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ОПШТИНА СТРУМИЦА 

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА 
ГРАДБА СО НАМЕНА Е1.13 -ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И 

ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ  

(КОИ СЕ ГРАДАТ НА ЗЕМЈИШТЕ СО ЈАЧИНА ДО 2,5MW)   

НА КП194, KП196, КО ВОДОЧА, И НА КП5109, И КП5103, КО ВЕЉУСА ВГР  

М А Т Е С К И  А р х и т е к т и  Д О О Е Л  
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УРБАНИСТИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДБА СО 
НАМЕНА Е1.13 -ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ 
(КОИ СЕ ГРАДАТ НА ЗЕМЈИШТЕ СО ЈАЧИНА ДО 2,5MW)  НА КП194, KП196, КО 
ВОДОЧА, И НА КП5109, И КП5103, КО ВЕЉУСА ВГР  
 
 

ИНВЕСТИТОР НА ПЛАНОТ: 

ДПТУ„СОЛАР ГРУП ЕНЕРЏИ“ДОО увоз-извоз Струмица 
 

ОДОБРУВА: 

ОПШТИНА СТРУМИЦА 

 

ИЗРАБОТУВАЧ: 

МАТЕСКИ АРХИТЕКТИ ДООЕЛ Битола 

ул. “Партизанска” бр. 23 Битола 

 

УПРАВИТЕЛ: 

М-р ЈОВАН МАТЕСКИ дипл.инж.арх. 

 

ПЛАНЕР: 

М-р ЈОВАН МАТЕСКИ дипл.инж.арх. 
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СОДРЖИНА 

 Општ дел  

- Документ за регистрирана дејност  

- Лиценца за изработување на урбанистички планови  

- Решение за одговорен планер  

- Овластување за изработување на урбанистички планови  

- Проектна програма  

- Податоци од надлежни органи на државната управа и комунални претпријатија 

  Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за градба со намена 
Е1.13- површински соларни и фотоволтаични електрани (кои се градат на 
земјиште со јачина до 2,5MW)  на КП194, KП196, КО Водоча, и на КП5109, и 

КП5103, КО Вељуса вгр, Општина  Струмица 

 

 А. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ  

1. Вовед 

2. Историјат на планирањето и уредувањето на подрачјето во близина на проектниот 
опфат и неговата непосредна околина  

3. Податоци за природните чинители  
4. Податоци за создадените вредности и чинители  
5. Инвентаризација на земјиштето во проектниот опфат, изградениот градежен фонд, 

вкупната физичка супраструктура и инсталации  
6. Инвентаризација на градби со режим на заштита на културно наследство, постојни 

споменички целини, културни предели и друго  
7. Инвентаризација на изградената комунална инфраструктура  
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8. Опис и образложение на проектниот концепт  

9. Намена на земјиштето и градбата  
10. Нумерички показатели 

11. Билансни показатели 

12. Сообраќајно решение 

13. Партерно решение со хортикултура 

14. Водови и инсталации на инфраструктурите  
15. Детални услови за проектирање и градење  
16. Мерки 

 Мерки за заштита на животната средина  
 Оцена на влијанијата на определени проекти врз животната средина 

 Природни реткости 

 Мерки за избегнување, спречување или намалување на штетните ефекти од 
загадување на амбиентниот воздух 

 Мониторинг на емисии од стационарни извори  
 Мерки за заштита на води 

 Управување со отпадот  
 Мерки за заштита од бучава во животната средина 

 Мерки за заштита и спасување  
 Заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи  
 Заштита и спасување од урнатини  
 Заштита и спасување од лизгање и свлекување на земјиштето 

 Мерки за обезбедување на пристапност за лица со инвалидност  
 Мерки од аспект на безбедноста на патниот сообраќај  
 Мерки од аспект на безбедноста на воздушниот сообраќај  

 

Б. ГРАФИЧКИ ДЕЛ  

-Услови за планирање 

1.Ажурирана геодетска подлога со граници на проектен опфат М = 1 : 1500 
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2. Инвентаризација и снимање на изградениот градежен фонд и вкупната 

физичка супраструктура и изградената комунална инфраструктура М = 1 : 1500  

3. Урбанистичко решение на проектниот опфат – синтезен план  М = 1 : 1500  

4. Идеен проект за планирана градба  
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 ОПШТ ДЕЛ 
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Врз основа на одредбите од Законот за урбанистичко планирање (Службен весник на 
РМ број 32/20), а во врска со изработка на Урбанистички проект вон опфат на 
урбанистички план за градба со намена Е1.13- површински соларни и 
фотоволтаични електрани (кои се градат на земјиште со јачина до 2,5MW)  на 

КП194, KП196, КО Водоча, и на КП5109, и КП5103, КО Вељуса вгр, Општина  
Струмица, изработена од „МАТЕСКИ АРХИТЕКТИ“ ДООЕЛ Битола го издава 
следното: 

 

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПЛАНЕР 

 

За изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за 
градба со намена Е1.13- површински соларни и фотоволтаични електрани (кои 
се градат на земјиште со јачина до 2,5MW)  на КП194, KП196, КО Водоча, и на 

КП5109, и КП5103, КО Вељуса вгр, Општина  Струмица, од страна на МАТЕСКИ 
АРХИТЕКТИ ДООЕЛ Битола, се назначува: 

Планер: М-р Јован Матески дипл. инж. арх. со Овластување бр. 0. 0232  

 

Образложение: 

Планерoт е должeн Убанистичкиот проект да го изработи согласно Законот за 
урбанистичко планирање (Службен весник на РМ број 32/20) како и другите важечки 
прописи и нормативи од областа на урбанизмот.  

 

 

 

управител:   

М-р ЈОВАН МАТЕСКИ дипл.инж.арх. 
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ПРОЕКТНА ПРОГРАМА 

за изработка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА 
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДБА СО НАМЕНА Е1.13 –ПОВРШИНСКИ 
СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ (КОИ СЕ ГРАДАТ НА 
ЗЕМЈИШТЕ СО ЈАЧИНА ДО 2,5MW) НА КП194, KП196, КО ВОДОЧА, И НА 
КП5109, И КП5103, КО ВЕЉУСА ВГР, ОПШТИНА СТРУМИЦА 

 

ВОВЕД  

Врз основа на член 62 од Законот за урбанистчко планирање (Сл.Весник на РМ бр.32 
од Септември 2020год) изработена е Проектна програма за изработка на 
Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, со намена Е1.13 -
површински соларни и фотоволтаични електрани, (кои се градат на земјиште 
со моќност до 2.5MW) на КП194, KП196, КО Водоча, и на КП5109, и КП5103, КО 
Вељуса вгр, Општина Струмица. Урбанистичкиот проект ќе се изработува врз 
основа на просторните можности на локацијата, постојната состојба, ажурираната 
геодетска подлога, проектната програма, како и потребите на Нарачателот. 
Изготвувањето на проектната докуменатција се врши во согласност со Законот за 
урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр. 32/20), Правилникот за урбанистичко 
планирање (Сл. Весник на РМ бр. 225/20, 219/21). 

 

ПРОЕКТЕН ОПФАТ И НАМЕНА 

 
Проектен опфат: Границите на проектниот опфат се дефинирани со границите на 
КП194, KП196, КО Водоча, и на КП5109, и КП5103, КО Вељуса вгр, Општина Струмица. 
Површината на проектниот опфат изнесува 25326м2. 

 
Класа на намена:  

Предметниот плански опфат се предвидува за намена Е1.13 – површински соларни и 
фотоволтаични електрани.  

 

АНАЛИЗА НА ПОСТОЕЧКАТА СОСТОЈБА  

 
Анализата е извршена за потребите на Проектната програма и е од информативен 
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карактер, додека подетална анализа е предмет на работа на проектната документација. 
Од увидот во постоечката состојба може да се заклучи:  

 Предметниот плански опфат е составен од неколку катастарски парцели  КП194, 
KП196, КО Водоча, и на КП5109, и КП5103, КО Вељуса вгр, Општина Струмица, кои се 
запишани во имотен листо бр.840, КО Водоча, и имотен листо бр.130, КО Вељуса вгр, 
како земјоделско земјиште – ниви, трета класа.  
 на КП194, KП196, КО Водоча, и на КП5109, и КП5103, КО Вељуса вгр, Општина 
Струмица нема изградено објекти,  
 Предметните катастарски парцели се во приватна сопственост,  
 Пристапот до парцелите е од постоен пат на КП5932 КО Вељуса вгр, во сопственост 
на Република Северна Македонија. 
 

ПОСТОЕЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

 
Предложената локација на овој урбанистички проект, односно КП194, KП196, КО 
Водоча, и на КП5109, и КП5103, КО Вељуса вгр, Општина Струмица, се надвор од опфат 
на планска документација и за истите претходно не се издавани услови за планирање 
на просторот. 

 

ЦЕЛИ  

За потребите на инвеститорот, кој е сопственик на КП194, KП196, КО Водоча, и на 
КП5109, и КП5103, КО Вељуса вгр, во Општина Струмица, потребно е да се направи 
Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за градба со намена Е1.13 –
површински соларни и фотоволтаични електрани на КП194, KП196, КО Водоча, и на 
КП5109, и КП5103, КО Вељуса вгр, Општина Струмица. Планираната вкупна 
моќност на предвидените површински соларни и фотоволтаични електрани 
кои се градат на зимјиште ќе биде до 2.5MW. 

 

МЕТОДОЛОГИЈА И ОСНОВА НА ИЗРАБОТКА НА ПЛАНОТ 

Урбанистички проект ќе се изработи врз основа на методологијата, која 
произлегува од одредбите утврдени со:  

- Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр. 32/20), 
- Правилник за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр. 225/20 и 219/21), 
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- Правилник за поблиска содржина, форма и начин на обработка на ГУП, ДУП, УПС, 
УВНМ и Регулациски план на ГУП, формата, содржината и начинот на обработка на 
Урбанистички плански документации и Архитектонско-урбанистички проект и 
содржината, формата и начинот на обработка на Проектот за инфраструктура (Сл. 
Весник на РМ бр. 142/15), 

- Закон за животна средина (Сл. Весник на РМ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 
48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15 и 192/15), 

- Закон за заштита на природата (Сл. Весник на РМ бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 
148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14 и 146/15), 

- Закон за урбано зеленило (Сл.Весник на РМ бр.11/18), 
- Закон за заштита и спасување (Сл. Весник на РМ бр. 93/12, 41/14 и 129/15), 
- Други законски и подзаконски акти поврзани со изработката на УП. 

 
 

Основа за изработка на предметниот УП се: 

- Имотен листо бр.840, за КП194, KП196, КО Водоча, и имотен листо бр.130, за КП5109, и 
КП5103, КО Вељуса вгр,  Општина Струмица; 
 

- Елаборат со ажурирана геодетска подлога изработена од ДГРУ „Геоплан Компани„ 
ДОО Струмица, со бр.08-09/151/3, од 20.05.2022год. 
 

ИЗРАБОТИЛ:                   

М-р Јован Матески дипл.инж.арх. 

Овластување бр. 0.0232 

 

НАРАЧАТЕЛ:     

ДПТУ„Солар Груп Енерџи“ ДОО увоз-извоз Струмица 
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ПОДАТОЦИ ИНФОРМАЦИИ И МИСЛЕЊА ОД НАДЛЕЖНИ ИНСТИТУЦИИ 
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Урбанистички проект надвор од опфат на урбанистички план 

 

А. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ  
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УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ НАДВОР ОД ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН 

 

1. Вовед 

Проектниот опфат на Урбанистичкиот проект вон опфат на урбанистички план со 
намена Е1.13 - Површински соларни и фотоволтаични електрани, (кои се градат на 
земјиште со моќност до 2.5MW) на КП194, KП196, КО Водоча, и на КП5109, и КП5103, 
КО Вељуса вгр, Општина Струмица, се наоѓа на потегот помеѓу селото Водоча, и 
с.Вељуса. Пристапот ќе се обезбеди преку постојниот локален пат (делница Струмица 
– Вељуса), со соодветен новопланиран сообраќаен приклучок.  

Границите на проектниот опфат се:  

 На север се движи паралелно со постојниот пат, односно покрај КП5932, во КО 
Вељуса вгр.  

 На запад и југо-запад опфатот граничи со КП5102, КП5101, КП5118, и КП5110, во КО 
Вељуса вгр, како и со КП315, КП316, КП317, КП318, во КО Водоча, па скршнува по 
границите со КП197, во КО Водоча.  

 На југ се движи по дел границата со КП197, КП198, КП199, КП200, во КО Водоча.  

 На северо-исток опфатот граничи со КП195, КП193, КП189, КП186, КО Водоча па 
скршнува по границите на КП 185, КП 184, КП 183, и КП 182, КО Водоча, и КП5108, КП 
5107, КП5106, и КП5104, во КО Вељуса вгр. 

Површината на проектниот опфат, кој ги опфаќа КП194, KП196, КО Водоча, и на 
КП5109, и КП5103, КО Вељуса вгр,  во урбанистичкиот проект изнесува 2,53 hа. 

