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СОДРЖИНА  НА ОПШТ ДЕЛ 

- ДРД образец на фирма 

- Лиценца 

- Решение за овластен планер 

- Овластување  

ПРИЛОЗИ КОН ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 

ДОБИЕНИ ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ 

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА 

УСЛОВИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ 

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 

- ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ  

Воведен дел 

1. Површина и опис на проектенот опфат со географско и геодетско
одредување на проектен опфат 

      1.1 Опис на локација 

 1.2 Геодетско одредување на проектен опфат 

2. Историјат на планирањето и уредувањето на подрачјето напроектенот
опфат 

3. Податоци од природни чинители кои можат да влијаат на развојот на
територијата на планскиот опфат, на проектни решенија и на нивното спроведивање 

  3.1 Географски карактеристики 

        3.2 Геолошки карактеристики 

  3.3 Сеизмички карактеристики 

  3.4 Климатски карактеристики  

  3.5 Хидролошки карактеристики 

4. Податоци за создадени вредности и чинители кои ја синтетизираат
состојбата на начинот на човековата употреба на земјиштето во рамките на 
проектниот опфат: културно, историски, демогравски, економски, стопански, 
сообраќајни, социјални и др.чинители. 

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

6. Инвентаризација на градби со режин на заштита на културно наследство,
постојни споменички цели, културни предели и др. 
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7. Инвентаризација на изградена комунална инфраструктура

- НУМЕРИЧКИ ПОДАТОЦИ

/кон документациона основа/ 

Изграден градежен фонд (документациона основа) 

Намена на постојни објекти (документациона основа) 

- ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ /кон документациона основа/ 

1. Услови за планирање на просторот лист.1 

2.

3.

Ажурирана геодетска подлога лист.2 

4.

Карта на изграден градежен фонд лист.3 

Карта на изградена комунална инфраструктура лист.4 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

- ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ  

1. Вид на планот, назив на  подрачјето на проектенот опфат

2. Опис и образложение на проектенот концепт на урбанистичко решение во
градежна парцела определена со градежни линии, на градежното земјиште за 
општа употреба, сообраќајната и комуналната инфраструктура и др 

- Сообраќајно решение 

- Водоводна инсталација 

- Канализациона инсталација 

- Планирана енергетска инсталација 

3. Детални услови за проектирање и градење

4. Мерки за заштита

- НУМЕРИЧКИ ПОДАТОЦИ/кон проектна документација/

Табела 1 - Нумерички податоци (проектна документација)

- ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

6. Урбанистичко решение на проектен опфат со план на намена................ лист.6

7. Урбанистичко решение на проектен опфат со план за парцелација........ лист.7
8. Урбанистичко решение на проектен опфат со дефиниран план на површини
за градење  на градежна парцела и соодветна  намена на површината на 
градбите................................................................................................................... лист.8

9. Урбанистичко решение на проектен опфат со дефиниран сообраќаен и
нивелациски план и планирана комунална инфраструктура................................лист.9 
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1. Текстуален дел

- Технички опис 

2. Графички дел

10. Идеен проект – шема на поставеност на фотоволтаични панели по
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 ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје 

  Друштво за дистрибуција на електрична енергија 

10-26/3-453 од 23.09.2022

     Скопје 

Одговорно лице: Мартин Јанковски 

Контакт телефон: 072 933 420 

e-mail: martin.jankovski@evn.mk 

Предмет: Издавање на податоци за електроенергетски објекти и инфраструктура oд 
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, Скопје 

Почитувани, 

Во врска со Вашиот допис број 10-23/3-453 од 13.09.2022 година, со кој барате да Ви издадеме
податоци за електроенергетски објекти и инфраструктура од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, Скопје за изработка 
на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, со намена Е1.13-површински и фотоволтаични 
електрани на КП бр.59,КП бр.60/1, КП бр.65/1 и КП бр.66/3, КО Криви дол, Општина Штип, Ве известуваме дека во 
согласност со податоците од службената евиденција, располагаме со следните податоци:   

