vodi vkopan vo rov so {iro~ina od 0,6 m i
minimalna dlabo~ina od 90 sm .
Se predviduva da se vgradat polietilenski cevki PE100 ND 63 od 10 bari
Vkupnata dol`ina na ovoj cevkovod iznesuva 1703,00 m.
TEHNOLOGIJA NA IZVEDBA NA GRAVIT^NIOT CEVKOVOD
- Ma{inski i ra~en iskop na rov
- Poravnuvawe na dnoto so nivelirawe i postavuvawe na izravnitelen sloj
od odbran materijal d=10sm.
- Postavuvawe na cevkite
- Nasipuvawe - zatrpuvawe na rovot so odbran materijal od iskopot do
visina 30sm iznad cevkite .
- Nasipuvawe zatrpuvawe na rovot do vosina na terenot so material od
iskopot.

PRIKLU^NI KRACI NA KRAK 1
Predvideni se 4 priklu~ni kraci i toa :
KRAK K 1/1
KRAK K 2/1
KRAK K 3/1
KRAK K 4/1

kratok dovod od izvor 1 do PK 1
kratok dovod od izvor 2 do PK 2
kratok dovod od izvor 3 do PK 3
od postoen doovod do
PK 3

PE ND 50
PE ND 50
PE ND 50
PE ND 63

l = 78,00 m.
l = 67,00 m.
l = 85,00 m.
l = 230,00m

Cevkite se vodat vkopani vo rov so {iro~ina od 0,6 m i minimalna
dlabo~ina od 80 sm .
OBJEKTI NA DOVODOT
Prekidni komori
Na glavniot dovod K1 predvideni se da se izvedat 3 prekidni komori i
toa:
PK 1 - Prekidna komora 1 km 0+737,47
PK 1 - Prekidna komora 2
km 1+168,18
PK 1 - Prekidna komora 3
km 1+558,36

PK 1- Prekidna komora 1

na kota 928,00 mnm

Ovaa prekidna komora se nao|a na glavniot dovod nizvodno od izvor 1 i
vo nea se vnesuvaat zafatenite vodi od postojnata kapta`a i Izvor 1
Prekidnata komora prestavuva Poliesterska [ahta so 3 komori (
vlezna , sredna smiruva~ka i izlezna )
PK 2 - Prekidna komora 2 na kota 860,00 mnm
Ovaa prekidna komora se nao|a na glavniot dovod i vo nea se vnesuvaat
vodite i od Izvor 2
Prekidnata komora prestavuva Poliesterska [ahta so 3 komori (
vlezna , sredna smiruva~ka i izlezna )
PK 3 - Prekidna komora 3 na kota 802,00 mnm
Ovaa prekidna komora se nao|a na glavniot dovod i vo nea se vnesuvaat
vodite i od izvor 3
Vo ovaa prekidna komora se pre dviduva da se vnesat i vodite od
postojniot dovod od levata strana a koi sega vleguvaat vo stariot
rezervoar.
Prekidnata komora prestavuva Poliesterska [ahta so 3 komori (
vlezna , sredna smiruva~ka i izlezna )
[ahta so zatvara~i posle Prekidnata komora 1
Neposredno nizvodno od Prekidnata komoria 1 se predviduva da se izvede
poliesterska {ahti so d=100sm vo koja }e bidat smesteni 2 top~esti
ventili.
[ahta za vozdu{en ventil
Popatno na Dovodniot cevkovod Krak1 na km 0+ 501,73 m predviden e da
se izvede vozdu{en venti VV1 smesten vo poliesterska {ahta .
Isto taka na Krak K4/1 predviden e vozdu{en ventil VV 2 smesten vo
poliesterska {ahta.
[ahti za ispusti
Popatno na Dovodniot cevkovod na Krak K1 na km 0+471,16 m predviden e
da se izvede Ispusen ventil IV 1 smesten vo poliesterska {ahta.
Isto taka na Krak K4/1 predviden e Ispusen ventil IV 2 smesten vo
poliesterska {ahta.
РЕЗЕРВОАР
Za ~asovoto izravnuvawe na protecite dovod -odvod se ostvaruva so
rezervoar.

Predviden e razervoarski prostor od 150 m3 od koi za ~asovo izravnuvawe
na protecite vo selskata mre`a se koristi 78 m3 a 72 m3 prestavuva
neprikosnoven rezervoarski proctor .
Rezervoarot se predviduva da se izgradi na lokacijata iznad seloto
desno od stariot rezervoar i visinsi postaven na povisoka kota za cca 20
m.
Kotata na noviot rezervoar iznesuva 786,00mnm.
Vakvata visinska polo`ba na rezervoarot obezbeduva ovolni uslovi za
rabota na vodovodnata mre`a.
Rezervoarot }e se izvede vo stabilen teren vo 4ta i 5ta kategorija i e
predviden e da bide polu vkopan.
Rezervoarot ima nadvore{ni dimenzii 8,9h8,1 i visina od 3,5m.
Vnatre{nite dimenzii na rezervoarot se 2х 4,0 25 х7,5 i visina od 3,0 m od
koi 2,7 m se korisna visina na vodata , a 0,3 m e sloboden prostor

Korisnata zapremina na noviot rezervoar iznesuva 150 m3 .
Od konstruktiven aspekt rezervoarot prestavuva zatvorana kutija so
gorna plo~a d= 20 sm , dolna plo~a d= 30 sm i vertikalni yidovi d= 30 sm.
Predvideno e dvojno armirawe na celata konstrukcija so rebrasto
`elezo 40/50.
Predvideno e celata konstrukcija da se izvede od beton MB 30 so
dodatoci za vodonepropusnost i ako se izveduva vo zimski nepovolni
uslovi da se dodade hidrozim.
Dokolku izvedbata na rezervoarot bide vo leten period so visoki
temperature vo toj slu~aj vo betonot treba da se dodade hidrofob.
Za vodonepropusnost na rezervoarot od vnatre{na strana na yidovite i
dolnata plo~a treba da se izvede od hidromal vo tri sloja ~etka gletarica - ~etka
Za navore{na izolacija na yidovite i plo~ata se predviduva da se izvede
od hidromal vo tri sloja + za{tita so stiropor d=5sm zalepen za
betonskite povr{ini so lepak.
Za za{tita na nadvore{nata izolacija se predviduva sloj od glina na
vertikalnite yidovi , odnosno cementna ko{ulica d=6sm iznad gornata
plo~a .
Za namaluvawe na uzgonot okolu rezervoarot treba da se postavi
drena`a od debeloyidna PVC cevka f 150 mm i za{titen filterski sloj
iznad cevkata.
Rezervoarot celosno se zatrpuva so iskopaniot material so nadsloj od
50sm.
Predvidena e suva komora kade se smesteni fasonskite par~iwa , za
povrzuvawe na rezervoarot so gravita~niot cevkovo, Fasonski par~iwa i
2 ventili za dve odvodni cevki za selska mre`a , fasonski par~iwa i
ventil za odvodna cevka za PPZ , kako , fasonskite par~iwa i ventil na
prelivot i ispustot od rezervoarot ventil so plovak kako I kompletna
oprema za avtomatsko hlorirawe na vodata..