2. Историјат на планирањето и уредувањето на подрачјето во близина на 
проектниот опфат и неговата непосредна околина  

Предметната локација досега не била опфатена со никаков урбанистички план, 
општ акт или урбанистичко-планска документација, а од Општина Струмица е 
добиена информација дека проектниот опфат не е во опфат на урбанистички планови 
или одобрени урбанистички проекти. Заради тоа и согласно член 58 став 6 од Законот 
за урбанистичко планирање („Сл.весник на Р.Македонија“ бр. 32/20), урбанистичкиот 
проект се изработува врз основа на прибавени услови за планирање на просторот. 
Добиените Услови за планирање на просторот за изработка на Урбанистичкиот 
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проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 - Површински соларни и 
фотоволтаични електрани, (кои се градат на земјиште со моќност до 2.5MW) на КП194, 
KП196, КО Водоча, и на КП5109, и КП5103, КО Вељуса вгр, Општина Струмица, 
изработени од Агенцијата за просторно планирање со тех.бр. Y27322 од август 2022 
(издадено Решение од Министерството за животна средина и просторно планирање 
со бр.УП1 15 1641/2022 од 26.08.2022 година), согласно член 62 став 4 точка 1 од 
Правилникот за урбанистичко планирање планирање („Сл.весник на 
Р.С.Македонија“ бр. 225/20), се составен дел на графичките прилози на 
документационата основа на овој урбанистички проект. 

 

3. Податоци за природните  чинители  
 

Природните карактеристики на едно подрачје претставуваат збир на вредности и 
обележја создадени од природата, а без учеството и влијанието на човекот во нив 
спаѓаат географската и геопрометната положба на подрачјето, релјефните 
карактеристики, геолошки, сеизмички, педолошки и климатски карактеристики. 
Предметната локација на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план во 
м.в. Геренот, КО Водоча и КО Вељуса вгр, Општина Струмица, се наоѓа северно од 
населено место Водоча, и јужно од населено место Вељуса, на надморска височина од 
околу 250 метри. Територијата каде што се наоѓа предметната локација е под влијание 
на умерено континентална клима.  

Специфичната географска и топографска положба на Општина Струмица ја 
карактеризираат две зонални клими.  Субмедитеранска, со поголемо или помало 
вкрстување со источно-континентална, чија испреплетеност на регионот му даваат 
посебен белег – долги топли лета со високо среднодневни температури и намалено 
годишно количество врнежи, намалени зимски температури и појава на ветрови од 
сите правци. 

Карактеристични за тој регион се северозападниот, југозападниот, а поретко 
северецот и јужниот топол ветер. 

Просечната годишна температурa на воздухот е 13,1 С со највисоки просечни 
месечни температури во Јули 23,9 С и најниски просечни месечни температура во 
Јануари 1,7 С. 

Во однос на светлината, Струмичкиот регион се одликува со долг период на 
сончеви денови и со висок светлосен интензитет што позитивно влијае на 
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фруктификацијата. Има околу 230 сончеви денови. Сончевиот сјај трае просечно 2377 
часа годишно. Магла во просек има најмногу 20 дена и тоа во ноември, декември и 
јануари. Поради субмедитеранските влијанија од Егејското море и влијанието на 
континенталната клима, климатските услови во Струмичкиот Регион се 
карактеризираат со намалено годишно количество врнежи, засилена ареидност, и 
менлив плувометриски режим со намалена зимска температура. 

Во Струмица просечно годишно паѓаат 604мм, воден талог со максимум на есен и 
пролет (април-мај) додека долготрајните суши (над еден месец) со ретка појава (2%). 

Ветровите во ова подрачје дуваат од сите правци, од кои најизразен интензитет 
има северозападниот правец. Овој ветар дува со честина од 163% и средна брзина 
2,1м/с, со максимум во јули од 8м/с. По честината втор ветер е југозападниот со 
честина од 99% и средна брзина од 1,7м/с, со максимум во пролет од 7м/с. Со слична 
честина е и јужниот ветар од 83%, а брзина од 1,8м/с, а северниот и западниот имаат 
брзина од 1,8м/с, односно 2,0м/с, и честина од 68 односно 69%, и максимална брзина 
од 8м/с. Источниот ветар е со честина од 51%, и средна брзина од 1,4м/с, и 
максимална брзина од 10м/с. 

Речиси целата површина на Струмичкото поле е педолошки испитано. Застапени 
се повеќето познати типови. Најзастапени се поквалитетни почви, како што се: 
алувијалните, смолниците, гајњачите и карбонатите со над 80% од вкупно 
испитаната територија. Од овие површини 26165 ha се погодни за наводнување, а се 
покриени со алувијални и дилувијални нaноси. 

Скалестите почви најраспространети се во планинскиот дел, односно во 
периферните делови на котлината. Во низинскиот и централниот дел на котлината 
најповеќе ги има алувијалните почви. Тие зафаќаат околу 11520 ha и како најплодни 
претставуваат еден од основните фактори за развој на земјоделското производство. 

Во реоните на интензивно градинарско производство, кои влегуваат во 
границите на Општина Струмица, како што се Дабиље, Добрејци, Просениково, 
Муртино, Куклиш, Градско Балдовци и други, главно се застапени алувијалните 
почви и помал процент делувијалните со над 99 % фракција ситнозем и според 
содржината на глина средно до тешки плести. Имаат добра водопропусливост, 
воздушен и топлотен режим и висок капацитет на абсорпција. Во 
локалитетите Банско и Баница повеќе се застапени делувијалните почви кои се 
добро култивирани и погодни за одгледување на земјоделски култури. Во нив 
најголемо учество имаат површините од II и III класа со вкупно од 24400 ha или над 
93%, додека помалку од 7% му припаѓаат на површините од IV и VI класа. 

Ваквата почвена и бонитетна карактеристика на Струмичкото поле го определува 
и начинот на користењето на земјиштето од страна на земјоделските субјекти. 
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4. Податоци за создадените вредности и чинители  

Според податоците од Пописот на населението, домаќинствата и становите 
спроведен 2002 год. вкупниот број на жители во општината Струмица на чиј простор 
се наоѓа предметната локација, изнесува 54.676 жители, од кои 46,2% претставува 
расположива работна сила значаен потенцијал за идниот развој на овој крај.  

Релевантен регионален патен правец за предметната локација, според 
Просторниот план на Република Македонија, влегува во групата на регионални 
патишта "Р1" и “Р2“ и се со ознака:  

- Р1403 - Врска со А4 – Радовиш – Владиевци – Василево –Струмица – врска со А4,  
- Р2432 - Струмица (врска со А4) – Вељуса – Василево (врска со Р1403). 

Во рамки на предметниот проектен нема изградени објекти и истиот не е опремен 
со комунална инфраструкутра, со исклучок на постојниот земјен пат кој поминува 
покрај проектниот опфат.  

5.  Инвентаризација на земјиштето во проектниот опфат, изградениот 
градежен фонд, вкупната физичка супраструктура и инсталации  

За утврдување на постојната состојба, направена е инвентаризација во рамките на 
проектниот опфат, при што е утврдено дека опфатот претставува неизградено 
земјиште. Покрај проектниот опфат од северната страна поминува постоен земјен пат 
кој претставува посебна КП5932, КО Вељуса вгр,  со катастарска култура јавен пат. 
Пристапот до парцелата е од постојниот земјен пат, северно од опфатот. 

Табела 1: Инвентаризација на постојна состојба 

ПОСТОЈНА СОСТОЈБА 

Број на катастарска 
парцела 

Основна  
намена 

површина на 
опфат (м²) 

 изградена 
површина  

(м²) 

Процент на 
застапеност 

(%) 

 КП194, KП196, КО 
ВОДОЧА, и 

КП5109,КП5103, КО 
ВЕЉУСА ВГР  

 неизградено 
земјиште 

25326,49 0 100,0% 
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6. Инвентаризација на градби со режим на заштита на културно наследство, 
постојни споменички целини, културни предели и друго  

Според податоци добиени од Министерство за култура - Управа за заштита за 
културно наследство, констатирано е дека во границите на опфатот нема заштитени 
добра, ниту добра за кои основано се претпоставува дека претстатуваат културно 
наследство, со напомена доколку при реализацијата на проектот бидат откриени 
објекти, односно предмети (целосно зачувани или фрагменти) од материјалната 
култура на Р.С.Македонија, изведувачот е должен веднаш да ја извести Управата за 
заштита на културното наследство, во смисла на член 65 од Законот за заштита на 
културното наследство (Службен весник на РМ бр. 20/04, 71/14, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 
137/13, 164/13, 38/14, 44/14 и 199/14, 104/15, 154/15, 192/15, 39/16, 11/18 и 20/19). 

 

7.  Инвентаризација на изградената комунална инфраструктура  
 

Според податоците добиени од комуналните претпријатија, направена е целосна 
инвентаризација на постојната комунална инфраструктура во рамките и непосредна 
близина на проектниот опфат.  

ЕВН Македонија има доставено графички прилози со нанесени постојни 
среднонапонска надземна мрежа и трафостаници, како и планирана СН мрежа кои 
поминуваат во близината на проектниот опфат.  

Според добиените податоци од ЈПКД„Комуналец“ Струмица, на локацијата не 
поминуваат водоводни и канализациони линии од доменот на нивното владение.  

Според податоци добиени од МЕПСО проектниот опфат не се пресекува со ЕЕ 
објекти во нивна сопственост, а од АЕК и Македонски Телеком АД Скопје дека нема 
постојни телекомуникациски инсталации. 

Дирекцијата за заштита и спасување – ПО Струмица има доставено известување 
дека нема планирани објекти и инсталации од значење за заштита и спасување на 
посочената локација. Составен дел од известувањето се и условите за заштита и 
спасување кои треба да бидат вградени во проктнатата документација, и тоа:  

- заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи;  
- заштита и спасување од урнатини;  
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- заштита и спасување од поплави, уривање на брани и други атмосферски 
непогоди,  

- како и заштита и спасување од свлекување на земјиштето. 

 

8. Опис и образложение на проектниот концепт  

Изработката на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена 
Е1.13 - Површински соларни и фотоволтаични електрани, за фотоволтажна централа со 
јачина до 2,5МW во м.в. Геренот, Општина Струмица е во согласност со член 59 став 6 
точка 11 од Законот за урбанистичко планирање („Сл.весник на Р.С.Македонија“ бр. 
32/20, како и член 58 став 3 точка 14 од Правилникот за урбанистичко планирање 
(„Сл.весник на Р.С.Македонија“ бр. 225/20, 219/21 и 104/22) може да се уредуваат 
поединечни градби како што се мали градби за производство на енергија – 
фотоволтаични плантажи. 

Целта на урбанистичкиот проект е да се овозможат услови за изградба на 
фотоволтажна централа за производство на енергија од обновливи извори (сончева 
енергија), што кореспондира со основните определби на Просторниот план на 
Р.Македонија. Преку воведување на алтернативни извори на енергија се овозможува 
заштеда на необновливи извори на енергија што е еден од основните приоритети во 
одржливиот развој.  
9. Намена на земјиштето и градбата  

Со овој урбанистички проект се планира следната поединечна намена:  
Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани  
Во урбанистичкиот проект дозволена е употреба на комплементарни намени. 

Согласно Член 80 од Правилникот за урбанистичко планирање („Сл.весник на 
Р.С.Македонија“ бр. 225/20, 219/21 и 104/22), комплементарна намена означува дејност 
или активност која се врши на ист простор како дополнување, функционално 
комплетирање и остварување на основната намена на градбата од друга примарна 
дејност или активност и служи за поквалитетно одвивање на основната намена без да 
го менува нејзиниот карактер и во одредени случаи го овозможува остварувањето и 
употребата на основната намена.  

Трафостаниците, согласно горенаведениот Правилник, спаѓаат во поединечната 
намена Е1.8 – Инфраструктури за пренос на електрична енергија и истата претставува 
комплементарна намена во смисла на член 80 од Правилникот за урбанистичко 
планирање („Сл.весник на Р.С.Македонија“ бр. 225/20, 219/21 и 104/22) т.е. намена што 
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во градежната парцела ја дополнува и служи исклучиво за функционирање на 
утврдената поединечна намена.   

Согласно член 113 од Правилникот за урбанистичко планирање („Сл.весник на 
Р.С.Македонија“ бр. 225/20) се планира оградување на градежната парцела со 
транспарентна ограда со вкупна висина од 1,20 м до 2,00 м, со можност за изведба на 
ѕидан парапет со висина од 0,40 м до 0,80 м.  

Во спроведувањето на урбанистичките планови оградите се поставуваат по 
правило во рамки на земјиштето од градежната парцела што се оградува, додека 
вратите и капиите од уличните огради на градежните парцели не смеат да се отвараат 
вон регулационата линија односно кон надвор.  

Со овој урбанистички проект не се планираат: издвоени антенски столбови со 
височина поголема од 15м, ветерници или други објекти со височина поголема од 100м, 
кои би претставувале препреки во воздухопловството. 

 

10. Нумерички показатели 

Во рамки на проектниот опфат, планирана е една градежна парцела, во која се 
планирани две површини за градење.  Во рамки парцелата е планирано 
поставувањето на фотоволтаичните модули во еден дел, како и  поставувањето на 
трафостаницата. Во понатамошната фаза, при изработката на идејното решение, 
пристапено е и кон детална урбанистичка разработка на површините за градење, и 
истото е прикажано во проектниот дел од овој урбанистички проект.  

Планираните параметри од планираната градежна парцела 1 се во рамките на 
дозволените согласно Правилникот за урбанистичко планирање („Сл.весник на 
Р.С.Македонија“ бр. 225/20, 219/21 и 104/22), и тоа:  

 

Табела 2 - Нумерички показатели 



 

Технички број: 051-11/2022        Дата: 09/2022 

ДООЕЛ МАТЕСКИ АРХИТЕКТИ БИТОЛА 

                                                                      
 

 
32 

 

 

 
 

 

11. Билансни показатели 

Табела 3 – Билансни показатели на ГП 

 
 

12. Сообраќајно решение 

До градежната парцела колскиот пристап е обезбеден од постојниот земјен пат со 
променлива ширина од 2.5-5,5м и нов сообраќаен приклучок, чие идејно сообраќајно 
решение е дадено во проектниот дел на овој УП. Во рамки на градежната парцела има 
планирано сообраќајница со ширина од 3,0м, преку која е овозможен пристап до 
објектите. 