 110(35)kV  Трафостаница 
 110kV Подземна мрежа 
 110kV Надземна мрежа 
 35kV Подземна мрежа 
 35kV Надземна мрежа 

 10(20)/0.4kV Трафостаница 
 10(20)kV Подземна мрежа 
 10(20)kV Надземна мрежа 

 0.4kV Подземна мрежа 
 0.4kV Надземна мрежа 

 Друго 

Составен дел на овој одговор е и прилог – графички приказ (подлога во pdf и dwg формат со соодветно 
обележани леери) со вцртани електроенергетски објекти и инфраструктура според податоците од службената 
евиденција.  

НАПОМЕНА: Податоците кои ви ги даваме се од наша службена евиденција и постои можност да има отстапување во точноста 
на координатите на електроенергетските објекти на терен. Задолжително да се изготви ажурирана геодетска подлога која треба 
точно да ги претставува положбените и висинските податоци за сите видливи природни и изградени објекти под и над 
површината на земјата во рамки на опфатот. 

Препорачуваме при изработката на планската документација, а соодветно на типот на документација за која се бараат 
податоци, да се планираат (вцртаат) траси во тротоарите од двете страни, во кои би се положувале електроенергетски објекти од 
различни напонски нивоа и маркици за трансформаторски станици (согласно потребната потрошувачка). Премините преку пат да 
се предвидат да бидат согласно стандардите за премин на електроенергетска инфраструктура. 

Приклучувањето на објектот на дистрибутивната електроенергетска мрежа се врши во согласност со Мрежните правила за 
дистрибуција на електрична енергија. По направена првична анализа, нема можност за приклучок на производителот на 
постојната дистрибутивна мрежа 

Задолжително да се предвиди заштитен појас на електроенергетските објекти согласно Мрежните правила за дистрибуција 
на електрична енергија 

При  постоење на подземна инфраструктура во дадениот опфат, потребно е да се обратите до најблискиот Корисничко 
Енерго Центар, за проценка дали е потребно присуство на стручен вработен на лице место при реализирањето на активностите 
во предметниот опфат. 

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

Со почит, 

Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје 
Oддел Мрежен Инженеринг 





МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД-СКОПЈЕ  

Адреса: Кеј 13-ти Ноември 6, 1000 Скопје, Република Северна Македонија 

Tелефон: +389 2 3100 200 | Факс: +389 2 3100 300 | Internet:  www.telekom.mk 

Контакт центар за приватни корисници: +389 2 122, +389 70 122|E-Mail: kontakt@telekom.mk 

Контакт центар за деловни корисници: +389 2 120, +389 70 120|E-Mail: biznis.kontakt@telekom.mk 
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ISO 9001, ISO 14001 и ISO 27001 сертифицирана компанија

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

Бр: 45763 

Дата: 19.09.2022 

До 
Друштво за проектирање, градежништво, трговија и услуги 
УРБАН ПЛАНЕР ДООЕЛ 
Ул. Иво Лола Рибар бр.8, Гостивар 

Ваше упатување Барање на податоци и информации 

Наше контакт лице 
Перо Ѓорѓески, Елизабета Манева 

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

Во врска со 
Известување за планирани и постојни тк инсталации 

Почитувани, 
Во врска со Вашето Барање, добиено преку системот е-урбанизам, со кое што барате податоци за 
изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, со намена Е1.13-површински и 
фотоволтаични електрани на КП бр.59,КП бр.60/1, КП бр.65/1  и КП бр.66/3, КО Криви дол, Општина 
Штип, Ве известуваме дека во границите на планскиот опфат нема постојна МКТ инфраструктура. 

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

Со почит, 

Македонски Телеком АД Скопје 

        По овластување на  

Директор на сектор за пристапни мрежи 

 Васко Најков 



13.09.2022г. 

Архивски број: 09-164/2 

До:,,Урбан Планер,,дооел-Гостивар 

Предмет: Податоци,информација,услови,доставува; 

Врска Ваш акт бр.на постапка 45763 од 13.09.2022г. 