Nadvore{nite dimenzii na suvata komora vo osnova se 1,75 h 2,7 m a
vnatre{nite dimenzii se 1,5 h 2,2m.

Od konstruktiven aspekt suvata komora ima gorna plo~a d=15 sm , dolna
plo~a
d= 30 sm i yidovi d=25 sm.
Predviden e beton MB 30 , i rebrasta RA 40/50.
Za vlez vo suvata komora predvidena e metalna vrata .
HLORIRAWE NA VODATA
Hlorirawe na vodata se predviduva da se vr{i vo suvata komora od
rezervoarot .
Vo suvata komora smesten e impulsen vodomer i ventil so plovak . .
Na odredena visina se predviduva da se izvede ~eli~na patforma na koja
}e stoi bureto so hlor .
Visoko na zidot vo suvata komora se predviduva da se postavi metalno
za{titeno ormar~e - dozir pumpa vo koe }e bide smestena seta
avtomatika za upravuvawe povrzano so bureto so hlor, so
elektromagnetniot impulsen vodomer i so dovodot .
Vakvoto tehni~ko re{enie za hlorirawe preku dovodot odnosno preku
rezervoarot ovozmo`uva vremenski podolg period na zadr`uvawe na
hlorot vo vodata pred samiot rezervoar odnosno se prodol`uva vremeto
na samoto hlorirawe.
Elektri~no napojuvawe na hlorinatorot se predviduva da se ostvarari so
elektri~en kabel GN 50 3h2,5 od bandera za napojuvawe na ku}ite od
Jakrenovo
Dol`inata na elektri~niot kabel iznesuva L= 400 m

SELSKA MRE@A ZA
VODOSNABDUVAWE NA JAKRENOVO
KRAK 2
Od rezervoarot za vodosnabduvawe odnosno od suvata komora predvodeni
se 3 posebni odvodi i toa :
- Odvoden cevkovod K2 za visoka od rezervoar do regulator na pritisok
PE100 ND 75 od 10 bari l = 453,00 m
- Odvoden cevkovod K2 za niska zona od rezervoar do regulator na
pritisok PE100 ND 75 od 10 bari l = 453,00 m
- Odvoden cevkovod K2 za PP za{tita za visoka zona od rezervoar do
regulator na pritisok PE100 ND 110 od 10 bari l = 440,00 m
Site 3 odvodni cevkovodi od selskata mre`a vodat vkopani vo eden
zaedni~ki rov od rezervoarot do regulatorite na pritisok so {iro~ina
od 80 sm i minimalna dlabo~ina od 90 sm .
Od regulatorite na pritisok do kraj predvideni se 2 odvodni cevkovodi i
toa :
- Odvoden cevkovod K2 za niska od regulator na pritisok do kraj PE100
ND 75 od 16 bari lx = 1305,37 m odnosno lk = 1311,00 m
- Odvoden cevkovod K2 za PP za{tita za niska zona od rezervoar do
regulator na pritisok PE100 ND 110 od 16 bari l = 1207,62 m
Dvata odvodni cevkovodi od selskata mre`a vodat vkopani vo eden
zaedni~ki rov od regulatorite na pritisok do kraj so {iro~ina od 60 sm
i minimalna dlabo~ina od 90 sm .
Po dol`inata na trasata na odvodniot cevkovod K2 od selskata mre`a se
predvideno 6 sekundarni kraci i toa :
Krak 1/2
½ ½
Krak 2/2
Krak 3/2
Krak 4/2
Krak 1-4/2

kaj Jazol1 km 0+237,37 m l= 84,75 m PE 100 ND 50 10 bari
kaj Jazol2 km 0+267,35 l= 59,16 m PE 100 ND 50 10 bari ½ ½
kaj Jazol 3 km 0+361,06 l= 48,92 m PE 100 ND 50 10 bari ½ ½
kaj Jazol4 km 0+427,01 l = 91,93 m PE 100 ND 50 10 bari
na krak 4/2

l = 19,33 m PE 100 ND 50 10 bari ½

Krak 5/2 kaj Jazol5 km 0+509,35 l= 24,82 m PE 100 ND 50 16 bari
½
Krak 6/2 kaj Jazol 6 km 0+680,58 l= 234,75 m PE 100 ND 50 16 bari
½

Dol`ini na cevkovodi i rov
Gravita~en dovod od izvori do rezervoar K1
Krak K1

ND 63 10 bari

l= 1703,00 m

KRAK K 1/1
KRAK K 2/1
KRAK K 3/1

PE ND 50 10 bari l = 78,00 m.
PE ND 50 10 bari l = 67,00 m.
PE ND 50 10 bari l = 85,00 m.
-----------------------------------------------------Vkupno l = 230,00 m
KRAK K 4/1 PE ND 63 10 bari
l = 230,00m
-----------------------------------------------------------------------------------Vkupno
PE ND 63 10 bari l = 1933,00m,00m
PE ND 50 10 bari
l = 232,00 m,
Vkupna dol`ina na cevki K1 l = 1933,00 + 232,00 =
2165,00 m
Vkupna dol`ina na rov K1 = l = 1682,44 + 230,00 +117,15 = 2029.59m

Selska mre`a K2
Krak K2 selska mre`a visoka zona
ND 75 10 bari l= 453,00 m
Krak K2 selska mre`a niska zona
ND 75 10 bari
l= 453,00 m
Krak K2 visoka zona za PP ND 110 10 bari l= 446,00 m
________________________________________________________________
Vkupno
PE ND 75 10 bari
l = 906,00m
Vkupno
PE ND 110 10 bari
l = 446,00m
Krak K2 selska mre`a niska zona
ND 75 16 bar i l= 1311,00m
Krak K2 niska zana za PP ND 110 16 bari
l= 1213,00m
--------------------------------------------------------------------------------------vkupno l= 3876,00m
Krak 1/2
l= 84,75 m PE 100 ND 50 10 bari ½ ½
Krak 2/2
l= 59,16 m PE 100 ND 50 10 bari ½ ½
Krak 3/2
l= 48,92 m PE 100 ND 50 10 bari ½ ½
Krak 4/2
l = 91,93 m PE 100 ND 50 10 bari
Krak 1-4/2 l = 19,33 m PE 100 ND 50 10 bari
__________________________________________½
Vkupno
l= 307,10 m PE 100 ND 50 10 bari ½
Krak 5/2
l= 24,82 m PE 100 ND 50 16 bari ½
Krak 6/2
l= 234,75 m PE 100 ND 50 16 bari ½ ½
-----------------------------------------------------------------------------Vkupno
l = 259,57 m PE 100 ND 50 16 bari

-

Vkupna dol`.na cevki K2 =
Vkupna dol`.na rov K2 =

l =3876+ 566,67
=
l =1752,37+ 566,67 =

4442,67 m
2319,04 m

Se Vkupno K1 + K2 cevki l = 2165,00 + 4442,67 = 6607,67 m
Se Vkupno K1 + K2 rov l = 2029.59m + 2319,0 = 4348,63 m
Dol`ini na cevkovod po f i po pritisok
PE 100 ND 50 10 bari l = 539,10 m
PE 100 ND 50 16 bari l = 259,57 m
PE 100 ND 63 10 bari l = 1933,00 m
PE 100 ND 75 10 bari l = 906.00 m
PE 100 ND 75 16 bari l = 1311 ,00 m
PE 100 ND 110 10 bari l = 446,00 m
PE 100 ND 110 16 bari l = 1213,00 m
------------------------------------------------

Se vkupno

l = 6607,67 m

ППЗ
Na odvodniot cevkovod za PPZ predvideni se 7nadzemni PP Hidranti
f80 .
ППЗ
[ahta za ispust
Na krajot od selskata mre`a na km 1+752,37 m predvidenia e [ahta za
ispust
Za ispustot predvidena e Armirano betonska {ahta so lieno betonski
kapak te`ok tip so nosivost od 400kn .