Со изработка на урбанистичкиот проект, пристапено е кон изработка на 
нивелациско решение за предметниот локалитет. Предмет на изработка на 
нивелациското решение е изработка на вертикално решение на пристапните 

Број на 
ГП

Нумерација 
на објект

Класа на намена
Компатибилна 

класа на  
намена

Максимален 
процент на 
учество на 

компатибилн
ата во однос 
на основната 

намена

Површина 
на парцела 

(м²)

Површина за 
градење  

(м²)

Бруто 
изградена 

површина  (м²)

Висина 
на венец 

(м)

Катност 
на 

објектот 
(м)

Процент на 
изграденост 

(%)

Коефициент на 
искористеност

Минимален 
процент на 

озеленетост во 
рамките на ГП 

(%)

објект 1

E1.13 - 

површински 
соларни и 

фотоволтаични 
електрани

Е1.8 и Г1.9 40% 6431,27 6431,27 3 П 25,4 0,25 20,00

објект 2

E1.13 - 

површински 
соларни и 

фотоволтаични 
електрани

Е1.8 и Г1.9 40% 15475,02 15475,02 3 П 61,1 0,61 20,00

25326,49 21906,29 21906,29 3 П 86,5 0,86 20,00

ГП 1.1

Потребниот број на паркинг места ќе се определи со основниот проект, а во согласност со чл.134 од Правилникот за урбанистичко планирање                                                                         
(Сл. Весник на РМ бр. 225/20, 219/21 и 104/22)

ВКУПНИ ПАРАМЕТРИ ЗА ГП1.1 :

25326,49

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ

Број на 
ГП Поединечна  намена

Површина на 
парцела (м²)

Површина за 
градење  (м²)

Процент на 
изграденост 

(%)

E1.13 - површински 
соларни и фотоволтаични 
електрани

21906,29 86,5

Сообраќајни површини 
во рамките на ГП 3420,2

13,5

БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА

ГП 1.1 25326,49
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сообраќајници и внатрешните сообраќајници, истото е усогласено со нивелетата на 
постојниот пристапен пат, како и конфигурацијата на теренот. Подолжните наклони 
се минимални и се  движат околу 0,7% .  

Согласно член 134 од Правилникот за урбанистичко планирање („Сл.весник на 
Р.С.Македонија“ бр. 225/20, 219/21 и 104/22) за групата на класи на намена Е – 
Инфраструктури, „Потребниот број паркинг места се утврдува во процесот на 
донесувањето на урбанистички план, во зависност од конкретната намена на градбата, 
бројот и структурата на вработени, бројот, фреквенцијата и структурата на 
корисниците, степенот на моторизација, постоењето и капацитетот на јавен превоз, 
водејќи грижа сите потреби од стационарен сообраќај – службен, индивидуален, за 
возилата и механизацијата што се употребува за потребите на основната намена на 
градбата, како и за посетителите и корисниците на градбата – да се обезбедат во 
рамки на градежната парцела, и/или на соседна градежна парцела и/или на земјиште 
за општа употреба“. 

 

13. Партерно решение со хортикултура 

 

Партерното решение се состои од: сообраќајна површина во рамки на градежната 
парцела, површина за паркирање, поплочена површина и зеленило. Во прикажаното 
урбанистичко решение, означени се површините со зеленило кои се наоѓаат помеѓу 
сообраќајните површини во рамки на градежната парцела и границата на опфатот. 

Останатото зеленило е планирано во просторот помеѓу фотоволтаичните модули 
и е прикажано во деталната разработка на површините во градежната парцела во 
проектниот дел од овој урбанистички проект.  

Согласно член 166 и член 169 од Правилникот за урбанистичко планирање 
(„Сл.весник на Р.С.Македонија“ бр. 225/20), а имајќи ја во предвид основната намена, 
типот и големината на градбата, во рамки на градежната парцела планирано е 
приватно дворно зеленило.  

Со оглед на типот на конкретните објекти, планирана е површина само со ниско 
зеленило – трева т.е. не се предвидува висока вегетација која би создавала сенки и со 
тоа би претставувало пречка за максималното функционирање на фотоволтаичните 
панели.  Согласно со Законот за урбано зеленило („Сл.весник на Р.Македонија“ бр. 
11/18 и 42/20), потребно е да се обезбеди минимум 20% озеленетост во рамки на 
градежната парцела.  
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Табела 4- Билансни показатели на зелени површини 

 

 
 

 

 

 

 

14. Водови и инсталации на инфраструктурите  

Водоводна и канализациона инфраструкутра  

Планираните решенија за водовод, се изработени на основа следните подлоги и 
податоци:  

- Нивелационо решение на улиците  

- Постојни технички прописи и нормативи за овој вид на објекти и инсталации.  

Според податоците и информациите добиени од ЈПКД„Колуналец“ Струмица,  на 
локацијата не поминуваат водоводни и канализациони линии од доменот на нивното 
владение.  

Со оглед на типот на новопланираните објекти не се планира канализациона 
мрежа, а заради потребата за чистење на ФВ модулите, се предвидува снабдување со 
вода од сопствен бунар во рамки на проектниот опфат.  

Исто така, имајќи го во предвид типот на објектите, се планира атмосферските 
води да се одведат и инфилтрираа по слободен пад во околните зелени површини.  

Електро-енергетска инфраструкутра  

Број на 
ГП Поединечна  намена

Површина на 
парцела (м²)

Површина на 
зеленило (м²)

Минимален 
процент на 

зеленило  (%)

ГП 1.1
зеленило во рамките на 
градежната парцела

25326,49 126632,45 20,0

БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ЗЕЛЕНИЛО ВО ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА
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Новопредвидениот објект со намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични 
електрани ќе служи за производство на електрична енергија од обновлив извор на 
енергија и како таков нема потреба од димензионирање на нејзина потрошувачка.  

Поврзувањето со постојната среднонапонска ел. мрежа во близина на проектниот 
опфат ќе се определи во понатамошниот тек на разработка на техничката 
документација, односно со изработка на соодветна документација од страна на 
инвеститорот, во соработка со стручните служби на EВН Македонија.  

Согласно добиеното мислење од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје (бр. 10-

23/5-165 од 20.06.2022) треба да се има во предвид следново: При планирањето и 
изработката на ДУП-овите, УПС-ите и сл. потребно да се планираат траси во 
тротоарот во кои што траси (канали) би се положувале електроенергетски објекти 
(ВН, СН или НН кабли). Услов е кај сите вкрстувања и приближувања до 
електроенергетски објекти и инфраструктура, да се запазуваат законските прописи и 
работни норми.  

Задолжително да се предвиди заштитен појас на електроенергетските објекти 
согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија. Доколку во 
опфатот е потребна промена или дислокација на електроенергетските објекти и 
инфраструктура, потребно е да се предвиди локација/траса за дислокација на 
објектите и инфраструктурата и инвеститорот е должен да ги надомести трошоците за 
дислокација.  

Телекомуникациска мрежа  

Според добиените податоци и информации од Македонски Телеком АД Скопје и 
Агенцијата за електронски комуникации во предметниот проектен опфат нема 
постојни телекомуникациски инсталации. 

15. Детални услови за проектирање и градење  

ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА 1.1 

На градежната парцела 1.1, со површина од 25.326,49м2, е предвидена површина за 
градба на објекти со класа на намена Е1.13 - Површински соларни и фотоволтаични 
електрани - за фотоволтажна централа со јачина до 2.5MW со максимална вкупна 
површина за градба од 21.906,29м2.  
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Компатибилни намени се Е1.8 - Инфраструктури за пренос на електрична енергија, 
и Г1.9 -Градби за производство на електрична енергија со максимум 40% на учество на 
збирот на компатибилните намени во однос на основната намена. 

Планираните објекти се со максималната височина од 3м. Дозволени се 
отстапувања од максималната височина  за поставување на громобрански антени, и 
други отстапувања во согласност со чл.126 од  Правилникот за урбанистичко 
планирање („Сл.весник на Р.С.Македонија“бр.225/20). 

Вкупниот процент на изграденост на ниво на градежната парцела изнесува 86,5%, а 
коефициентот на искористеност е 0.86.  

Минималниот процент на зеленило во градежна парцела е 20%. 

Во просторот определен со градежните линии и апроксимативни површини за 
градба е дозволено поставување на површини за градење на повеќе градби кои 
дополнително се разработени во проектниот дел од овој УП, во рамки на следниве 
урбанистички параметри. Бидејќи се работи за специфичен вид на објекти, кои се 
опрема и инфраструктура, дозволено е отстапување од градежната линија ,воздушно 
при поставување на фотонапонските панели до максимум 1,2м до границата на 
градежната парцела 

Пристапот до градежната парцела е од северната страна преку нов сообраќаен 
приклучок од постојниот пат.  

 

16.  Мерки 

 Мерки за заштита на животната средина  

Законската регулатива врз основа на која се уредува проектниот опфат, од аспект на 
заштита на животната средина и која е потребно да се примени при изработка на 
урбанистичкиот план е следна:  

Закон за животната средина („Сл.весник на Р.Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 
159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 
99/18);  

Закон за заштита на природата („Сл.весник на Р.Македонија“ бр. 67/04, 14/06, 
84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16 и 113/18);  
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Законот за квалитетот на амбиентниот воздух („Сл.весник на Р.Македонија“ бр. 
67/04 , 92/07, 35/10, 47/11, 59/12, 163/13 и 146/15); 

Закон за води („Сл.весник на Р.Македонија“ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 
23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16);  

Уредба за класификација на површинските води („Сл.весник на Р.Македонија“ бр. 
99/16);  

Уредба за категоризација на водотеците, езерата, акумулациите и подземните води 
(„Сл.весник на Р.Македонија“ бр. 18/99 и 71/99);  

Закон за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води 
(„Сл.весник на Р.Македонија“ бр. 68/04, 28/06, 103/08, 17/11, 54/11, 163/13, 10/15 и 31/16);  

Закон за управување со отпадот („Сл.весник на Р.Македонија“ бр. 68/04, 107/07, 
102/08, 143/08, 124/10, 51/11, 123/12, 147/13, 163/13, 51/15, 146/15, 156/15, 192/15, 39/16, 63/16 и 
31/20);  

Закон за заштита од бучава во животната средина („Сл.весник на Р.Македонија“ бр. 
79/07, 124/10, 47/11, 163/13 и 146/15);  

Закон за заштита и спасување („Сл.весник на Р.Македонија“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 
124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18);  

Закон за земјоделско земјиште („Сл.весник на Р.Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 
95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 
и 161/19);  

Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање („Сл.весник 
на Р.Македонија“ бр. бр.142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17 и 83/18);  

Закон за градење („Сл.весник на Р.Македонија“ бр. 130.09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 
13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 
217/15, 226/15, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18, 168/18, 244/19 и 18/20);  

Правилникот за стандарди и нормативи за проектирање („Сл.весник на 
Р.Македонија“, бр. 60/12, 29/15, 32/16 и 114/16) и други законски и подзаконски акти.  

Право и должност е на Република Македонија, Општината, како и на сите правни и 
физички лица, да обезбедат услови за заштита и за унапредување на животната 
средина, заради остварување на правото на граѓаните на здрава животна средина, а 
тоа е регулирано со Законот за животната средина („Сл.весник на Р.Македонија“ бр. 
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53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/0948/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 
192/15, 39/16 и 99/18).  

Цели на овој Закон се: - зачувување, заштита, обновување и унапредување на 
квалитетот на животната средина; заштита на животот и на здравјето на луѓето; 
заштита на биолошката разновидност; рационално и одржливо користење на 
природните богатста и спроведување и унапредување на мерките за решавање на 
регионалните и на глобалните проблеми на животната средина. Секој е должен при 
преземањето активности или при вршење на дејности да обезбеди висок степен на 
заштита на животната средина и на животот и здравјето на луѓето.  

Заштита и унапредување на животната средина е систем на мерки и активности 
(општествени, политички, социјални, економски, технички, образовни и други) со 
кои се обезбедува подршка и создавање на услови за заштита од загадување, 
деградација и влијание на/врз медиумите и одделните области на животната средина. 
Државата формира мрежа за мониторинг, што се состои од мониторинг на медиумите 
(водата, воздухот и почвата) и областите на животната средина. 

Целокупната активнот во оваа област ќе се насочува кон обезбедување на непречен 
просторен развој, при едновремена заштита на квалитетна, здрава и хумана средина 
за живеење и работа.  

Мерките за заштита и унапредување на квалитетот на средината ќе бидат вградени 
во создавањето на концептот на просторната оранизација на урбаниот опфат.  

 Оцена на влијанијата на определени проекти врз животната средина  

Согласно Законот за животна средина („Сл.весник на Р.Македонија“бр. 53/05, 81/05, 
24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 
39/16 и 99/18) и Уредбата за определување на проектите и критериумите врз основа на 
кои се утрдува потребата за спроведување на постапката за оцена на влијанието врз 
животната средина („Сл.весник на Р.Македонија“бр. 74/05), за проектите кои се 
наведени во Прилогот II од Уредбата, при изработка на основните проекти треба да се 
утврди потреба за спроведување на постапката за оцена на влијанијата на проектот врз 
животната средина. Потребата од оцена на влијанијата врз животната средина, во 
согласност со критериумите утврдени во членовите 5, 6, 7 и 8 од Уредбата, ја донесува 
Органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина.  