Согласно чл. 32став 1 од Законот за просторно и урбанистичко 
планирање и задолжувањето од Директорот на ДЗС 02-2731/1од 19.11.2020 
година, Одделението за издавање на урбанистичка согласност при Секторот за 
превенција, планирање и развој во Дирекција за заштита и спасување, 
Подрачно одделение за ЗиС-Штип,информира: 

Почитувани, 
Ве известуваме дека Дирекцијата за заштита и спасување не располага 

ниту има податоци за постоечка или планирана инфраструктура на планскиот 
опфат за изработка на ,,Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички 
план со намена Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани 
на КП 59,КП 60/1,КП 65/1,КП 66/3,КО Криви Дол,,Општина Штип. 

Исто така, во прилог на дописот, Дирекцијата за заштита и спасување Ви 
доставува претходни услови за заштита и спасување со цел истите да се 
вградат во изработката на изработка на,,Урбанистички Проект вон опфат на 
урбанистички план со намена Е1.13-Површински соларни и 
фотоволтаични електрани на КП 59,КП 60/1,КП 65/1,КП 66/3,КО Криви 
Дол,,Општина Штип. 



Во делот МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ, да се опфатат следните 
мерки: 

1. ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИИ И ОПАСНИ

МАТЕРИИ

При изработка на Основен проект за објектите кои се предвидува да бидат 
изградени од цврста градба (придружни објекти), треба да се почитуваат 
пропишаните мерки за заштита од пожари, согласно Законот за заштита и 
спасување (Сл. Весник на РСМ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 18/11 и 93/12), Законот 
за пожарникарство (Сл. Весник на РСМ бр 67/04, 81/07, 55/13) и другите 
позитивни прописи со кои е регулирана оваа област. 
Во однос на заштитата од пожари, во наведената документација да се реши и 
громобранската инсталација, со цел да нема појава на зголемено пожарно 
оптоварување. 

2. ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД УРНАТИНИ

Заштитата од урнатини, како превентивна мерка, се утврдува во 
урбанистичките решенија во текот на планирање на просторот, урбанизирање 
на населбите и изградбата на објектите. 
Во урбанистичките решенија се утврдува претпоставениот степен на урнатини, 
нивниот однос према слободните површини и степенот на проодност на 
сообраќајниците. 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 РСМ, кои се изградени со помала 
количина на градежен материјал и релативно помали тежини. 

3. ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ПОПЛАВИ, УРИВАЊЕ НА БРАНИ И

ДРУГИ АТМОСФЕРСКИ НЕПОГОДИ

При изработка на Урбанистичката Планска Документација да се предвидат и 
пропишат мерките за заштита од поплави, уривање на брани и други 
атмосверски непогоди согласно Законот за заштита и спасување (“Службен 
весник на РМ” бр. 36/04, 49/04 и 86/08),и другите позитивни прописи со кои е 
регулирана оваа област. 

4. ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД СВЛЕКУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО

При изработка на Државната урбанистичка планска документација, со оглед 
на конфигурацијата на теренот, претпоставува можно настанување на 
свлекување на земјиштето, потребно е да се изготви елаборат од извршени 
геомеханички, геолошки и хидролошки испитувања. 



Согласно Процената на загрозеност од природни непогоди и други  
несреќи на опфатот за кој се однесува урбанистичкиот план, а имајки ги 
предвид одредбите од Законот за заштита и спасување-пречистен текст (Сл. 
Весник на РСЛ бр. 93/12), може да се вградат и други мерки за заштита и 
спасување. 
Исто така, при проектирањето, да се имаат предвид одредбите од  
Правилникот за мерки за заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни 
материи. (Сл весник на РСМ број 32/11), како и обврската при изградба на 
објекти да се изготвува техничка документација – елаборат за заштита од 
пожари, експлозии и опасни материи кој е дел од процесот за добивање на 
одобрение за градење. 