[AHTI ZA REGULATOR NA PRITISOK
Poradi golemata visinska razlika pome|u rezervoarot i najniskite delovi
od naselbata, Predvideni se tri {ahti za regulator na pritisok
i toa
2 regulatori na pritisok na odvodniot cevkovod za vodosnabduvawe
f75(2,5) mm na km 0+ 447,00m i na km 0+921,37m i
1 regulator na pritisok na odvodniot cevkovod f 80mm za PPZ km
0+440,00m

JAZLI

Za povrzuvawe na sporednite kraci so glavniot odvoden cevkovod K2
Prisutni se 6 Jazli i toa
- Jazel 1 na km 0 + 237,37 m predvidena e Armirano betonska
{ahta so lieno betonski kapak te`ok tip so nosivost od 400kn .

- Jazel 2 na km 0 + 267,35 m
- Jazel 3 na km 0 + 361,06 m
- Jazel 4 na km 0 + 427,03 m predvidena e Armirano betonska
{ahta so lieno betonski kapak te`ok tip so nosivost od 400kn .
- Jazel 5 na km 0 + 509,35m
- Jazel 6 na km 0 + 680,58 m predvidena e Armirano betonska
{ahta so lieno betonski kapak te`ok tip so nosivost od 400kn
KU]NI PRIKLU^OCI
Se predviduva da se izvedat vkupno 80 ku}ni priklu~oci i toa :
- na cevka ND 75

59 куќни priklu~oci

- na cevka ND 50 20 куќни priklu~oci

5. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА РАЗВОЈ И КОРИСТЕЊЕ НА
ЗЕМЈИШТЕТО И ГРАДБИТЕ
Одредбите за уредување на просторот и графичките прилози се
составен дел на проектот за инфраструктура и имаат дејство врз изработката
на техничката документација.
Изведбата на инфраструктурата потребно е да се спроведува согласно
законски прописи од областа на урбанизмот и градежништвото.
Проектната документација потребно е да ги содржи сите неопходни мерки за
зажтита на постојните инфраструктурни инсталации.
- Со овој проект се предвидуваат следните наменски употреби на земјиштето
дефинирано според Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко
планирање (Сл. весник на РМ бр. 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 и
134/16 , 33/17 и 86/18) е следната:
Е1 - комунална инфраструктура -Водовод
Е2 - комунална супраструктура –резервоар за вода
ПРОЕКТЕН ОПФАТ
Точка 1
Површина на опфатот изнесува52 520,99 m2 (5,25 xa )
Точка 2
Проектниот опфат преставува една целина .
Намената на проектниот опфат е дефиниран во графичкиот прилог
Точка 3
Мерките за заштита пропишани со овој план пртеставуваат урбанистички мерки
за заштита на опфатот од неповолни фалтори и нивно негативно влијание на
живоната и работната средина .
Точка 4
Доколку при реализација на проектот се појави археолошко наоѓалиште ,треба
да се постапи во согласнопст со одредбите од член 65 од Законот на
културното наследство.
Точка 5
Со овој Инфраструктурен проект се предвидуваат следниве наменски употреби
на земјиштето
КЛАСИ НА НАМЕНА
Е - ИНФРАСТРУКТУРА
Е1 - комунална инфраструктура –Водовод
Е2 - комунална супраструктура –Резервоар за вода
6.ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА
ЗЕМЈИШТЕТО И ГРАДБИТЕ

ИЗГРАДБА,

РАЗВОЈ

И

КОРИСТЕЊЕ

НА

Основа за изработка посебни услови за изградба, како одредби кои се
издаваат со Изводот од Проектот за инфраструктура, се:Законот за просторно
и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ, бр.199/14, бр.44/15,
бр.193/15, бр.31/16, бр.163/16, бр.64/18 и бр. 168/18), Правилникот за

стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ
бр.142/15, бр.217/15, бр.222/15, бр.228/15, бр.35/16, бр.99/16, бр.134/16,
бр.33/17 и бр.86/18), Правилникот за поблиска содржина, форма и начин на
обработка на ГУП, ДУП, УПС, УПВНМ и Регулациски план на ГУП, формата,
содржината и начинот на обработка на Урбанистичко-плански документации и
Архитектонско-урбанистички проект и содржината, формата и начинот на
обработка на Проектот за инфраструктура (Службен весник на РМ, бр.142/15),
како и специфичноста на проектниот концепт во проектниот опфат, како и
планско-проектните барања.
При изработка на проектната документација, треба да се почитуваат
мислењата добиени од јавните надлежни институции, кои се прилог на овој
Проект за инфраструктура:
Површина за градба Резервоар за вода
Намена:
-основна класа на намена:Е2– комунална супраструктура – Резервоар за вода
-компатибилни класи на намена: /
-Пристап до површина за градење: постоен Пристапен пат
-Површина за градење..................................................................................350,85м 2
-Вкупно изградена површина...........................................................................350,85 м 2

Линиска инфраструктурна градба
Намена:
-основна класа на намена:Е1 – Комунална инфраструктура (цевководи )
-Должинатаналинискатаинфраструктуразаводоводната линија изнесува :
4348,63м
-Површина за градење под шахти и
Каптажи................................................................894,00 м 2
-Вкупно изградена површина.............................................................................894,00 м 2

Напомена:
За се штоне е регулирано со овие параметри, се применуваат
стандардите и нормативите утврдени во:
-Законот за просторно и урбанистичко планирање, (Службенвесникна РМ,
бр.199/14, бр.44/15, бр.193/15, бр.31/16, бр.163/16, бр.64/18 и 168/18);
-Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање
(Сл.Весникна РМ бр.142/15, бр.217/15, бр.222/15, бр.228/15, бр.35/16, бр.99/16,
бр.134/16, бр.33/17 и бр.86/18);
- Законот за градење (пречистен текст Сл. Весник на РМ бр.70/13) и Законот за
изменување и дополнување на законот за градење (Сл. Весник на РМ бр.
79/13, бр.137/13, бр.163/13, бр.27/14, бр.28/14, бр.42/14, бр.115/14, бр.149/14,
бр.187/14, бр.44/15, бр.129/15, бр.217/15, бр.226/15, бр.30/16, бр.31/16,
бр.39/16, бр.71/16, бр.132/16, бр.35/18 и бр.64/18)