Во фазата на спроведување на Урбанистичкиот проект вон опфат на урбанистички 
план со намена Е1.13 - Површински соларни и фотоволтаични електрани, за 
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фотоволтажна централа со јачина до 2,5МW во м.в. Геренот, Општина Струмица, 
доколку не се спроведува оцена на влијанијата на проектот врз животната средина, да 
се почитуваат Уредбата за изменување на уредбата за дејностите и активностите за кои 
задолжително се изработува елаборат, а за чие одобрување е надлежен 
градоначаникот на општината, градоначалникот на градот Скопје и градоначалникот 
на општините во градот Скопје („Службен весник на Р.Македонија„) бр.32/12 и 
Уредбата за изменување на уредбата за дејностите и активностите за кои 
задолжително се изработува елаборат, а за чие одобрување е надлежен органот за 
вршење на стручни работи од областа на животната средина, „Службен весник на 
Р.Македонија„ бр.36/12).  

 Природни реткости  

Врз основа на одредени критериуми и валоризација на просторот на подрачјето на 
проектен опфат, не се утврдени објекти или предели кои се сметаат за природни 
богатства и како такви треба да бидат ставени под посебен вид на заштита.  

 Мерки за избегнување, спречување или намалување на штетните ефекти од 
загадување на амбиентниот воздух  

Мерките за избегнување, спречување или намалување на штетните ефекти од 
загадување на амбиентниот воздух, врз човековото здравје, како и за животната 
средина како целина, преку утврдување на граничните вредности за квалитетот на 
амбиентниот воздух, се предмет на уредување на Законот за квалитетот на 
амбиентниот воздух („Сл.весник на Р.Македонија“ бр. 67/04 , 92/07, 35/10, 47/11, 59/12, 
163/13 и 146/15).  

Амбиентен воздух е надворешен воздух во тропосферата во кој не е опфатен 
воздухот на работното место, а неговиот квалитет е состојба на амбиентниот воздух, 
прикажан преку степенот на загаденост. Извори на загаденост на амбиентниот воздух 
согласно овој закон се:  

1. инсталации кои се користат во технолошки процеси и енергетски градби 
(стационарни извори);  

2. мотори со внатрешно согорување вградени во возила (подвижни извори);  

3. горива.  

Управувањето со квалитетот на амбиентниот воздух се врши преку: 

- оценување на квалитетот на амбиентниот воздух и 
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- донесување и спроведување на проектен документи.  

Заради реализирање на квалитетот на амбиентниот воздух согласно овој закон, 
како и за нивно планирање и реализирање, се изработуваат:  

1. Национален план за заштита на амбиентниот воздух (План) и  

2. Програма за намалување на загадувањето и подобрување на квалитетот на 
амбиентнот воздух (Програма).  

Планот го донесува Владата на Република Македонија, а Програмата, на предлог на 
градоначалникот, ја донесува Советот на општината. Мониторингот на состојбите и 
промените на квалитетот на амбиентниот воздух, се врши на начин и под услови 
утврдени со овој закон.  

Во сегашната состојба како загадувачи на воздухот се јавуваат издувните гасови од 
возилата кој се јавуваат по постојниот локален пат од предметниот проектен опфат.   
Моторниот пристап до постојните и планираните градби во внатрешноста на паркот, 
како и заштитните мерки - противпожар се решаваат режимски.  

Од горенаведеното може да се заклучи дека загадувањето од издувните гасови од 
возилата нема да има битно влијание на третираниот простор.  

 Мониторинг на емисии од стационарни извори  

Правните и физичките лица сопственици, односно корисници на определени 
инсталации кои се извор на емисии на загадувачки супстанции во амбиенталниот 
воздух кои се опфатени со државната и/или со локалните мрежи, согласно со овој 
закон се должни да:  

1) инсталираат и да одржуваат во исправна состојба мерни инструменти за следење 
на емисиите на местото на изворот и  

2) обезбедат редовно следење, мерење и обработка на податоците на емисиите од 
изворот на загадувањето и за тоа да водат дневник.  

Мониторинг на квалитетот на амбиентниот воздух и изворите на емисии од 
определени поединечни стационарни извори  

1) Правните и физичките лица сопстеници, односно корисници на определени 
инсталации кои се извор на загадувачки суптанции во амбиентниот воздух, а кои не се 
опфатени во државата и/или локалните мрежи за мониторинг, се должни да изградат 
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ситем за следење на изворот на емисии и контрола на квалитетот на амбиентниот 
воздух во реонот на објектот.  

2) Лицата од ставот (1) на овој член следењето и мерењето можат да го вршат преку 
сопствени служби или преку научни и стручни организации или други правни лица, 
доколку се акредитирани за вршење на мониторинг на квалитетот на амбиентниот 
воздух, во согласност со овој закон и друг закон.  

За утврдуање на степенот на загаденост на амбиентниот воздух, изворите на 
загадување, како и нивното штетно влијание врз квалитетот на воздухот, се установува 
Катастарот на загадувачи на воздухот.  

 Мерки за заштита на води  

Согласно важечката законска регулатива, задолжително е испитување на 
пречистените води, пред испуштање во најблискиот природен реципиент, со цел да се 
усогласат вредностите на концентрацијата на материите присутни во пречистената 
отпадна вода со граничните вредности на максимално дозволените концентрации на 
материите присустни во реципиентот, дадени во Уредба за класификација на 
површинските води („Сл.весник на Р.Македонија“ бр. 99/16).  

Во предметната документација не се планира испуштање на отпадни води во некој 
реципиент. 

 Мерки за заштита на крајбрежни земјишта со широчина од 50м зад линијата на 
допирање на педесетгодишната вода.  

Согласно Законот за води (Сл.весник на Република Македонија бр.87/08, 06/09, 
161/09, 83/10, 51/11,44/12,23/13,163/13,180/14,146/15, 52/16 и 151/21) треба да бидат исполнети 
следните критериуми за заштита,одржување и уредување на површинските води и 
крајбрежните земјишта:  

1.Заради заштита и одржување на природните и уредените речни корита и 
бреговите на водотеците,езерата и акомулациите,забрането е освен со дозвола или 
согласност изградба на постројки и објекти во заштитениот крајбрежен појас во 
широчина од 50метри зад линијата на допирањето на педесетгодишната вода кај 
нерегулираните водотеци,односно зад ножицата на насипот кај регулираните 
водотеци,во ширина од 50метри од линмијата на највисок утврден водостој.  

2. Заради заштита на коритата и бреговите на природните водотеци,езерата и 
акумулациите се забранува освен со дозвола или согласност издадена врз основа на 
закон:  
- да се менува правецот на водотекот 



 

Технички број: 051-11/2022        Дата: 09/2022 

ДООЕЛ МАТЕСКИ АРХИТЕКТИ БИТОЛА 

                                                                      
 

 
42 

 

 

- да се врши градба или зафат кои што би имале негативно влијание врз протокот 
на водотекот  
- да се градат напречни насипи,прегради,други објекти насади во коритата на 
водотеците кои го влошуваат режимот на течението на водите  
- да се сечат дрвја,грмушки и друга вегетација во речните корита и бреговите на 
водотеците,езерата и акумулациите  
-  да се вади чакал,песок и камен од корита и бреговите на површински водни 
тела за да не дојде до влошување на постојниот режим на водите и предизвикуваат 
процеси на ерозија или оневозможува користење на водите  
-  да се изгради брана,насип или слична препрека која би имала негативно 
влијание на протокот на водотекот  
- да се фрла отпаден материјал(комунален,индустрискии др.)земја,градежен 
шут,јаловина и слично  
-  да се вршат други активности со кои се оштетуваат речните корита и бреговите 
на водотеците,езерата и акумулациите 

 

 3. Заради заштита и спречување на оштетување на водостопански објекти и 
постројки,се забранува да се изведуваат градби или да се вршат работи со кои се 
оштетуваат објектите и постројките. 

4.Да се спроведат сите неопходни технички мерки за спречување на индиректно 
испуштање на масла и загадувачки материи и супстанции.  

5.Пристапот до крајбрежниот појас на водотеците,езерата и акумулациите за 
спорт,рекреација и слични активности потребно е да биде слободен.  

Согласно Законот за води, Министерството за животна средина и просторно 
планирање издава Водостопанска согласност заради изградба на нови или 
реконструкција или доградба на постојни објекти, кои се наоѓаат во или покрај 
површинските води, објекти кои што поминуват преку или под површинските води 
или пак објекти кои се сместени во близина на површинските води или крајбрежните 
земјишта, а кои може да влијаат врз режимот на водите. 

 

 Управување со отпадот  

Со Законот за управување со отпадот („Сл.весник на Р.Македонија“ бр. 68/04, 
107/07, 102/08, 143/08, 124/10, 51/11, 123/12, 147/13, 163/13, 51/15, 146/15, 156/15, 192/15, 39/16 и 
63/16) се уредуваат: управувањето со отпадот, плановите и програмите за управување 
со отпадот, правата и обврските на правните и физичките лица во врска со 



 

Технички број: 051-11/2022        Дата: 09/2022 

ДООЕЛ МАТЕСКИ АРХИТЕКТИ БИТОЛА 

                                                                      
 

 
43 

 

 

управувањето со отпадот, начин и условите под кои може да се врши собирање, 
транспортирање, третман, преработка, складирање и отстранување на отпадот и др.  

Целите на овој закон се да се обезбеди:  

- избегнување и, во најголема можна мера, намалување на количеството на 
создадениот отпад;  
- искористување на употребливите состојки на отпадот; 
- одржлив развој, преку зачувување и заштита на природните ресурси;  
- спречување на негативните влијанија на отпадот врз животната средина; 
- остранување на отпадот, на начин што е прифатлив за животната средина и  

- висок степен на заштита на животната средина, животот и здравјето на 
луѓето.  

Управувањето со отпадот е дејност од јавен интерес, која се врши во согласност со 
одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон.  

Приоритети при управување со отпадот:  

1. Создавачите на отпад се должни, во најголем мера, да го избегнат создавањето на 
отпад и да ги намалат штетните влијанија на отпадот врз животната средина, животот 
и здравјето на луѓето.  

2. При управување со отпадот, по предходно извршена селекција, отпадот треба: - 
да биде преработен по пат на рециклирање, повторна употреба или во друг процес за 
екстракција на секундарните суровини или - да се користи како извор на енергија. 
Правните и физичките лица кои преземаат одредени активности во процесот на 
производството, се должни да употребуваат суровини со чија преработка се создава 
помалку отпад, да применуваат технологии кои обезбедуваат почисто производство и 
кои ги штедат природните ресурси, односно да произведуваат производи коишто, при 
нивното производство и употреба, не ја загадуваат животната средина или 
загадуањето да го сведат на најмала можна мера, во согласност со начелата за одржлив 
развој.  

Надлежните органи на Република Македонија, општините, правните и физичките 
лица кои управуваат со отпадот, во согласност со овој закон, се должни да донесуваат и 
да спроведуваат стратешки, проектен и програмски документи за управување со 
отпадот.  

План за управување на отпад на Р.Македонија, се донесува за период од шест 
години. За реализација на Планот за управување со отпадот на Р.Македонија, советот 
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на општините, донесуваат план за управување со отпадот на општината, за период од 
три години, а не подолго од шест години.  

Складирање и собирање на отпадот  

За цврстиот отпад се предвидува поставување на канти и контејнери за отпадоци 
на погодни места и нивно редовно евакуирање до депонија. Со тоа ќе се спречи 
загадување на почвата и на подземните води, а со тоа и на животната и работната 
средина. 

 Мерки за заштита од бучава во животната средина  

Управувањето со бучавата во животната средина и заштита од бучавата во 
животната средина е предмет на уредување на Законот за заштита од бучава во 
животната средина („Сл.весник на Р.Македонија“ бр. 79/07, 124/10, 47/11, 163/13 и 146/15).  

Цели на овој закон се:  

1. создавање здрави услови за животот на луѓето и заштита на животната средина 
од бучава;  

2. преземање мерки и активности за избегнување, спречување или намалување на 
бучавата; 

3. преземање на мерки за заштита од бучава која е наметната од блиската средина и 
предизвикува непријатност и вознемирување;  

4. остранување или намалување на штетните ефеки кои се последица од 
изложеноста на бучавата во медиумите и областите на животната средина и  

5. обезбедување на основа за развивање на мерки за намалување на бучавата што ја 
емитуваат поголемите извори, особено патните, железничките и водните превозни 
средства и инфраструктура и др.  

Определување на мерки за заштита од бучава во животната средина Правните и 
физичките лица се должни да и преземаат следниве мерки за заштита од бучава:  

- да одбираат, набавуваат и употребуваат опрема, инсталации, уреди и средства за 
работа и превозни средства кои создаваат ниско ниво на бучава; 

- да одбираат, набавуваат и употребуваат опрема, средства и апарати наменети за 
помош во домаќинството, кои создаваат бучава во рамките на граничните вредности 
на ниво на бучава;  
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- да одбираат, набавуваат и употребуваат производи на кои постои ознака за 
јачината на звукот кој го предаваат,  

- да изведуваат градежни работи, како и да превземаат заштитни мерки, на начини 
и со цел намалување на бучавата и нејзиното доведување во рамките на граничнит 
вредности на ниво на бучава;  

- да изведуваат градби кои ги задоволуваат стандардите за заштита од бучава кои се 
однесуваат на вградување на соодветна звучна изолација на градбите со цел бучавата и 
изворите на бучава во работните простории и просториите за престојување на луѓе да 
се сведе во рамките на граничните вредности на ниво на бучава од соседството;  

- да вградат или постават соодветна звучна изолација на градбите во кои постојат 
работни простории и простории за престојување на луѓе, а се јавуваат како извори на 
бучава;  

- да ги извршуваат своите активности на начин кој не дозволува предизвикување од 
бучава на животната средина над граничните вредности на ниво на бучава;  

- да се воздржат од преземање на дејствија и активности кои создаваат 
непријатност од бучава кај луѓето;  

- мониторинг на бучавата согласно со интегрираните еколошки дозволи и - да 
превземат други мерки со цел за заштита од бучава.  