     Наведените  претходни услови треба да се вградат во 
изработка на,,Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план со 
намена Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 
59,КП 60/1,КП 65/1,КП 66/3,КО Криви Дол,,Општина Штип. 

Или Откако ќе ги разработите и вградите условите за заштита и 
спасување во Урбанистичката документација во изработка на,,Урбанистички 
Проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13-Површински 
соларни и фотоволтаични електрани на КП 59,КП 60/1,КП 65/1,КП 66/3,КО 
Криви Дол,,Општина Штип,да ја доставите до Дирекцијата за заштита и 
спасување Подрачно одделение за ЗиС-Штип, за да добиете мислење за 
застапеност на мерките за заштита и спасување.  

Подрачно Одделение за Заштита и Спасување-Штип 
Овластено лице 
Перикли Лазаров 

Подготвил: 
Предал: 
Прегледал: 
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за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, со 
намена Е1.13-површински и фотоволтаични електрани на КП бр.59,КП 

бр.60/1, КП бр.65/1  и КП бр.66/3, КО Криви дол, Општина Штип 

ИНВЕСТИТОР 

Трајче Мишев 

ДАТА 
Октомври, 2022 



Дата:  
Септември, 2022 

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА 
 ЗА ИЗРАБОТКА НА  

за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, со 
намена Е1.13-површински и фотоволтаични електрани на КП бр.59,КП 

бр.60/1, КП бр.65/1  и КП бр.66/3, КО Криви дол, Општина Штип 

ОПШТИ ПОДАТОЦИ 

Место: КП бр.59, КП бр.60/1, КП бр.65/1 и КП бр.66/3, 
КО Криви дол, Општина Штип

Инвеститор: Трајче Мишев Штип

Предмет:  ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА 
Урбанистички проект вон опфат на 

урбанистички план, со намена Е1.13-
површински и фотоволтаични електрани на 

КП бр.59,КП бр.60/1, КП бр.65/1  и КП бр.66/3, 
КО Криви дол, Општина Штип 

Датум на изработка: Септември,2022







Согласно чл.67 од Законот за урбанистичко планирање ( Сл.Весник на Р.М бр. 32/20), и чл.17 и 45 
од Законот за градење (Сл.Весник на Р.М 
бр130/09,124/10,18/11,36/11,54/11,13/12,144/12,25/13,79/13,137/13,163/13,28/14,42/14,115/15149/14,
187/14,44/15,129/15,217/15,226/15,30/16,31/16,39/16,71/16,132/16и64/18) а во врска со изработка на 
ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, со 
намена Е1.13-површински и фотоволтаични електрани на КП бр.59,КП бр.60/1, КП 
бр.65/1  и КП бр.66/3, КО Криви дол, Општина Штип УРБАН ПЛАННЕР го издава следново : 

РЕШЕНИЕ 
за назначување на изработувач на 

урбанистички проект  

За изработка на ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА Урбанистички проект вон опфат на 
урбанистички план, со намена Е1.13-површински и фотоволтаични електрани на КП 
бр.59,КП бр.60/1, КП бр.65/1  и КП бр.66/3, КО Криви дол, Општина Штип УРБАН 
ПЛАННЕРкако планер се назначува: 

Далипи Петрит- дипл.инж.арх. 

Планерот е должен урбанистичката документација да ја изработи согласно Согласно Законот за 
урбанистичко планирање ( Сл.Весник на Р.М бр. 32/20),Правилни за урбанистичко 
планирање(Сл.Весник на Р.М бр225/20) као и другите важечки прописи и нормативи од областа на 
урбанизмот. 