Во дописот од Министерство за култура – Управа за заштита на
културното наследство со бр.17-3293/2 од 17.10.2018г, наведено е дека во
границите на опфатот нема заштитени добра, ниту добра за кои основано се
претпоставува дека претставуваат културно наследство.
-Мерки за заштита и спасување

Согласно со член 53 од Законот за заштита и спасување (Службен весник
на РМ, број.93/12 и 41/14) треба да се применуваат мерките за заштита и
спасување. Тоа опфаќа пред се изградба на објекти отпорни на
сеизмичкидејствија, регулирање н аводотеците и изградба на систем на
одбранбени насипи, обезбедување на противпожарни пречки, изградба на
објекти за заштита и изградба на потребната инфраструктура. За ефикасна
заштита н анаселението и материјалните добра, задолжително треба да се
обезбедат средства за лична и колективна заштита, материјално-технички
средства потребни за спроведување на мерките за заштита и спасување, обука
за примена на средствата за заштита и спасување во затоа предвидените
центри.
Обврската за изградба на засолништа се однесува на загрозените
зони.Загрозените зони ги утврдува Владата и истите се составен дел нап
росторните и урбанистичките планови.
Сеизмичките појави-земјотресите се доминантни природни непогоди во
Република Македонија, кои можат да имаат катастрофални последици врз
човекот и природата. Присутни се низ вековите, на десет сеизмички жаришта
во земјата или во нејзината поблиска и поширока околина.
Подрачјето на кое се предвидува водоводот , како и резервоарот се наоѓа во
зона со VIII степени по Меркалиевата скала на очекувани земјотреси. Овие
услови налагаат потреба од строго почитување на условите за асеизмичка
градба на објектите и инфраструктурата.
Намалување на сеизмичкиот ризик може да се изврши со примена на
соодветни економски мерки за заштита на создадените вредности (градежна
интервенција на носивата конструкција на постојните објекти, заради
доведување на отпорност против најсилните земјотреси), односно
задолжителна примена на нормативно-правна регулатива, со која се уредени
постапките, условите и барањата за постигнување на технички конзистентен и
економски одржив степен на сеизмичка заштита, кај изградбата на новите
објекти.
Заштита од техничко-технолошки катастрофи: Едно од можните и
неопходно потребни превентивни мерки за заштита од техничко – технолошки
катастрофи е планирањето, кое преку осознавање и анализа на состојбите и
опасностите од можните инциденти, во одржувањето на инсталациите и
опремата, треба да создаде прифатлив однос кон животната средина. Притоа
основните методолошки постапки за планирање и уредување на просторот се:

-оценка на состојбите на природните компоненти на животната средина и
степенот на загрозеност од појава на технички катастрофи;
-оценка на оптовареноста на просторот со технолошки системи со
одредено ниво на ризик;
-анализа на меѓусебната зависност на природните услови и постојните
технолошки системи;
-дефинирање на нивото на постојниот ризик при редовна секојдневна
работа на технолошките системи и при појавата на инцидентни случаи;
-процена на загрозеноста на луѓето и материјалните добра;
-утврдување на критериумите за избор на оптимална варијанта на
заштита врз основа на проценетиот степен на загрозеност.
Со примена на оваа методолошка постапка може де се очекува
остварување на следните основни цели за заштита од техничко-технолошки
катастрофи:
-максимално усогласување и користење на просторот од аспект на
заштита во рамките на просторните можности;
-вградување на мерките на кои се засновува организацијата на заштита и
спасување на човечките животи и материјалните добра од техничкотехнолошки катастрофи во определувањето на намената на просторот;
-интегрирање на елементите на загрозеноста во рамките на стопанскиот
објект на прашањата врзани со заштитата на животната средина.
Заради постигнување на целосна заштита на луѓето, материјалните добра
и потесната и пошироката животна средина постојат три нивоа на преземање
на сигурносни, превентивни мерки:
Прво ниво: ги вклучува сите мерки кои се преземаат во одржувањето на
опремата и инсталациите, заради сигурно користење на опасни материјали во
технолошките процеси и одбегнување на технолошки катастрофи.
Второ ниво: се однесува на сите мерки кои треба да обезбедат
ограничување на емисијата како последица од пожар, експлозија или
ослободување на хемикалии.
Трето ниво: вклучува мерки кои се преземаат за заштита на животната
средина во смисол на ограничување на ефектите од емисија на опасни
материи, или последици од пожар и експлозии.
Во однос на горенаведените нивоа на заштита, при употреба на водоводот не
се користат опасни материи, и не се очекуваат емисии во воздухот од пожар
или слично.
Отворите на контролните ревизиони шахти се заштитени - затворени со
лиено железни капаци со носивост до 40 MP.
Како превентивни мерки за заштита на резервоарот се превидува
поставување на ограда во означената површина за градење. Вооградениот дел
на сувата и мократа комора од резрвоарот дозволен е пристап само на стручни
лица.
- Заштита и спасување од пожари , експлозии и опасни материјали

Да се почитуваат мерките за заштита од пожари, пропишани согласно
Законот за заштита и спасување e (Сл. Весник на РМ. Бр..36/04, 49/04, 86/08,
18/11 и 93/12), Законот за пожарникарство (Сл.ВесникнаР.М. бр.67/04, 81/07 и
55/13) и другите позитивни прописи со кои е регулирана оваао бласт.
- Сите објекти треба да се лоцирани така да се пристапни за пожарните
возила, а ширината на пристапот не смее да биде помала од 6,0 м. со што
се овозможува лесна подготовка и ставање во дејство на потребната опрема за
борба против пожарот и спасување на луѓето.
- Во однос на заштита од пожари, во проектната документација да се реши и
громобранската инсталација, со цел да нема појава на зголемено пожарно
оптоварување.
- Избор на вградени материјали
- Вградување противпожарни пречки
- Вградување соодветна хидрантска мрежа
- При проектирањето да се запазат одредбите од Правилникот за мерки за
заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи (Sl. Vesnik na
R.M. br.32/11), како и обврската при изградба на објекти да се изготвува
техничка документација
- Елаборат за заштита од пожари, експлозии и опасни материи, како дел од
постапката за добивање на Одобрение за градење.

- Заштита од поплави
По завршувањето на изградбата, треба да се направи озеленување,
односно хортикултурно уредување на коридорот кое има повеќекратна цел а
како најзначајна се јавува заштитната намена, која се манифестира преку
заштита на косините од ерозија, како и заштита на постоечкиот земјан пат ,
додека кај коридорот каде нема постоечки пат еден дел ќе продолжи да се
користи за возилата кои би пристапиле за евентуалнини интервенции .
Концепциски добро осмислено озеленување влијае и врз заштита на
природата.
-Заштита и спасување од урнатини
Заштитата од урнатини, како превентивна мерка, се утврдува во
урбанистичките решенија во текот на планирање на просторот, урбанизирање
на населбите и изградба на објектите.
При проектирањето да се води сметка да не се создаваат тесни грла на
сообраќајниците и зони на тотални урнатини.
Заштитата се обезбедува со изградба на оптимално отпорни објекти согласно
сеизмолошката карта на РМакедонија, кои се изградено со помала количина на
градежен материјал и релативно помали тежини.
-Радиолошка, хемиска и биолошка заштита
Во рамките на проектниот опфат, доколку во планираните капацитети се
одвиваат процеси, дејности активности кои побаруваат многу енергија, и каде