 

 Мерки за заштита и спасување  

Согласно Законот за одбрана („Сл.весник на Р.Македонија“ бр. 42/01, 5/03, 58/06, 
110/08, 51/11, 151/11, 215/15 и 42/20), Законот за заштита и спасување („Сл.весник на 
Р.Македонија“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18), 
Законот за пожарникарство („Сл.весник на Р.Македонија“ бр. 67/04, 81/07, 55/13, 158/14, 
193/15, 39/16 и 152/19) и Законот за управување со кризи („Сл.весник на 
Р.Македонија“ бр. 29/05, 36/11, 41/14, 104/15, 39/16 и 83/18), задолжително треба да се 
применуваат мерките за заштита и спасување.  

Заштитата и спасувањето е работа од јавен интерес за Републиката. Системот за 
заштита и спасување го организираат и спроведуваат државните органи, органите на 
државната управа, органите на единиците на локалната самоуправа, јавните 
претпријатија, јавните установи и служби, трговски друштва, здруженија на граѓани, 
граѓаните и силите за заштита и спасување на начин уреден со:  
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- Закон за заштита и спасување („Сл.весник на Р.Македонија“ бр. 36/04, 49/04, 
86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18),  

- Законот за пожарникарство („Сл.весник на Р.Македонија“ бр. 67/04, 81/07, 55/13, 
158/14, 193/15, 39/16 и 152/19), како и:  

- Уредбата за спроведување на мерката за заштита и спасување од пожари, 
експлозии и опасни материи („Сл.весник на Р.Македонија“ бр. 100/10),  

- Уредбата за спроведување на мерката за заштита и спасување од урнатини 
(„Сл.весник на Р.Македонија“ бр. 100/10) и  

- Уредбата за начинот на применувањето на мерките за заштита и спасување, при 
планирањето и уредувањето на просторот и населбите, во проектите и при изградба 
на градбите, како и учество во техничкиот преглед („Сл.весник на Р.Македонија“ бр. 
105/05).  

Системот за заштита и спасување се остварува преку:  

- Набљудување, откривање, следење и проучување на можните опасности;  

- Ублажување и спречување на настанување на можните опасности; 

- Известување и предупредување за можните опасности и давање упатства за 
заштита, спасување и помош;  

- Едукација и оспособување за заштита, спасување и помош;  

- Организирање на силите за заштита и спасување и воспоставување и одржување 
на другите форми на подготвеност за заштита, спасување и помош;  

- Самозаштита, самопомош и заемна помош;  

- Мобилизација и активирање на силите и средстата за заштита и спасување;  

- Одредување и изведување на заштитните мерки;  

- Спасување и помош;  

- Отстранување на последиците од природни непогоди, епидемии, епизоотии, 
епифитотии и други несреќи, до обезбедување на основните услови за живот;  

- Надзор на спроведувањето на заштитата и спасувањето;  
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- Давање на помош на подрачјата кои претрпеле штети од поголеми размери од 
природни непогоди, епидемии, епизоотии, епифитотии и други несреќи, а кои 
искажале потреба за тоа и  

- Примање помош од други држави. Заради организирано спроведување на 
заштита и спасување, учесниците во системот за заштита и спасување, донесуваат 
План за заштита и спасување од природни непогоди, епидемии, епизоотии, 
епифитотии и други несреќи. Планот се изработува врз основа на Процена на 
загрозеност од природни непогоди, епизоотии, епифитотии и други несреќи. Планот 
за заштита и спасување содржи превентивни и оперативни мерки, активности и 
постапки за заштита и спасување. Планот го донесува Советот на Општината.   

Согласно член 51 и член 53 од горенаведениот Закон за заштита и спасување, 
мерките за заштита и спасување се остваруваат преку организирање на дејства и 
постапки од превентивен карактер, кои ги подготвува и спроведува Републиката преку 
органите на државната управа во областа за кои се основани.  

Органите на државната управа, органите на единиците на локалната самоуправа, 
трговските друштва, јавните претпријатија, установите и службите, се должни да ја 
предвидат и планираат организацијата на спроведувањето на мерките за заштита и 
спасување и да спроведат мерки кои се во функција на превенцијата.  

Во функција на превенција се следните мерки и активности:  

1. Изработка на Процена на загрозеност за можни опасности и План за заштита и 
спасување од проценетите опасности.  

2. Вградување на предвидените и планираните мерки за заштита и спасување во 
редовното планирање и работа  

3.  Уредување на просторот и изградба на објекти, во функција на заштита и 
спасување  

4.  Воспоставување на организација и систем потребни за заштита и спасување и  
5.  Обезбедување на материјална база, персонал и други ресурси потребни за 

извршување на планираната организација. Мерките за заштита и спасување 
задолжително се применуваат при планирањето и уредувањето на просторот, во 
плановите како и при изградба на градбите и инфраструктурата согласно член 53 од 
претходно наведениот Закон за заштита и спасување како и согласно Уредбата за 
начинот на применување на мерките за заштита и спасување, при планирање и 
уредување на просторот и населбите, во проектите и изградба на објектите 
(„Сл.весник на Р.Македонија“ бр. 105/05), како и учество во техничкиот преглед.  
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Мерките за заштита и спасување задолжително се применуваат:  
 При планирањето и уредувањето на просторот и населбите  

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

 При изградба на објект и инфрастурктура. Согласно член 54 од Законот за 
заштита и спасување („Сл.весник на Р.Македонија“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 
41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18) а во функција на уредување на просторот 
задолжително се, обезбедува:  

- Изградба на објекти отпорни на сеизмички дејства  
- Регулирање на водотеците и изградба на систем на одбранбени насипи  
- Изградба на снегозаштитни појаси и пошумување на голините  
- Озбебедување на противпожарни пречки  
- Изградба на градби за заштита и  

  Изградба на потребната инфрастурктура Согласно член 61 од Законот за заштита 
и спасување („Сл.весник на Р.Македонија“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 
129/15, 71/16, 106/16 и 83/18 ), се предвидуваат следните урбанистичко-технички и 
хуманитарни и други мерки за заштита и спасување кои би се појавиле при и по 
природните непогоди и други несреќи, а не се предвидени со овој закон.  

- Засолнување  
- Заштита и спасување од поплави  
- Заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи  
- Заштита од неексплодирани убојни и други експлозивни средатва 

- Заштита и спасување од урнатини  
- Заштита и спасување од техничко-технолошки несреќи и  
- Спасување од сообраќајни несреќи 

Хуманитарни мерки се:  

- Евакуација,  
- Згрижување на загрозеното и настраданото население  
- Радиолошка, хемиска и биолошка заштита  
- Прва медицинска помош  
- Заштита и спасување на животни и производи од животински потекло  
- Заштита и спасување на растенија и производи од растително потекло  
- Асанација на теренот.  



 

Технички број: 051-11/2022        Дата: 09/2022 

ДООЕЛ МАТЕСКИ АРХИТЕКТИ БИТОЛА 

                                                                      
 

 
49 

 

 

Дел од овие урбанистичко-технички мерки потребно е да се применат во 
границите на третираниот проектен опфат, како во рамките на урбанистичкото 
планирање, така и при изработка на основните проекти на градбите предвидени со 
оваа планска документација.  

Урбанистичко технички мерки кои се предвидуваат во овој урбанистички проект 
се:  

Заштита и спасување од поплави, уривања на брани и други атмосферски непогоди  

Согласно Законот за заштита и спасување („Сл.весник на Р.Македонија“ бр. 36/04, 
49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18) член 67, заштитата и 
спасувањето од поплави опфаќа регулирање на водотеците, изградба на заштитни 
градби, набљудување и санирање на оштетени делови на заштитните градби, 
набљудување и извидување на состојбите на водотеците и високите брани, заштитните 
градби и околината, обележување на висинските коти на плавниот бран, навремено 
известување и тревожење на населението во загрозеното подрачје и негова евакуација 
и спасување, како и учество во санирање на последиците предизвикани од поплавата.  

Со оглед на типот на објектот (фотоволтаични панели кои се поставени над 
површината на земјата на соодветна конструкција), заштита од поплави заради 
обилни врнежи е обезбедена преку нивно слободно истекување и инфилтрација во 
околните зелени површини.  

 Заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи  

Превентивни мерки за заштита и спасување од пожар, експлозии и опасни материи 
се активности кои се планираат и спроведуваат со просторното и урбанистичкото 
планирање и со примена на техничките нормативи при проектирање на изградба на 
градбите. Инвеститорот во проектната документација за изградба на градби, како и за 
градби на кои се врши реконструкција – пренамена е должен да изготви посебен 
елаборат за заштита од пожар, експлози и опасни материи и да прибави согласност за 
застапеност на мерките за заштита од пожар, експлозии и опасни материи.  

Од изработка на елаборатите се иземаат станбени градби со висина на венецот до 
10 м. и јавните градби со капацитет за истовремен престој до 25 лица.  

Согласност за застапеност на мерките за заштита од пожар, експлозии и опасни 
материи дава Дирекцијата, односно нејзините подрачни организациони единици за 
заштита и спасување согласно член 70, од Законот за заштита и спасување („Сл.весник 
на Р.Македонија“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18 ).  



 

Технички број: 051-11/2022        Дата: 09/2022 

ДООЕЛ МАТЕСКИ АРХИТЕКТИ БИТОЛА 

                                                                      
 

 
50 

 

 

Организацијата и спроведувањето на заштитата и спасувањето од пожар, која се 
остварува во рамките на системот за заштита и спасување се уредува со:  

- Законот за пожарникарство („Сл.весник на Р.Македонија“ бр. 67/04, 81/07, 55/13, 
158/14, 193/15, 39/16 и 152/19), 

- Уредбата за спроведување на мерката за заштита и спасување од пожари, 
експлозии и опасни материи („Сл.весник на Р.Македонија“ бр. 100/10),  

- Уредба за спроведување на мерката заштита и спасување – евакуација на 
населението („Сл.весник на Р.Македонија“ бр. 101/10),  

- Уредба за начинот на применување на мерките за заштита и спасување, при 
планирањето и уредувањето на просторот и населбите, во проектите и при изградба 
на објектите, како и учество во техничкиот преглед („Сл.весник на Р.Македонија“ бр. 
105/05),  

- Правилникот за суштинските барања за заштита од пожар на градежните објекти 
(„Сл.весник на Р.Македонија“ бр. 94/09),  

- Правилник за мерките за заштита од пожари, експлозии и опасни материи 
(„Сл.весник на РСМ“ бр. 231/20),  

- Правилник за техничките нормативи за хидрантската мрежа за гасење на пожари 
(„Сл.весник на Р.Македонија“ бр. 26/18), како и други позитивни прописи со кои е 
регулирана оваа проблематика.  

Во однос на диспозицијата на противпожарната заштита, проектен опфат, во случај 
на пожар ќе го опслужува противпожарната единица од Струмица.  

Во процесот на планирање потребно е да се води сметка за конфигурација на 
теренот, степен на загрозеност од пожари и услови кои им погодуваат на пожарите: 
климатскохидролошките услови, ружата на ветрови и слично, кои имаат влијание врз 
загрозеност и заштита од пожари.  

Заради поуспешна заштита од ваквите појави се превземаат низа мерки за 
отстранување на причините за предизвикување на пожари, спречување на нивното 
ширење, гаснење и укажување помош при отстранување на последиците 
предизвикани со пожари. Затоа потребно е планираната сообраќајна инфратруктура 
со хоризонталните и вертикалните елементи на коловозот да овозможат непречена 
интервенција на противпожарните возила, доводната мрежа на вода да е со капацитет 
кој овозможува напојување на надворешната хидрантска мрежа околу градбите, во 
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согланост со ПП норми и стандарди, водењето на другата инфраструктура да е во 
инфраструктурни коридори, подземно поставени на дозволени безбедносни 
меѓусебни растојанија, кое ќе се дефинира со основните проекти.  

Исто така, во проектната документација која се изработува врз основа на Законот 
за градење, потребно е да се предвидат надворешни противпожарни хидранти што 
одговара на прописите за надворешните противпожарни хидранти во населени места 
и да се овозможи непречен пристап за противпожарните возила од најмалку две 
спротивставени страни на објектот. Растојанието на хидрантите од ѕидот на објектот 
изнесува најмалку 5 метри, а најмногу 80 метри. При проектирање и изведување, ако 
објектот се гради до веќе постоечка градба, или се градат две нови градби, 
меѓусебното растојание на градбите треба да изнесува 1/3 од вкупната височина на 
двете градби, сметано од котата на терен до котата на венец, согласно член 21 од 
Правилникот за мерките за заштита од пожари, експлозии и опасни материи 
(„Сл.весник на РМ“ бр. 231/20) и да се почитуваат безбедносните зони за опасните 
материи. Согласно Правилникот за мерките за заштита од пожари, експлозии и 
опасни материи („Сл.весник на РМ“ бр. 231/20), широчината на коловозот на 
пристапниот пат, за еднонасочен сообраќај и движење на противпожарните возила се 
проектира така да не биде помала од 3.5м, односно 5,5м за двонасочен сообраќај.  

