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З а п и с н и к  
со образложенија за прифатени и неприфатени забелешки  

по одржана јавна презентација и јавна анкета за  

Урбанистички проект за инфраструктура вон опфат на урбанистички план 

за спроведување на инфраструктурен вод – среднонапонски 12/20 kV 

кабел до постојна трафостаница на дел од КП бр. 2486, 5673, 6491, 

КОКрушево и дел од КП бр. 2487, 2970/1, 2972, КО Крушево – вгр., 

 Општина Крушево 

Комисијата за урбанизам формирана од градоначалникот на Општина Крушево со решение 

бр. 09-647/1 од 13.05.2022 година, постапувајќи по член 62 став (10) од Законот за урбанистичко 

планирање („Службен весник на РСМ“ 32/20) изготви Записник со образложенија за прифатени и 

неприфатени забелешки по одржана јавна презентација и јавна анкета за Урбанистички проект 

за инфраструктура вон опфат на урбанистички план за спроведување на инфраструктурен вод – 

среднонапонски 12/20 kV кабел до постојна трафостаница на дел од КП бр. 2486, 5673, 6491, КО 

Крушево и дел од КП бр. 2487, 2970/1, 2972, КО Крушево – вгр., Општина Крушево. 

Согласно член 62 став (10) од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на РСМ“ 

32/20) Општина Крушево спроведе постапка за јавна анкета и јавна презентација и донесе: Одлука 

за организирање јавна презентација и јавна анкета за Урбанистички проект за инфраструктура вон 

опфат на урбанистички план за спроведување на инфраструктурен вод – среднонапонски 12/20 kV 

кабел до постојна трафостаница на дел од КП бр. 2486, 5673, 6491, КО Крушево и дел од КП бр. 2487, 

2970/1, 2972, КО Крушево – вгр., Општина Крушево бр.21-60/4 од 13.01.2023 година, Соопштение за 

организирање јавна презентација и јавна анкета за Урбанистички проект за инфраструктура вон 

опфат на урбанистички план за спроведување на инфраструктурен вод – среднонапонски 12/20 kV 

кабел до постојна трафостаница на дел од КП бр. 2486, 5673, 6491, КО Крушево и дел од КП бр. 2487, 

2970/1, 2972, КО Крушево – вгр., Општина Крушево бр.21-60/5 од 13.01.2023 година и Известување 

за одржување јавна анкета и јавна презентаццфија бр. 21-60/6 од 13.01.2023 година. 

Јавната анкета се организира во просториите на Одделението за урбанизам, комунални 

работи и заштита на животната средина на општина Крушево, соба број 23, секој работен ден од 

08:00 до 14:30 часот, во времетраење од 15 дена, почнувајќи од 13.01.2023 година до 30.01.2023 

годинa, во електронска форма преку информацискиот систем е – урбанизам, а беше истакнат во 

просториите на Центарот за информирање на граѓаните на општина Крушево, како и на веб страната 

на општината www.krusevo.gov.mk. Јавната презентација како стручно презентирање на планско-

проектната документација се организира во рамките на јавната анкета на ден 23.01.2023 година, во 

11:00 часот, во просториите на Одделението за урбанизам, комунални работи и заштита на 

животната средина на Oпштина Крушево, соба број 23 за која стручната комисија изготви Записник 

бр.21-60/8 од 23.01.2023 година. Од записникот се констатира дека од страна на присутните 

претставници (ЈП „Комуна“ Крушево и ДЗС подрачно одделение Крушево нема забелешки за 

предметниот урбанистички проект.  

 

 

http://www.krusevo.gov.mk/


____________________________________________________________________________________ 

Од увидот во постапката, ЕВН Кец Прилеп достави анкетен лист преку информацискиот 

систем е- урбанизам  бр. 10-25/7-33 од 24.01.2023 година во кој известува дека нема забелешки за 

постојните и новопланираните електроенергетски објекти и инфраструктура за предметниот 

урбанистички проект. Воедно, 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 и сето ова да се наведе во текстуалниот дел од планот. под услов кај сите вкрстувања 

и приближувања до електроенергетски објекти и инфраструктура, да се запазуваат законските 

прописи и работни норми. 

За постапката, освен ЕВН Кец Прилеп кој достави анкетен лист без забелешки и ЈП „Комуна“ 

Крушево и ДЗС подрачно одделение Крушево кои дадоа позитивно мислење на јавната 

презентација, нема пристигнати анкетни листови и забелешки. 

Согласно на горенаведеното, комисијата за урбанизам формирана од градоначалникот на 
Општина Крушево констатира дека нема забелешки од одржаната јавна презентација и јавна 
анкета за Урбанистичкиот проект за инфраструктура вон опфат на урбанистички план за 
спроведување на инфраструктурен вод – среднонапонски 12/20 kV кабел до постојна трафостаница 
на дел од КП бр. 2486, 5673, 6491, КО Крушево и дел од КП бр. 2487, 2970/1, 2972, КО Крушево – 
вгр., Општина Крушево. 

 

 

 

Комисија за урбанизам 

 на Општина Крушево, 

 

                                 Претседател: 

                                 Марија Јанкулоска Младеновиќ, д.и.а. 

 

                                 Членови:                                                                                

                                 Катерина Милошевска, д.и.а. 

 

 

                                         Илија Беличоски, д.и.а.  

 

                                                   

                                Драгана Куртеска Филипоска, д.и.а
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