се очекува да предизвикаат поголеми техничко – технолошки несреќи при
проектирањето мора доследно да се применуваат законските регулативи кои ја
регулираат соодветната проблематика односно да се почитуваат одредбите од
законот за заштита и спасување(Сл.весник на Р.М.бр.36/04, 49/04, 86/08, 18/11
и 93/12), и другите позитивни прописи.
- Заштита на животната средина
Со цел да се обезбеди заштита унапредување н аживотната средина при
изработката на Проектот за инфраструктура за изградба на водоводот, се
внимаваше на одредбите од областа на заштита на животната средина
пропишани во Изводот од Просторниот план:
-Предвидување на соодветни технички зафати за хлорирање на санитарната
вода
-Задолжително испитување и контрола на санитарната вода , согласно
Уредбата за класификација на водите и Уредбата за категоризација на водите.
-Помошните и пратечките градежни објекти (магацински објекти за материјали,
алати и гориво и други помошни објекти), кои ќе се користат во фазата на
изградба, треба да бидат лоцирани на поголеми растојанија од коритата на
водотеците и површините под шуми, квалитетни земјоделски површини,
населени места и заштитено и предложено за заштита на природно
наследство.
-Потенцијалната ерозија на земјиштето треба да се спречи со што е можно
побрзо завршување на земјените активности, покривање на околниот терен со
вегетација и оградување на нагибите.
-Да се превземат акивности за намалување на бучавата и вибрациите од
опремата, со цел да се избегнат негативните ефекти од бучавата и да се
почитуваат пропишаните гранични вредности за дозволеното ниво на бучава
во животната средина.
-Да се обезбеди организирано управување со отпад со цел да се минимизира
негативното влијание врз животната средина, животот и здравјето на луѓето.
-Да се обезбеди заштита, унапредување и адекватно користење на природните
предели, амбиентите и пејсажите во просторот во насока на зачувување на
амбиенталните, естетските и рекреативните потенцијали во просторот.
Технички услови
Земјаните работи се изведуваат во склад со општоважечките препораки и
норми кои важат за ниско градба. Дополнително треба да се води сметка за
одредбите кои се специфични за секоја комунална средина.
- Цевководите се поставуваат во земјата во ров со димензии, пресметани и
зависно од надворешниот пречник на цевката
-Доколку пр ипоставување на водоводот, трасата се пресекува со други
инфраструктурни инсталации (канализација,ТФкаблиидр.)потребно е да се
запазат следните меѓусебни растојанија:

Виднадруг
цевовод

Вкрстувањеилипаралелно
водењесодолжинадо5.0 (м)

Водовиза гас
ивода

20- 30см

40см

30см

30см

60см

70см

Електричниводов
и
до1
KV,сигналниили
Електричниводов
мерникабли
и

Паралелноводењес
о
должинанад5.0(м)

10 КVили30KV
Поголембројкабл
и
100 см
од30КVиликабел
над60KV

150см

-При пресекувања со други инфраструктурни инсталации, изведбата да се
врши под надзор на одговорните служби во чија сопственост се постоечките
инсталации
- Доколку дојде до појава на врсување со неидентификувани електроенергетски
кабли задолжително да се прекине со работа и да се известат службите на
ЕВН

Б. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ

В.ГРАФИЧКИ ДЕЛ:
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ПРЕДВИДЕН РЕЗЕРВОАР

K.O. JAKRENOVO

PPH-7

ПОВРШИНА НА ГРАДБА

ГЛ

J-8(краен испуст)

2
К
А
КР

ПОВРШИНА НА ГРАДБА

ИЗВОР-3
ЗАФАТ-3

K.O. JAKRENOVO

КРАК - 1/1
E1
ГЛ

ПК-2

ГЛ

PPH-6

ЛЕГЕНДА

ПОВРШИНА НА ГРАДБА

ПОВРШИНА НА ГРАДБА

21322

ПОВРШИНА НА ГРАДБА
ПОВРШИНА НА ГРАДБА

14

ГЛ

E1

J-6

ВВ-2

ПОВРШИНА НА ГРАДБА

postoen
rezervoar
postoen rezervoar
kotana
na izlezni
izlezni
cevki
765.90
kota
cevki
765.90
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ГЛ

ПК

ГЛ
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ГЛ

J-4

ГЛ
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/
1
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J-1
J-2

J-7
-1

ПК-3
ПОВРШИНА НА ГРАДБА

ПОВРШИНА НА ГРАДБА

ГЛ

ГЛ

4/2

E1

J-5

KЛАСА НА ПОВШИНА
НАМЕНА ЗА ГРАДЕЊЕ

Р.БР. НАМЕНА НА ПОВШИНА

шифра
Крак 1-бр. на шахти 7х4.0

28.00

2

Крак 2-бр. на шахти 7х4.0

28.00

3

Зафат 1-3

4

Постоен зафат

E1

3х50

ПРОЦЕНТ

m²

1

dv

%

1,7%

150.00
688.00

688

894.00

51346.14

ПРОЕКТЕН ОПФАТ

КРАК -4/2

1

РЕЗЕРВОАРинфраструктура

E2

ВКУПНО ПРОЕКТЕН ОПФАТ

КРА
К-

BAK
ND3
BARPE

ИВ

АЖА
ND40

ДРЕН
PE100
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0
СТ
ND63
Д
PE10
ИСПУ
PE100
ДОВО

1

1

ИВ-2

МР

/2
3
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К

ГЛ
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КРАК - 6/2

-2
H
PP

УРБАНИСТИЧКО ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ANI
2

ПОВРШИНА НА ГРАДБА

ГЛ

ПОВРШИНА НА ГРАДБА

/2
2
К
А
Р
К

В

ND63

PE100
ДОВОД

ЖА
ND40

E1

PE100
ИСПУС

ДРЕНА
PE100

ПРЕЛИ
ND63
ТИ

1

1

PE

I
AKAN
BARB ND32

ГЛ

J-A

PPH-1

K.O. JAKRENOVO

PPH-3

ПОВРШИНА НА ГРАДБА

PPH-5

ИЗВОР-2
ЗАФАТ-2

PPH-4

ПОВРШИНА НА ГРАДБА

темели

97.63%

350.85

0.67%

52.520.99

100%

ГРАНИЦА НА ПЛАНСКИ ОПФАТ
POPRE^EN PRESEK NA ROV
TIP-1 H < 2.0m
3-4

МАНИПУЛАТИВЕН ПРОСТОР ЗА
ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОДОВОДНИ ЦЕВКИ

0.6

ИСКОП ЗА ПОСТ. НА ВОДОВОДНИ ЦЕВКИ

3-4

АЖУРИРАЊЕ НА ПРОСТОР СО ШИРИНА 20м
НАДВОР ОД ПЛАНСКИ ОПФАТ

МАНИПУЛАТИВЕН ПРОСТОР ЗА
ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОДОВОДНИ ЦЕВКИ