Рабниците на пристапниот пат треба да бидат со висина не поголема од 7,0 см. и 
закосени поради лесен пристап на пожарни возила до објектот. 

При дефинирањето на градбите во рамките на градежната парцела земено е во 
предвид потребното минимално растојание меѓу градбите од аспект на префрлање на 
пожарот од една до друга градба во зависност од предвидената висина на градбите и 
од противпожарната оптовареност на истите.  

За градбите за кои не се однесува оваа одредба ќе се применуваат важечките мерки 
нормативи и стандарди кои се однесуваат на заштита и спасување.  

Согласно член 76 од Законот за заштита и спасување („Сл.весник на 
Р.Македонија“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18), 
Јавното претпријатие што стопанисува со водоводната мрежа во градот е должно да 
изработи основни решенија на улична хидратанска мрежа во сите делови на градот 
така и во проектен опфат која е предмет на проектната документација. При изработка 
на основните проекти на предвидените градби во рамките на проектниот опфат да се 
предвиди громобранска инсталација со цел да нема појава од зголемено пожарно 
оптеретување.  
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Согласно Законот за заштита и спасување („Сл.весник на Р.Македонија“ бр. 36/04, 
49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18) член 80, заштитата од 
неексплодирани убојни и други експлозивни средства опфаќа пребарување на теренот 
и пронаоѓање, пронаоѓање на неексплодираните убојни средства, обележување и 
обезбедување на теренот, онеспособување и уништување на сите видови на 
неексплодирани убојни и други експлозивни средства како и транспорт до 
определенто и уреденото место за уништување и безбедносни мерки за време на 
транспортот. Онеспособување и уништување на сите видови на неексплодирани 
убојни и други експлозивни средства се врши на местото на пронаоѓање, ако за тоа 
постојат безбедносни услови. Ако не се исполнети условите од ставот 2 на овој член, 
уништувањето на неексплодирани убојни и други експлозивни средства се врши на 
претходно определени и уредени места за таа намена. Стандардните оперативни 
процедура за заштита од неексплодирани убојни и други експлозивни средства ги 
пропишува директорот на Дирекцијата.  

Заштита и спасување од урнатини  

Согласно Законот за заштита и спасување („Сл.весник на Р.Македонија“ бр. 36/04, 
49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18) член 81, заштитата и 
спасувањето од урнатини опфаќа превентивни и оперативни мерки.  

Превентивни мерки за заштита од уривање се активностите кои се планираат и 
спроведуваат со просторното и урбанистичкото планирање и со примена на 
техничките нормативи при проектирање и изградба на објектите.  

Оперативни мерки за спасување од урнатини се активностите за извидување на 
урнатините, пронаоѓање на затрупаните, осигурување на конструкцијата на 
оштетените и поместените делови на објектите заради спречување на дополнително 
уривање, преземање на мерки за заштита од дополнителни превземено од опасности, 
извлекување на затрупаните, давање на прва медицинска помош и извлекување на 
материјалните добра.  

За заштита на предметниот плански опфат од урнатини при урбанистичкото 
планирање превземени се следните мерки:  

- при рушење објектот ја зафаќа х/2 од површината околу себе, односно руините се 
во најголем дел во склоп на парцелата;  

- сообраќајната мрежа нема да биде оптоварена со руини и ќе има можност за 
пристап на возила за пожар, прва помош, и т.н.  
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Територијата е изложена на сеизмичко дејство со интензитет од 8 степени МКС, 
што наметнува задолжителна примена на нормативно - правна регулатива, со која се 
уредени постапките, условите и барањата за постигнување на технички конзистентен 
и економски одржлив степен на сеизмичка заштита, при изградбата на новите 
објекти.  

При проектирањето да се води сметка да не се создаваат тесни грла на 
сообраќајниците и зони на тотални урнатини. Заштитата од урнатини се обезбедува со 
изградба на оптимално отпорни објекти согласно сеизмолошката карта на 
Р.Македонија, кои се изградени со помала количина на градежен материјал и 
релативно помали тежини.  

Организацијата и спроведувањето на спасувањето од урнатини, кое се остварува во 
рамките на системот за заштита и спасување, се уредува со Уредбата за спроведување 
на мерките за заштита на спасување од урнатини („Сл.весник на Р.Македонија“ 100/10 
год.).  

Заштита и спасување од лизгање и свлекување на земјиштето  

При изработка на основни проекти, со оглед на конфигурацијата на теренот, ако 
истиот претставува можно настанување на свлекување на земјиштето, потребно е да 
биде изготвен Елаборат за извршени геомеханички, геолошки и хидротехнички 
испитувања.  

Мерки за обезбедување на пристапност за лица со инвалидност  

Согласно член 189 од Правилникот за урбанистичко планирање („Сл.весник на 
Р.С.Македонија“бр.225/20, 219/21 и 104/22), мерките за пристапност и проодност, како и 
за надминувањето на урбаните бариери, што се составен дел на урбанистичките 
планови се однесуваат на:  

1. јавни сообраќајни и други пешачки површини на земјиште за општа употреба од 
групите на класи на намени Д и Е,  

2. станбени и станбено-деловни згради со десет и повеќе станови од групата на 
класи на намени А, и  

3. градби за јавна употреба со институционални, деловни и комерцијални намени 
од групите на класи на намени Б и В. 

 Со овој урбанистички проект се планира градба од групата на класи на намена 
Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани.  
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Мерки за заштита природното и на културното наследство  

Во предметниот проектен опфат нема заштитени добра, ниту добра за кои 
основано се претпоставува дека претстатуваат културно наследство. Доколку при 
реализацијата на проектот бидат откриени објекти, односно предмети (целосно 
зачувани или фрагменти) од материјалната култура на Р.С.Македонија, изведувачот е 
должен веднаш да ја извести Управата за заштита на културното наследство, во смисла 
на член 65 од Законот за заштита на културното наследство (Службен весник на РМ 
бр. 20/04, 71/14, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14 и 199/14, 104/15, 154/15, 
192/15, 39/16, 11/18 и 20/19). 

 

Мерки од аспект на безбедноста на патниот сообраќај  

При планирањето треба да бидат исполнети одредбите на член 313 од Правилникот 
за технички елементи за изградба и реконструкција на патишта („Сл.весник на 
Р.Македонија“ бр.110/09, 114/09, 26/10, 124/10, 163/10, 94/11 и 146/11) кој се однесува на 
најмалото растојание до најблиската званична клучка или друг легален приклучок на 
прислужно-услужен објект.  

 

Мерки од аспект на безбедноста на воздушниот сообраќај  

Имајќи во предвид дека проектниот опфат се наоѓа вон зона на било кој аеродром, 
леталиште или воздухопловен уред, односно во проектниот опфат се наоѓа вон зона на 
било кој аеродром, леталиште или воздухопловен уред, односно во проектниот опфат 
нема објекти, инсталации, уреди или било какви структури од областа на цивилното 
воздухопловство, истиот може да се планира без посебни услови и ограничувања од 
аспект на безбедноста на воздушниот сообраќај.  

 

ИЗРАБОТИЛ: 

М-р Јован Матески дипл.инж.арх. -овластување бр. 0.0232 
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Урбанистички проект надвор од опфат на урбанистички план 

 

        Б. ГРАФИЧКИ ДЕЛ  

 



Peny6rrrM CeBepHa Ma(eAoHxia

Munucrepcrno :a ro.rBorHa cpeAr{Ha

rrpocTopHo rrnaHI,Iparbe

Republika e tr4aqedonise sd Veriut

Ministria e Miedisit Jetesor
dhe PlanifikimitHapdsinor

CEKTOP 34 NPOCTOPHO N,T]AHl/IPAI-bE

DEPARTAMENTI PER PLANIFIKIM HAPESINOR

Apx.6p. Yn1-15 164L/2022

Bp3 ocHoBa Ha ,{neH 88 op, 3aKoHor 3a onura ynpaBHa nocranxa ("Cryx6ex BecH14x Ha Peny6nuxa

Ma xe4oxraja" 6p. Pa/!s), xa Ko x Bp3 ocHoBa Ha sne+ 42, cras 1 H craB 9 oA 3axoHor 3a yp6a Hxcrxqxo

nraHrpalbe ("Cryx6er BecHuK Ha Peny6nrxa Maxe4oxraja" 6p.32/201, a Bo BpcKa co qneH 4, craB 3 oA

3axosor ga cnpoBeAyBal6e Ha nposropHxor nnax xa Peny6nrxa Maxe4oHrja ("Cayx6eH BecHxK Ha

Peny6ruxa MaxeAoHxja" 6p.39/O4],, Mr4Hl4crepor 3a xxBorHa cpeAHHa la npocropHo n,rraH]4palbe, ro

AOHeCe CTeAHOTO:

PElUEH14E

3a ycroBn 3a nraHrlpa+5e Ha npocTopor

1. Co oBa PeureHxe Ha OnuJl,iHa CTpyMrqa ce H3AaBaar ycroBx 3a nraHxpabe Ha npocTopoT sa

nzrpa46a Ha noBpuriHcKr,r c onapHu u Qorosonrarqxr ereKTpaHx co MotiHocr Ao 2,5 MW, Ha Kn 194,

Kn 196 Bo KO BoAoqa ]1 Hn 5109 u Kn 5103 so KO Berbyca BoH r.p., OnurxHa CrpyMxqa.

noBpurlaHara Ha nnaHcKr4or onoar x3HecyBa 2,53 Xa.

2. yctoBure 3a n.naHr4parue Ha npocropor oA ToqKa 1 Ha oBa PeureHtae, r3pa6oreHr oA AreHqljara 3a

n,naH palbe Ha npocropor co rex.6p,Y27322 ce cocraBeH Ae,n Ha PeuJeHrero.

3. ycnoBr.rre 3a nraH|4parue Ha npocropor 3a ta3rpaA6a Ha noBpul14Hcxr,r corapHH x $oroeorrarvxu
enexrpaHu (Soroxanoxcxu naHe,nr 3a npor,r3BoAAcrBo Ha eneKTpl4i{Ha eHeprx.ia xo}4 ce rpaAar Ha

:elr.jr,rure) co Mo(Hocr Ao 2,5 MW, Bo KO BoAo,ra x KO Be.rbyca BoH r.p, OnurxHa CrpyMnqa, coApxar

onurru r noce6sv oApeq6q, Hacotu t^ peueHrja u 3aK.nyqHH corneAysalba co o6Bp3yaaqKa axruBHocr

op, n/raHcKara AoKyMeHTaquja oA noBucoxo HxBo x rpaoxqKx npri.no3!| xor4 npercraByBaar t43BoA oA

nna HoT.

4. Co qen Aa ce o6e36eA[ 3aurl.4ra r yHanpeAyBa]be Ha x BorHara cpeArHa npn rarpa,q6ara xa

noBpul4Hcxl,l conaplu u $oroaonralr,rHr eneKTpaHx (QoroHanoucxu naHe,n!{ 3a npou3BoAAcrBo Ha

e,neKrpr4qHa euepruja xou ce rpaAar Ha 3eMjIure) co Mo(Hocr Ao 2,5 MW, Bo KO BoAo,{a u KO Beruyca,

OnurfiHa CTpyM qa, norpe6Ho e Aa ce noqrryBaar oApeA6xre nponruaHt,t Bo 3aKoHcxara perynarrBa

oA o6nacra Ha 3aurrrHa Ha xrBorHara cpeAlHa I noA3aKoHcKt4 axrx AoHeceHx Bp3 Hl4BHa ocHoBa.

5. npx AoHecyBarbero Ha OAryka 3a cnpo8e,qyBalbe hnn Op./l.y(a 3a He cnpoBeAyBabe Ha crparerrcxa

oqeHa 3a 4oxyruenra qujara 3a npeAMerH[or npocrop 3a nzrpaa6a Ha noBpriJl4Hcxx conapHr n

Qoroaonrarvxr enexrpaHx (Qoroxanoucxu naHe,nx 3a npox3BogcrBo Ha enexrpr4qHa exepruja xor ce

rpaAaT Ha :ervr.lraLrre) co wro(xocr 40 2,5 MW, Bo KO BoAo,{a r KO Beryca aox r.p., Onurtuna Crpyrvrraqa,

3aAonx[TenHo Aa ce 3eMar Bo npeABrA Hacokure aa norpe6a oA cnpoaeAyBa]be Ha CTparerxcxa oqeHa

Ha B,nxjaH!4ero Bp3 x!4BorHara cpeAlHa, xaxo u ga6eneuxxre H 3axnyqoqure o4 cexropcxure o6nacru

on$areru co ['lpocropHr4oH nnax xa Peny6nuxa Maxe4oxrja.

a.',, ... -1.0.. -0.9.:.

Mrxe.repcmo 3a xnBoiHa cp€ArHi
H npocropHo iraH,pa6e Ha

Pefly6rrRa Ce6epHa Mak€AoHrja

nrouraA 
"npec6era 

6o.opoAlqa " 6p. 3, Ckonj€

Peny6^,Ba CeBepHa MaxeAoHrja

+389 2 105 212



o5PA3IOXEH14E

OnurrHa CrpyMrqa, Bp3 ocHoBa rta qneH 42, craB 1 oA 3axoxot ga yp6arucrrvxo nnaHrpalbe

("Cnyx6ex BecHl4K Ha Peny6nuxa Maxe4oHuia" 6p. 32l}0l, no4rece 6aparoe npexy e-yp6aHuaaaa, co

6poj Ha nocranxa ynn 43722 op,06.06.2022 roAxHa, iqo Arenqujara 3a nraHxpaBe Ha npocropor 3a

H3AaBalbe Ha yc.noBt4re 3a n.naHrpa]be Ha npocTopor :a raarpa,q6a Ha noEptxxHcKt'l conapHx 14

OoroBonrau,{H14 e.flexrpaHt.t (Qoroxanoxcxt naHenh 3a npot.t3BoAAcrBo Ha enexrpxt]Ha eHeprlja koH ce

rpa4ar Ha :elr.ir.ru-rre) co uorixocr,qo 2,5 MW, Bo KO BoAo'{a u KO Berbyca BoH r.p., OnurrHa Crpyruuqa.