ГЛ

ГРАДЕЖНА ЛИНИЈА

Е2

Е2-КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА

ТРАСА НА ВОДОВОД ЗА СЕЛСКА МРЕЖА
ТРАСА НА ВОДОВОД ЗА ППЗ

OD50-OD110 ДИЈАМЕТАР НА ЦЕВКА
2.0

ЗА ВОДОВОДНА МРЕЖА

2.0

ИСКОП ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА
ШАХТА ОД ВОДОВОДНА МРЕЖА

Ш

ШАХТА СО РЕГУЛАТОР НА ПРИТИСОК
КУЌНИ ПРИКЛУЧОЦИ

0+000.00 СТАЦИОНАЖА НА ШАХТИ
МР

СИМБОЛ ЗА РЕЗЕРВОАР

K.O. JAKRENOVO

ПОВРШИНА НА ГРАДБА

ИЗВОР-1
ЗАФАТ-1

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПОВРШИНИ НА ГРАДЕЊЕ
ГЛ

БЕТОНСКИ ЅИД КАКО ЗАФАТ

ПК

-1

ПОВРШИНИ
НА ГРАДБА
m²

ВКУПНО
ИЗГРАДЕНА
ПОВРШИНА
m²

ПОВРШИНА НА ГРАДБА
350.80

m'
според
техн.
процес

350.80

1

ГЛ

KЛАСА НА
НАМЕНА
НА ГРАДБИ
основна компатибилна
класа
класа
на
на
СПРАТНОСТ
намена намена

Hmax-ВИСИНА
ДО ВЕНЕЦ

П

E2

/

/

E1

/

1

BARBA
PE KANI
ND32

ТИ
PE100 ПРЕЛИ
ДОВОД
В
ND63
PE100
ИСПУС

ND63

ДРЕНАЖ
PE100
А
ND40

JAKRENOVO

894.00

/

894.00

BELU[INO
ПОВРШИНА НА ГРАДБА

ГЛ

crevo : f50mm
~ f50mm
od gorniot
od gorniot
izvor
izvor

S 108 ‰
SI 98 ‰
betonski yid kako zahvat

postoen rezervoar
N=2m

SZ 33 ‰

ГЛ
Z 151 ‰

323 ‰

JI 58 ‰

ГРАНИЦА НА ПЛАНСКИ ОПФАТ
JZ 89 ‰

АЖУРИРАЊЕ НА ПРОСТОР СО ШИРИНА 20м
НАДВОР ОД ПЛАНСКИ ОПФАТ

ГРАНИЦА НА ПЛАНСКИ ОПФАТ

I 75 ‰

J 64 ‰

АЖУРИРАЊЕ НА ПРОСТОР СО ШИРИНА 20м
НАДВОР ОД ПЛАНСКИ ОПФАТ

ПОВРШИНА НА ГРАДБА

ВВ-1

ГЛ

ГРАДЕЖНА ЛИНИЈА

АСФАЛТИРАН ПАТ

Е1

Е1-КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

ЗЕМЈЕН ПАТ

Е2

Е2-КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА
ПЛАНИРАН РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА(ЗАФАТИ)

ПОСТОЕН бакарен ТT КАБЕЛ

ПОСТОЕН бакарен ТT КАБЕЛ

ГЛ
СРЕДНОНАПОНСКИ НАДЗЕМЕН ВОД

ПОСТОЕН РЕЗЕРВОАР
N=2m

СРЕДНОНАПОНСКИ НАДЗЕМЕН ВОД

ТРАНСФОРМАТОРСКА СТАНИЦА

ИВ-1

ТРАНСФОРМАТОРСКА СТАНИЦА

ДИСТРИБУЦИЈА ОД РЕЗЕРВОАР

ДИСТРИБУЦИЈА ОД РЕЗЕРВОАР

ГЛ

ПОСТОЈНА ВОДОВОДНА МРЕЖА

ПОСТОЈНА ВОДОВОДНА МРЕЖА

ПОВРШИНА НА ГРАДБА
НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПЛАНИРАНАТА СОСТОЈБА

K.O. JAKRENOVO

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПОСТОЈНА СОСТОЈБА
ВКУПНА ПОВРШИНА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ
1
2
3

ПОВРШИНА OД ОПФАТ ПОД ЈАВНИ
ПОВРШИНИ(асфалтирани улици)
ПОВРШИНА OД ОПФАТ ПОД ЈАВНИ
ПОВРШИНИ( земјaни улици)
ПОВРШИНА ОД ОПФАТ ПОД КП

100%

52.520.99

m²

15.5%

8.081.34

m²

3.0%

1.570.68

m²

81.5%

42.868.97

m²

1

ПОВРШИНА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ

100% 52.520.99

m²

2

E1- КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

99.33% 52170.14

m²

3

Е2-КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА
ПЛАНИРАН РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА
(ПЛАНИРАНИ ЗАФАТИ)

0.67% 350.85

ХИДРО ГРАДЕЖЕН ИНЖЕНЕРИНГ
-СКОПЈЕ

m²

ИНВЕСТИТОР
ОБЈЕКТ
ЦРТЕЖ
ДАТА2020

ОПШТИНА КРУШЕВО
ВОДОСНАБДУВАЊЕ ЗА н.м. ЈАКРЕНОВО
ОПШТИНА КРУШЕВО

ПРОЕКТАНТИ
ПРОЕКТ
ЗА
ИНФРАСТРУКТУРА

ОДГОВОРЕН ПРОЕКТАНТ

дги.ЛУБЕ ГОРЧЕСКИ

КОМУНАЛНИ, ИНФРАСТРУКТУРНИ,
ПОСТОЈНИ И ПЛАНИРАНИ
ВОДОВИ И ОБЈЕКТИ И КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПРЕСЕЦИ

М=1:2500

бр.на цртеж

5

ТЕХ.БР.
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E1
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ДРЕНА
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ПРЕЛИ
ND63
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1
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I
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E1

E1

postoen rezervoar
kota na izlezni cevki 765.90
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E2

ИВ

АЖА
ND40

E1

ДРЕН
PE100

ND63И ПРЕЛ
0
СТ
ND63
Д
PE10
ИСПУ
PE100
ДОВО

1

1

BAK
ND3
BARPE

ANI
2

E1

LOKACIJA ZA ZAHVAT

E1
E1

K.O. JAKRENOVO

ГРАНИЦА НА ПЛАНСКИ ОПФАТ
АЖУРИРАЊЕ НА ПРОСТОР СО ШИРИНА 20м
НАДВОР ОД ПЛАНСКИ ОПФАТ

K.O. JAKRENOVO
ГЛ

ГРАДЕЖНА ЛИНИЈА

Е1

Е1-КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

Е2

Е2-КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА
ПЛАНИРАН РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА(ЗАФАТИ)

ПОСТОЕН бакарен ТT КАБЕЛ

СРЕДНОНАПОНСКИ НАДЗЕМЕН ВОД

E1

ТРАНСФОРМАТОРСКА СТАНИЦА

1

ДИСТРИБУЦИЈА ОД РЕЗЕРВОАР
1

BARBA
PE KANI
ND32

ТИ
PE100 ПРЕЛИ
ДОВОД
В
ND63
PE100
ИСПУС

ND63

ДРЕНАЖ
PE100
А
ND40

ПОСТОЈНА ВОДОВОДНА МРЕЖА

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПЛАНИРАНАТА СОСТОЈБА
1

ПОВРШИНА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ

100% 52.520.99

m²

2

E1- КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

99.33% 52170.14

m²

3

Е2-КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА
ПЛАНИРАН РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА
(ПЛАНИРАНИ ЗАФАТИ)

crevo : f50mm
~ f50mm
od gorniot
od gorniot
izvor
izvor

0.67% 350.85

m²
S 108 ‰

SI 98 ‰
betonski yid kako zahvat

SZ 33 ‰

postoen rezervoar
N=2m

ЛЕГЕНДА

Z 151 ‰

I 75 ‰

323 ‰

E1

JI 58 ‰
JZ 89 ‰
J 64 ‰

E1

21322

14

dv

темели

ХИДРО ГРАДЕЖЕН ИНЖЕНЕРИНГ
-СКОПЈЕ
ИНВЕСТИТОР
ОБЈЕКТ
ЦРТЕЖ

ДАТА2020

ОПШТИНА КРУШЕВО
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ОПШТИНА КРУШЕВО

ПРОЕКТАНТИ
ПРОЕКТ
ЗА
ИНФРАСТРУКТУРА

ОДГОВОРЕН ПРОЕКТАНТ

дги.ЛУБЕ ГОРЧЕСКИ

НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕТО
И ГРАДБИТЕ
М=1:2500
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K.O. JAKRENOVO

ПРЕДВИДЕН РЕЗЕРВОАР

K.O. JAKRENOVO

PPH-7

ПОВРШИНА НА ГРАДБА

ГЛ

J-8(краен испуст)

2
К
А
КР
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ПОВРШИНА НА ГРАДБА

LOKACIJA NA NOV REZERVOAR 1

ГЛ

21322

J-7
-1

ПК-2

ПОВРШИНА НА ГРАДБА

ГЛ

ПОВРШИНА НА ГРАДБА

ПОВРШИНА НА ГРАДБА
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ГЛ

ЛЕГЕНДА

УРБАНИСТИЧКО ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Р.БР. НАМЕНА НА ПОВШИНА

KЛАСА НА ПОВШИНА
НАМЕНА ЗА ГРАДЕЊЕ
шифра

ПРОЦЕНТ

m²

%

1

Крак 1-бр. на шахти 7х4.0

28.00

2

Крак 2-бр. на шахти 7х4.0

28.00

3

Зафат 1-3

4

Постоен зафат

3х50

dv

E1

1,7%

150.00
688.00
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темели

894.00

КРАК -4/2
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K.O. JAKRENOVO

PPH-1
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ИЗВОР-3
ЗАФАТ-3

PPH-3

ПОВРШИНА НА ГРАДБА

PPH-5

ИЗВОР-2
ЗАФАТ-2

PPH-4

ПОВРШИНА НА ГРАДБА

РЕЗЕРВОАРинфраструктура

1

E2

ВКУПНО ПРОЕКТЕН ОПФАТ

97.63%

350.85

0.67%

52.520.99

100%

ГРАНИЦА НА ПЛАНСКИ ОПФАТ
POPRE^EN PRESEK NA ROV
TIP-1 H < 2.0m
3-4

МАНИПУЛАТИВЕН ПРОСТОР ЗА
ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОДОВОДНИ ЦЕВКИ

0.6

ИСКОП ЗА ПОСТ. НА ВОДОВОДНИ ЦЕВКИ

3-4

K.O. JAKRENOVO

ПОВРШИНА НА ГРАДБА

АЖУРИРАЊЕ НА ПРОСТОР СО ШИРИНА 20м
НАДВОР ОД ПЛАНСКИ ОПФАТ

МАНИПУЛАТИВЕН ПРОСТОР ЗА
ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОДОВОДНИ ЦЕВКИ

ГЛ

ГРАДЕЖНА ЛИНИЈА

Е2

Е2-КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА

ТРАСА НА ВОДОВОД ЗА СЕЛСКА МРЕЖА
ТРАСА НА ВОДОВОД ЗА ППЗ

ИЗВОР-1
ЗАФАТ-1

OD50-OD110 ДИЈАМЕТАР НА ЦЕВКА

БЕТОНСКИ ЅИД КАКО ЗАФАТ

ПК

ИСКОП ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА
ШАХТА ОД ВОДОВОДНА МРЕЖА

2.0

ГЛ

ЗА ВОДОВОДНА МРЕЖА

-1

Ш

ШАХТА СО РЕГУЛАТОР НА ПРИТИСОК

2.0

КУЌНИ ПРИКЛУЧОЦИ
0+000.00 СТАЦИОНАЖА НА ШАХТИ

ПОВРШИНА НА ГРАДБА

МР

СИМБОЛ ЗА РЕЗЕРВОАР

1

ГЛ
1

BARBA
PE KANI
ND32

ТИ
PE100 ПРЕЛИ
ДОВОД
В
ND63
PE100
ИСПУС

ND63

ДРЕНАЖ
PE100
А
ND40

JAKRENOVO
НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПОВРШИНИ НА ГРАДЕЊЕ

ПОВРШИНИ
НА ГРАДБА
m²

BELU[INO
ПОВРШИНА НА ГРАДБА

ГЛ

crevo : f50mm
~ f50mm
od gorniot
od gorniot
izvor
izvor

350.80

ВКУПНО
ИЗГРАДЕНА
ПОВРШИНА
m²

350.80

KЛАСА НА
НАМЕНА
НА ГРАДБИ
основна компатибилна
класа
класа
на
на
СПРАТНОСТ
намена намена

Hmax-ВИСИНА
ДО ВЕНЕЦ

m'
според
техн.
процес

П

E2

S 108 ‰

/

SI 98 ‰

betonski yid kako zahvat

postoen rezervoar
N=2m

894.00

894.00

/

/

E1

SZ 33 ‰

/

ГЛ
Z 151 ‰

323 ‰

JZ 89 ‰

I 75 ‰

JI 58 ‰
J 64 ‰

ПОВРШИНА НА ГРАДБА

ВВ-1

ПОСТОЕН РЕЗЕРВОАР
N=2m

ИВ-1

ГЛ

ГЛ

ПОВРШИНА НА ГРАДБА

K.O. JAKRENOVO

ХИДРО ГРАДЕЖЕН ИНЖЕНЕРИНГ
-СКОПЈЕ
ИНВЕСТИТОР
ОБЈЕКТ
ЦРТЕЖ
ДАТА2020

ОПШТИНА КРУШЕВО
ВОДОСНАБДУВАЊЕ ЗА н.м. ЈАКРЕНОВО
ОПШТИНА КРУШЕВО

ПРОЕКТАНТИ
ПРОЕКТ
ЗА
ИНФРАСТРУКТУРА

ОДГОВОРЕН ПРОЕКТАНТ

дги.ЛУБЕ ГОРЧЕСКИ

ПОВРШИНИ ЗА ГРАДБА И НИВЕЛЕТИ
НА ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМА

М=1:2500

бр.на цртеж
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ПРЕДВИДЕН РЕЗЕРВОАР
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ПОВРШИНА НА ГРАДБА
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ПОВРШИНА НА ГРАДБА
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rezervoar
postoen rezervoar
kotana
na izlezni
izlezni
cevki
765.90
kota
cevki
765.90