Cor,flacHo qnea 42, ctaa 8 04 ttctoumexuor 3aKoH, AreHqr.iara 3a n,naHt4patbe Ha npocropor rr4

u:pa6oru ycnoBxre 3a nraHxparre Ha npocropor :a u:rpa46a Ha noeptxxHcKl'l conapHH 14

Qoroao;rarvHr e,ne6TpaHh ($oroHanorcxr naHe,nr 3a npoI43BoAAcrBo Ha enexrplqHa eueprrja xor ce

rpaAar Ha aervrjrujre ) co tto(xocr4o 2,5 MW, xa Kn 194, Kn 196 Bo KO Bo4o'ra u Kn 5109 r Kn 5103 Bo

KO Be.rbyca eoH r.p., Onurura Crpyairraqa, A ru AocraBA Ao Mt4H[crepcrBoro 3a xuBorHa cpeAxHa !'l

npocropHo n.naxupaue no4 6p. Yl-|1-15 L641/2022 oA24.08.2022 toAt4{a.

ycnoBl4Te 3a nnaHIpa]be Ha npocropor :a nrrpa46a Ha noBpttlllHcK]'l corapHx 11

Qoroeonrar,rnr ereKrpaHrl (Qoroxanoxcxn naHert,r 3a npotr3BoAAcrBo Ha erexrpuqHa exeprria xor

ce rpaAar xa aertiljraure) co aao(xoct Ao 2,5 MW Bo KO BoAo,{a x KO Bertyca EoH r'p., Onurrrxa

CTpyMraqa npercraByBaar B.ne3Hh napaMerpx l,i cMepHxqx npl4 nnaHtapalbero Ha npocropor x

nocraByBabero Ha n,naHcxlre KoHqenqxx t-r peueHuja no cure o6nactr pereBaHTH]4 3a nnaHupalbero

Ha npocTopor.

3aMy,{Hlre corneAyBaba, AeQurupaxu Bo yc,rloBxre 3a n.naHlpatbe Ha npocropor xot4

npox3neryBaar o4 flpocropuuor n-naH Ha Peny6nuxa MaxeAoHxja npercraByBaar o6apayaavxu

aXTIBHOCTT4 BO nOHaTaMOUJHOTO n,naHIpa$e Ha npOCTOpor.

Bp3 ocHoBa Ha ropeHaBeAeHoro, a cor.nacHo vlex 88 o4 3aKoHor 3a onura ynpaBHa nocranKa

("Cr. eecHrx xa Peny6nrxa Maxe4onr.rja" 6p. L24h5), MrHrcrepcrooro 3a x[BorHa cpeAlHa ,4

npocropHo nnaHtapa]be ro AoHece oBa Pe[ueHre u oryyqu kako 8o Aucno3xr!4Bor.

nPABHA nOyKA: nporxB pelxeHuero 3a ycnoB[ 3a nnaH]4parbe Ha npocropor Moxe Aa ce noBeAe

vnpaBeH cnop npeA HaMexeH cyA Bo poK oA 15 AeHa oA npxeMor Ha peueHxero.

HA M14HI4CTEP

HA CEKTOP
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Karta br. 20

Legenda:

Koristewe na zemji{teto

Tema:
Bilans na namena na povr{inite

Sektor:

AGENCIJA ZA PLANIRAWE NA PROSTOROT

MINISTERSTVO ZA @IVOTNA SREDINA I PROSTORNO PLANIRAWE

2002 - 2020

Sintezni karti

IZVOD OD PROSTOREN PLAN NA REPUBLIKA MAKEDONIJA
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regionalen pat

vozduhoplovno pristani{teakumulacii

navodnuvani povr{ini
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turisti~ki centri

zoni za eksploat. na minerali

tranzitni koridori

turisti~ki prostori
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Legenda:

Sistem na naselbi i soobra}ajna mre`a

Tema:
Prostorno-funkcionalna organizacija

Sektor:
Sintezni karti
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Legenda:

Vodostopanska i energetska infrastruktura

Tema:
Tehni~ka infrastruktura

Sektor:
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Legenda:

Reonizacija i kategorizacija na prostorot za za{tita

Tema:
Za{tita na `ivotnata sredina

Sektor:
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I. ОПШТ ДЕЛ
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1. ИЗЈАВА ЗА СООБРАЗНОСТ

Применетите компоненти, функционалните и техничките решенија и описи др. од ова техничко 
решение се во согласност со стандардите и термините што се дадени во Прилог 3 на јавниот 
оглас за доделување на договор за право на користење на премија бр. 01/2021 од Министерството 
за економија на Р. С. Македонија. 
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II. ПРОЕКТЕН ДЕЛ
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1. МЕСТОПОЛОЖБА И КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЛОКАЦИЈАТА

1.1 Локација на парцелата за фотоволтаичната централа 

Во ова техничко решение се елаборирани основните локациски, технички и економски 
перформанси на фотоволтаична (PV) електрична централа од 1798.2 kWp. Презентираните 
резултати во техничкото решение се во согласност со Законот за градење и сите останати 
закони и правилници за градење на ваков тип на објекти. 

Локацијата планирана за изградба на фотоволтаичната електрана од инвеститорот е во Општина 
Струмица. 

 Слика 1.  Географско-релјефна карта на околината на локацијата 

Локацијата се наоѓа на надморска висина приближно 251 м, а географските координати се: 41°27' 
N, 22°59' E. 

1.2 Податоци за парцелата наменета за градба 

Парцелите на кои е планирано изградба на ФВ централа се наоѓаат во Општина Струмица, на КП 
бр. 196, 194, КО Водоча и КП бр. 5109, 5103, КО Вељуса ВГР. 
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2. РЕЛЕВАНТНИ ВЛЕЗНИ ПОДАТОЦИ

 2.1 Сончево зрачење и температура на воздухот 

Во PV електрични централи се врши директна трансформација на енергијата на сончевото 
зрачење во електрична енергија. За да може да се оценат перформансите на некоја PV 
електрана, потребно е да се познаваат податоците за сончевото зрачење за локацијата каде се 
предвидува нејзиното поставување. Според податоците од SOLARGIS, западниот дел од 
Република Македонија, изобилува со голема густина на енергија на сончевото зрачење кое на 
годишно ниво е прикажано на Слика 2. 

Слика 2. Maпa на просечна густина на енергијата на сончево зрачење во Р. Македонија. 
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Локацијата предвидена за изградба на PV електраната е подложена на голема сончева радијација 
со просечна годишна густина на енергија на сончевото зрачење од 1500 kWh/m² . 

Меѓутоа, за опстојна и попрецизна анализа потребни се часовни податоци и тоа за повеќегодишен 
период. Покрај тоа, при анализите се потребни и податоци за температурата на воздухот и 
брзината на ветерот. 

Во табела 1, прикажани се вредностите на релативните метеоролошки податоци, добиени врз 
основа на 16 годишен период на мерење. 

Месец/Параметар јан феб мар апр мај јун јул авг сеп окт ное дек 

Ho[kwh/m²] 51.3 74.3 117 158 192 215 235 210 143 99.5 61.9 47.3 

Ta,sr[ºC] 1.2 3.9 8.6 13.0 18.2 22.3 25.1 24.7 19.1 14.1 7.7 2.9 

Ta,sr min[ºC] -2.3 -0.7 3.6 7.1 11.9 15.2 18.0 17.8 12.8 8.9 3.4 0.1 

Ta,sr max[ºC] 5.2 8.5 13.8 18.4 24.2 28.8 32.5 32.4 25.3 19.8 12.2 6.5 

Табела 1 -  
Средни месечни вредности на глобалното сончево зрачење врз хоризонтална површина - Но, 

Tемпературата на воздухот - Ta,sr, 
 Средните минимални температури - Ta,sr min и  

Средни максимални температури - Тa,sr max. 

Часовните податоци за глобалното и дифузното сончево зрачење врз хоризонтална 
површина, како и часовните податоци за температурата на воздухот и брзината на ветерот се 
генерирани со програмата МЕТЕОNОRМ (ver. 6.1). За разгледуваната локација на ФВ електрана, 
прикажани се сумарните вредности на некои параметри при генерирањето на часовните податоци 
и тоа: 

1. Месечните вредности на интензитетот на глобалното сончево зрачење врз хоризонтална 
површина на слика 3;

2. Дневните вредности на интензитетот на сончевото зрачење врз хоризонтална површина на 
слика 4;

3. Дневните вредности на средната, минималната и максималната темературата на воздухот 
прикажани се на слика 5.
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Слика 3. Месечни вредности на интензитетот на глобалното сончево зрачење врз хоризонтална 
површина.

Слика 4. Дневни вредности на интензитетот на сончево 
зрачење врз хоризонтална површина.  
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Слика 5. Дневни вредности на температурата на воздухот (средна, макс. и мин.) 

2.2 Висина на хоризонтот и патеки на Сонцето 

За одредување на растојанието помеѓу редовите на групите од фотоволтаични модули, 
односно за елиминирање или минимизирање на засенувањето на модулите, од битно 
значење е познавањето на аголот на висина на хоризонтот и промената на аголот на висината 
на сонцето на локацијата. На сликата 6, прикажана е висината на хоризонтот која е земена во 
предвид при пресметување на растојанијата и ориентација на редовите и групите од 
фотоволтаични модули.  
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Слика 6. Агол на висина на хоризонтот и промена на аголот на висината на Сонцето. 
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3. ТЕХНИЧКИ ОПИС

3.1 Фотоволтаични модули 

Во ова техничко решение, за добивање на електрична енергија од сончевата енергија, ќе се 
користат фотоволтаични модули со моќност од 540 Wp, изработени со монокристални ќелии од 
производителот LONGI. 

Изгледот и димензиите на овој тип на PV модули како и неговите електрични и механички 
параметри дадени се во прилог. 
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За добивање на одреден еднонасочен напон во рамките на дозволените работни влезни 
напони на инверторите, повеќе PV модули се поврзуваат во серија и формираат т.н. "стринг". 
Секој "стринг" ќе произведува електрична енергија на еднонасочен напон и струја, која со вакви 
карактеристики не може директно да се пласира до потрошувачите преку постоечката 
дистрибутивна мрежа. Затоа, преку електронски уреди т.н. инвертор произведената 
електрична енергија со DC параметри треба да се трансформира во електрична енергија со 
наизменични напон и струја (AC параметри). 

Диспозицијата во склоп на локацијата на овој тип на PV модули е прикажана во графичкиот дел, 
“Цртежи од техничкото решение”. 

3.2 DC/AC инвертори 

На излезот на секое фотоволтаично поле ќе се произведува електрична енергија на еднонасочен 
напон и струја. За да може оваа енергија да се дистрибуира до електричните потрошувачи преку 
дистрибутивната електрична мрежа, потребно е истата да се трансформира во електрична 
енергија со наизменичен напон и струја. За таа цел секое поле ќе се приклучува на DC/AC 
инвертор, чија улога е да ја трансформира електричната енергија произведена со еднонасочен 
напон и струја во електрична енерrија со наизменичен напон и струја, со минимални загуби на 
енергија во самиот инвертор. Со соодветно поврзување на стринговите на еден инвертор ќе 
се добие еден трофазен наизменичен систем за производство на електрична енергија со 
одредена моќност. Со групирање на повеќе вакви системи и нивно поврзување со заштитна и 
прекинувачка опрема, ќе се добие генератор на електрична енергија на низок наизменичен 
напон со фреквенција од 50 Hz.  

За фотоволтаичната централа се предвидени инвертори од тип SUN2000 – 185KTL – H1 од 
производителот HUAWEI со технички карактеристики како во прилог.  

Диспозицијата во склоп на локацијата на овој тип на инвертори е прикажана во графичкиот дел, 
“Цртежи од техничкото решение”. 
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3.3 Автоматска работа, надзор и управување 

Концептот на работа на PV електраната е со автосинхронизирачки стринг трофазни инвертори. 
Пожелно е следење на сите други параметри за поедините области, за вкупната произведена 
електрична енергија. Целиот процес на производство на електрична енергија ќе биде 
автоматски надгледуван и контолиран. 
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3.4 Заштита од напон на допир, напон на чекор и атмосферски празнења 

За заштита на луѓето од опасен напон на допир и чекор, ќе се изработи во согласност со енергетска 
согласност која треба да биде издадена од ЕВН Македонија со примена на TT систем на 
заземјување. Неутралната точка на трансформаторот на нисконапонска страна (ѕвездиштето) 
директно се заземјува на работниот заземјувач. Во дел од системот, од НН собирници во 
трафостаницата до инверторите, заштитниот РЕ и неутралниот спроводник N, се водат како 
посебни спроводници и не е дозволено повторно спојување на N и РЕ во PEN спроводник. 
Неутралниот спроводник е со сина, а заштитниот со жолта и зелена боја. Заштитниот и 
неутралниот спроводник не смеат да се прекинуваат. Работниот и заштитниот заземјувач се 
поврзани. 

3.5 Конструкција за фотоволтаични модули 

Предвидена е монтажа на модулите на конструкција со систем со сезонско подесување на аглите 
(15º / 30º). Конструкцијата е дизајнирана за прицврстување на 10 модули, односно по 5 модули во 
два реда, со ова решение едноставно се прилагодуваат потребните должини на редови во 
согласност на условите на теренот. Системот е изработен да овозможи брза, едноставна и 
безбедна монтажа. 