LOKACIJA NA NOV REZERVOAR 1

LOKACIJA NA NOV REZERVOAR 2
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E1

J-5

KЛАСА НА ПОВШИНА
НАМЕНА ЗА ГРАДЕЊЕ

Р.БР. НАМЕНА НА ПОВШИНА

шифра
Крак 1-бр. на шахти 7х4.0

28.00

2

Крак 2-бр. на шахти 7х4.0

28.00
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Зафат 1-3

4

Постоен зафат
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3х50

ПРОЦЕНТ
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%

1,7%
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894.00
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PPH-3

ПОВРШИНА НА ГРАДБА

PPH-5

ИЗВОР-2
ЗАФАТ-2

PPH-4

ПОВРШИНА НА ГРАДБА

темели

97.63%

350.85

0.67%

52.520.99

100%

ГРАНИЦА НА ПЛАНСКИ ОПФАТ
POPRE^EN PRESEK NA ROV
TIP-1 H < 2.0m
3-4

МАНИПУЛАТИВЕН ПРОСТОР ЗА
ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОДОВОДНИ ЦЕВКИ

0.6

ИСКОП ЗА ПОСТ. НА ВОДОВОДНИ ЦЕВКИ

3-4

АЖУРИРАЊЕ НА ПРОСТОР СО ШИРИНА 20м
НАДВОР ОД ПЛАНСКИ ОПФАТ

МАНИПУЛАТИВЕН ПРОСТОР ЗА
ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОДОВОДНИ ЦЕВКИ

ГЛ

ГРАДЕЖНА ЛИНИЈА

Е2

Е2-КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА

ТРАСА НА ВОДОВОД ЗА СЕЛСКА МРЕЖА
ТРАСА НА ВОДОВОД ЗА ППЗ

OD50-OD110 ДИЈАМЕТАР НА ЦЕВКА
2.0

ЗА ВОДОВОДНА МРЕЖА

2.0

ИСКОП ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА
ШАХТА ОД ВОДОВОДНА МРЕЖА

Ш

ШАХТА СО РЕГУЛАТОР НА ПРИТИСОК
КУЌНИ ПРИКЛУЧОЦИ

0+000.00 СТАЦИОНАЖА НА ШАХТИ
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СИМБОЛ ЗА РЕЗЕРВОАР

K.O. JAKRENOVO

ПОВРШИНА НА ГРАДБА

ИЗВОР-1
ЗАФАТ-1

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПОВРШИНИ НА ГРАДЕЊЕ
ГЛ

БЕТОНСКИ ЅИД КАКО ЗАФАТ

ПК

-1

ПОВРШИНИ
НА ГРАДБА
m²

ВКУПНО
ИЗГРАДЕНА
ПОВРШИНА
m²

ПОВРШИНА НА ГРАДБА
350.80

m'
според
техн.
процес

350.80
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KЛАСА НА
НАМЕНА
НА ГРАДБИ
основна компатибилна
класа
класа
на
на
СПРАТНОСТ
намена намена

Hmax-ВИСИНА
ДО ВЕНЕЦ

П
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BARBA
PE KANI
ND32

ТИ
PE100 ПРЕЛИ
ДОВОД
В
ND63
PE100
ИСПУС

ND63

ДРЕНАЖ
PE100
А
ND40

JAKRENOVO

894.00

/

894.00

BELU[INO
ПОВРШИНА НА ГРАДБА

ГЛ

crevo : f50mm
~ f50mm
od gorniot
od gorniot
izvor
izvor

S 108 ‰
SI 98 ‰
betonski yid kako zahvat

postoen rezervoar
N=2m

SZ 33 ‰

ГЛ
Z 151 ‰

323 ‰

JI 58 ‰

ГРАНИЦА НА ПЛАНСКИ ОПФАТ
JZ 89 ‰

АЖУРИРАЊЕ НА ПРОСТОР СО ШИРИНА 20м
НАДВОР ОД ПЛАНСКИ ОПФАТ

ГРАНИЦА НА ПЛАНСКИ ОПФАТ

I 75 ‰

J 64 ‰

АЖУРИРАЊЕ НА ПРОСТОР СО ШИРИНА 20м
НАДВОР ОД ПЛАНСКИ ОПФАТ

ПОВРШИНА НА ГРАДБА

ВВ-1

ГЛ

ГРАДЕЖНА ЛИНИЈА

АСФАЛТИРАН ПАТ

Е1

Е1-КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

ЗЕМЈЕН ПАТ

Е2

Е2-КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА
ПЛАНИРАН РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА(ЗАФАТИ)

ПОСТОЕН бакарен ТT КАБЕЛ

ПОСТОЕН бакарен ТT КАБЕЛ

ГЛ
СРЕДНОНАПОНСКИ НАДЗЕМЕН ВОД

ПОСТОЕН РЕЗЕРВОАР
N=2m

СРЕДНОНАПОНСКИ НАДЗЕМЕН ВОД

ТРАНСФОРМАТОРСКА СТАНИЦА

ИВ-1

ТРАНСФОРМАТОРСКА СТАНИЦА

ДИСТРИБУЦИЈА ОД РЕЗЕРВОАР

ДИСТРИБУЦИЈА ОД РЕЗЕРВОАР

ГЛ

ПОСТОЈНА ВОДОВОДНА МРЕЖА

ПОСТОЈНА ВОДОВОДНА МРЕЖА

ПОВРШИНА НА ГРАДБА
НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПЛАНИРАНАТА СОСТОЈБА
НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПОСТОЈНА СОСТОЈБА
ВКУПНА ПОВРШИНА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ
1
2
3

ПОВРШИНА OД ОПФАТ ПОД ЈАВНИ
ПОВРШИНИ(асфалтирани улици)
ПОВРШИНА OД ОПФАТ ПОД ЈАВНИ
ПОВРШИНИ( земјaни улици)
ПОВРШИНА ОД ОПФАТ ПОД КП

100%

52.520.99

m²

15.5%

8.081.34

m²

3.0%

1.570.68

m²

81.5%

42.868.97

m²

1

ПОВРШИНА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ

100% 52.520.99

m²

2

E1- КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

99.33% 52170.14

m²

3

Е2-КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА
ПЛАНИРАН РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА
(ПЛАНИРАНИ ЗАФАТИ)

0.67% 350.85

ХИДРО ГРАДЕЖЕН ИНЖЕНЕРИНГ
-СКОПЈЕ

m²

ИНВЕСТИТОР
ОБЈЕКТ
ЦРТЕЖ
ДАТА2020

ОПШТИНА КРУШЕВО
ВОДОСНАБДУВАЊЕ ЗА н.м. ЈАКРЕНОВО
ОПШТИНА КРУШЕВО

ПРОЕКТАНТИ
ПРОЕКТ
ЗА
ИНФРАСТРУКТУРА

ОДГОВОРЕН ПРОЕКТАНТ

дги.ЛУБЕ ГОРЧЕСКИ

ЗБИРЕН ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ

М=1:2500

бр.на цртеж
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