Основен модул на конструкцијата 

Во техничкото решение како најповолно, економски прифатено е решението со метална 
подконструкција. 

3.6 Електрична мрежа 

Напојувањето со ел. енергија е предвидено да се врши од сопствената (новопроектирана) 
трафостаница која ќе биде лоцирана во кругот на комплексот, истата не е опфатена во овa 
техничко решение односно е предмет на разработка во основниот проект фаза електрика. Мора да 
се напомене дека трафостаницата која треба да се постави треба да има напонски нивоа од 0.8 kV 
и 10(20) kV.  

Слика 7. Конструкција за ФВ модули 
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3.7 Громобранска инсталација 

Громобранската инсталација е важен фактор при заштитата од атмосферски празнења - гром. 
Нејзиното отсуство или лоша состојба може да биде причина за настанување на пожар. Сите 
објекти на централата се опфатени со громобранска заштита изградена од класична 
инсталација која се состои од: активен громобрански фаќач поставен на челичен столб.   

Активниот громобрански фаќач е од моделот Forend Petex и ќе биде поставен на висина 6 метри 
над висината на конструкциите на која се поставени ФВ модулите.   

Заземјувачот на фотоволтаичната централа се изведува од железна-поцинкувана лента со 
димензии 40mm х 4mm вкопана во земја на длабочина од 0,8m.  

Ваквата громобранска заштита на објектот ќе оневозможи појава на електрични лакови помеѓу 
елементите на централата при удар на гром и ќе биде ефикасна заштита од појава на пожари.  
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4. ТЕХНИЧКИ ПРЕСМЕТКИ

4.1. Основни технички карактеристики на PV 
централа 

Фотоволтаичен модул Longi LR5-72HBD 540M 

- Напон на отворен круг на модулот VOC25=49.5 VDC

- Температурен коефициент на напон на отворено коло kVOC=-0.27%/oC

- Напон при максимална моќност VMPPT= 41.65 VDC

- Струја на куса врска ISC= 13.85 A

- Струја при максимална моќност IMPP = 12.97 A

Инвертор SUN2000 -185KTL-Н1: 

- Максимален влезен еднонасочен напон по стринг на инверторот VDCmax=1500V
- Опсег на напон на MPPT 500 VDC~1500 VDC 

- Максимална излезена наизменична моќност на инверторот Pmax=185000W

Пресметка на излезните параметри од ФВ модул при амбиентална температура t-17=-17oC: 

VOC-17=VOC25-(VОC25*kVOC*(t25-t-17)) 

VOC-17=49.5-(49.5*(-0.0027)*(25+17)) 

VOC-17= 55.11 VDC 

VMPP,-17=VMPP, STC-(VMPP, STC*kVOC*(t25-t-17)) 

VMPP,-17=41.65-(41.65*(-0.0027)*(25+17)) 

VMPP,-17=46.37 VDC 

Максимален број на модули кои може да се врзат во серија е ограничена од максималната 
вредност  на напонот на MPPT тракерот и максималниот дозволен напон на инверторот. 

𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = min�𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑉𝑉𝑂𝑂𝐷𝐷−17 ,
𝑉𝑉𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑉𝑉𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀,−17 � = min �1500

55.11
,

1500

46.37
� = 27.22 

Максимален број на модули кои може да се врзат во серија е 27 модули. 

Пресметка за амбиентална температура од 40 oC, при што температурата на ќелиите е t68.75=68.75о 
(највисока можна температура на ќелија): Т𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(Т𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎=40 𝐷𝐷) = Т𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎(40 𝐷𝐷) +

𝑁𝑁𝑂𝑂𝐷𝐷𝑀𝑀[𝐷𝐷]−20800[
𝑊𝑊𝑚𝑚2]

∗ 𝑆𝑆[
𝑊𝑊𝑚𝑚2] , каде NOCT=43 oC (работна температута на модулот при 

температура на воздухот од 20 oC и ветар од 1м/с), S=1000 W/m2 (претпоставена вредност 
на сончево зрачење при максимална температура од 40 oC) 
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ТCELL(40 C) = 68.75 C 

VOC68.75=VOC25-(VOC25*kVOC*(t25-t68.75)) 

VOC68.75=49.5-(49.5*(-0.0027)*(25-68.75)) 

VOC68.75=43.65 VDC 

VMPPT=VMPPT-(VMPPT*kVOC*(t25-t-68.75))  

VМPP68.75=41.65-(41.65*(-0.0027)*(25-68.75)) 

VMPP68.75=36.73 VDC 

Минималниот број на модули кои може да се врзат во серија е ограничена минималниот дозволен 
напон на инверторот. 

𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = max � 𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑉𝑉𝑂𝑂𝐷𝐷,68.75 ,
𝑉𝑉𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑉𝑉𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀,68.75� = max � 500

43.65
,

500

36.73
� = 13,62 

Минимален број на модули кои може да се врзат во серија е 14 ФВ модули.  

Се усвојува стринговите да имаат по 25 (дваесет и пет) и по 15 (петнаесет) ФВ модули. 

За стринговите со 25 (дваесет и пет) ФВ модули врзани во серија, напонот на отворено коло и 
напонот при максимална моќност изнесува: 

V-17=n*VOC-17=25*55.11=1377.75 VDC 

V-17= n*VMPP-17=25*46.37= 1159.25 VDC

V68.75=n*VOC, 68.75=25*43.65=1091.25 VDC 

V68.75=n*VMPP, 68.75=25*36.73= 918.25 VDC

Напонот е во опсегот на напонот на MPP тракерот и не го надминува максималниот дозволен 
напон на инверторот.  

За стрингот со 15 (петнаесет) ФВ модули врзани во серија, напонот на отворено коло и напонот 
при максимална моќност изнесува: 

V-17=n*VOC-17=15*55.11=826.65VDC 

V-17= n*VMPP-17=15*46.37= 695.55 VDC

V68.75=n*VOC, 68.75=15*43.65=654,75 VDC 

V68.75=n*VMPP, 68.75=15*36.73= 550,95 VDC

Напонот е во опсегот на напонот на MPP тракерот и не го надминува максималниот дозволен 
напон на инверторот.  
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На инверторот бр.1 од тип HUAWEI SUN2000 – 185KTL – M1 ќе се поврзат 13 (тринаесет) 
стрингови со 25 (деветнаесет) ФВ модули на секој стринг, при што максималната моќност што ќе 
ја произведе инвертерот ќе биде: 

Pinv1 =13*25*540 = 175500 WP  

На инверторот бр.2 од тип HUAWEI SUN2000 – 185KTL – M1 ќе се поврзат 13 (тринаесет) 
стрингови со 25 (деветнаесет) ФВ модули на секој стринг, при што максималната моќност што ќе 
ја произведе инвертерот ќе биде: 

Pinv2= 13*25*540 = 175500 WP 

На инверторот бр.3 од тип HUAWEI SUN2000 – 185KTL – M1 ќе се поврзат 13 (тринаесет) 
стрингови со 25 (деветнаесет) ФВ модули на секој стринг, при што максималната моќност што ќе 
ја произведе инвертерот ќе биде: 

Pinv3= 13*25*540 = 175500 WP  

На инверторот бр.4 од тип HUAWEI SUN2000 – 185KTL – M1 ќе се поврзат 13 (тринаесет) 
стрингови со 25 (деветнаесет) ФВ модули на секој стринг, при што максималната моќност што ќе 
ја произведе инвертерот ќе биде: 

Pinv4= 13*25*540 = 175500 WP 

На инверторот бр.5 од тип HUAWEI SUN2000 – 185KTL – M1 ќе се поврзат 13 (тринаесет) 
стрингови со 25 (деветнаесет) ФВ модули на секој стринг, при што максималната моќност што ќе 
ја произведе инвертерот ќе биде: 

Pinv5= 13*25*540 = 175500 WP 

На инверторот бр.6 од тип HUAWEI SUN2000 – 185KTL – M1 ќе се поврзат 13 (тринаесет) 
стрингови со 25 (деветнаесет) ФВ модули на секој стринг, при што максималната моќност што ќе 
ја произведе инвертерот ќе биде: 

Pinv6= 13*25*540 = 175500 WP  

На инверторот бр.7 од тип HUAWEI SUN2000 – 185KTL – M1 ќе се поврзат 13 (тринаесет) 
стрингови со 25 (деветнаесет) ФВ модули на секој стринг, при што максималната моќност што ќе 
ја произведе инвертерот ќе биде: 

Pinv7= 13*25*540 = 175500 WP  

На инверторот бр.8 од тип HUAWEI SUN2000 – 185KTL – M1 ќе се поврзат 13 (тринаесет) 
стрингови со 25 (деветнаесет) ФВ модули на секој стринг, при што максималната моќност што ќе 
ја произведе инвертерот ќе биде: 

Pinv8= 13*25*540 = 175500 WP  

На инверторот бр.9 од тип HUAWEI SUN2000 – 185KTL – M1 ќе се поврзат 15 (петнаесет) 
стрингови со 25 (деветнаесет) ФВ модули на секој стринг, при што максималната моќност што ќе 
ја произведе инвертерот ќе биде: 

Pinv9= 15*25*540 = 202500 WP  
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На инверторот бр.10 од тип HUAWEI SUN2000 – 185KTL – M1 ќе се поврзат 13 (тринаесет) 
стрингови со 25 (деветнаесет) ФВ модули на секој стринг и 2 (два) стрингови со 15 (петнаесет) ФВ 
модули на секој стринг, при што максималната моќност што ќе ја произведе инвертерот ќе биде: 

Pinv10= 13*25*540 + 2*15*540 = 191700 WP 

Вкупна инсталирана моќност на ФВ централата изнесува: 

P= Pinv1 + Pinv2 + Pinv3 + Pinv4 + Pinv5 + Pinv6 + Pinv7 + Pinv8 + Pinv9 + Pinv10 = 175500 + 175500 + 175500 + 
175500 + 175500 + 175500 + 175500 + 175500 + 202500 + 191700 = 1798200 WP  

Максималната линиска струја што ќе ја произведат инверторите ќе биде: 

Tемпературата на земјата каде ќе се поставуваат каблите изнесува 20 оС. За оваа температура 
корекциониот фактор според кој се пресметува струјата на оптоварување е kθ= 1. 

Енергетските кабли од инверторите до нисконапонскиот ормар кој се наоѓа во трафостаницата ќе 
се постават во кабелски ров во земја на длабочина од 0.8 m. Тие се поставени паралелно во 
кабелски ров на растојание од 15 cm еден до друг.  Корекциониот фактор kp кој што зависи од 
начинот на полагање на каблите во кабелски ровови при што каблите се поставени на растојание 
од 15 cm, се отчитува од табела и изнесува kp= 0.64. Кабелските ровови ќе бидат исполнети со 
слој од песок со нормална влажност со дебелина од 20 cm, чија специфична топлинска отпорност 
изнесува 100° C ·cm/W.  Корекциониот коефициент на тлото во таков случај изнесува kρ= 1. 

За поврзување на инверторите SUN2000-185KTL-H1 со нисконапонскиот ормар се користи 
алуминиумски кабел   NАYY-О 3x1х120mm2  и кабел за заземјување H07V-K 1x50 mm2   чие 
трајно дозволена струја на оптоварување е 253 A. Поради поставување на каблите во услови 
различни од номиналните од кои е одредена максимално дозволената струја на оптоварување за 
дадениот кабел, потребно е да се користат корекционите фактори кои ќе ја одредат трајно 
дозволеното струјно оптоварување на кабелот во вистински услови на положување: 𝐼𝐼  𝑑𝑑  = 𝐼𝐼  ⋅𝑘𝑘  ⋅𝑘𝑘  𝑝𝑝  ⋅𝑘𝑘  ρ  =253⋅1⋅0.64⋅1=161.92 A > 𝐼𝐼  =133.67 A

Избраниот кабел ги исполнува условите за струјно оптоварување во согласност со вистинските 
услови каде ќе се поставува кабелот.  

4.2 Заклучок 

Предвидената локација ги има сите потребни услови за изградба на PV електарана. Погодност е 
што се наоѓа во делот на Р.Македонија со висока средна вредност на сончевото зрачење, без 
услови за покривање на сонцето поради висината на хоризонтот. Врз основа на вредностите на 
параметрите и другите услови, а имајќи ја во предвид законската регулатива за производство на 
електрична енергија од обновливи извори на електрична енергија, може да се заклучи дека PV 
електрана ќе работи економски исплатливо, но исто така ќе биде и репрезентативен пример за 
примена на обновливите извори на енергија во Р.Македонија. 
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III. ЦРТЕЖИ ОД ТЕХНИЧКО РЕШЕНИЕ
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КОН НОВОПРОЕКТИРАНА ТРАНСФОРМАТОРСКА СТАНИЦА 20(10)/0.8 kV 1250 kVA

НАЗИВ И СОДРЖИНА НА ЦРТЕЖОТ:
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Дарко Ѓорѓијоски
дипл.ел.инж.
Кристијан Лазарески
дипл.ел.инж.

ДАТУМ:
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ФВ кабел H1Z2Z2 1/ 1 kV 1x4 mm2

Инвертор
SUN2000-185KTL-H1

PV соларен блок од 25 модули врзани
напонски во серија

PV соларен блок од 20 модули врзани
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КОН НОВОПРОЕКТИРАНА ТРАНСФОРМАТОРСКА СТАНИЦА 20(10)/0.8 kV 800 kVA
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