Управител 
Далипи Петрит дипл.инж.арх 





Дата:  
Септември, 2022 

СОДРЖИНА НА ПРОЕКТНА ПРОГРАМА 

- Вовед 
- Цели 
- Опис на проектен опфат 
- Проектни барања за градбите во проектен опфат 

o Намена
o Содржина на комплекс
o Основни технички карактеристики
o Технички барања

- Проектни барања за комунална супраструктура, инфраструктура и сообраќаен пристап 
- Методологија 



Дата:  
Септември, 2022 

ВОВЕД 

Согласно член 58, став 6, како и член 62, став 3 од Законот за урбанистичко планирање (Сл. 
Весник на РМ бр.32/20) пред изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички 
план се изработува проектна програма. Согласно тоа, како и врз основа на член 60 точка 1 од 
Правилникот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр.225/20) проектната програма 
ја изработува и заверува барателот за одобрување на проектната документација. Со неа се 
утврдува границата и содржината на планскиот опфат и истата се состои од текстуален и 
графички дел. Во конкретниот случај проектната програма ја изработува барателот за 
одобрување на проектната документација, а во врска со изработка на: 
Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, со намена Е1.13-површински и 
фотоволтаични електрани на КП бр.59,КП бр.60/1, КП бр.65/1  и КП бр.66/3, КО Криви дол, 
Општина Штип

Основа за изработка на Урбанистички проект вон опфат на Урбанистички план, предмет на 
оваа проектна програма ќе бидат: 

• проектна програма заверена од страна на барателот - инвеститор;
• Геодетски елаборат за ажурирана геодетска подлога;
• постојната состојба утврдена на лице место од страна на стручните лица од правното лице,
изработувач на планот; 
• просторните можности на локалитетот;
• одредбите кои произлегуваат од Просторниот план на Република Македонија, дадени во
Условите за планирање на просторот; 
• податоците и информациите од органите на државната управа и другите субјекти;
• и потребите на нарачателот

ЦЕЛИ 

Урбанистичкиот проект, има крајна цел преку: 

• рационално уредување и искористување на просторот;
• подигнување на хуманоста во просторот и надминување на урбаните бариери на
лицата со инвалидитет; 
• оддржлив развој;
• заштита и унапредување на животната средина и природата;
• заштита на недвижното културно наследство;
• заштита од воени разурнувања, од природни и технолошки катастрофи и хаварии
(заштита и спасување); 
• јавност во постапката за донесување и спроведување на плановите;
• вградување пропратни содржини на основната наменска употреба на земјиштето и
• почитување на законските прописи, стандарди и нормативи во планирањето и
уредувањето на просторот 

да се дефинираат архитектонско-урбанистичките параметри за реализиција на 
планираните градби во рамките на проектниот опфат, да се дефинира основната класа 
на намена, како и начините на употреба на земјиштето, а согласно актуелната 
позитивна законска легислатива од областа на урбанистичкото планирање. 
Сите поединечни елементи на планската документација ќе содржат текстуален дел со 
нумерички показатели за постојната и планираната состојба како и соодветен број на 
графички прилози. 



Дата:  
Септември, 2022 

ОПИС НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ 
Проектниот опфат кој е предмет на уредување со Урбанистички проект вон опфат на 
урбанистички план, зафаќа површина од приближно 3,7 ха. Во рамките на проектниот опфат 
влегуваат следните катастарски парцели: КП бр.59,КП бр.60/1, КП бр.65/1  и КП бр.66/3, КО 
Криви дол, Општина Штип

Опфатот е дефиниран со следните координати 

X=7592517.540  Y=4628509.850  
X=7592567.230  Y=4628472.850  
X=7592616.920  Y=4628435.850  
X=7592669.380  Y=4628396.385  
X=7592721.840  Y=4628356.920  
X=7592701.300  Y=4628320.390  
X=7592738.870  Y=4628307.630  
X=7592776.480  Y=4628296.200  
X=7592769.430  Y=4628262.180  
X=7592767.500  Y=4628253.060  
X=7592762.090  Y=4628231.400  
X=7592759.045  Y=4628217.995  
X=7592756.000  Y=4628204.590  
X=7592753.965  Y=4628194.435  
X=7592751.930  Y=4628184.280  
X=7592733.435  Y=4628150.865  

X=7592714.940  Y=4628117.450 
X=7592707.915  Y=4628121.880  
X=7592700.890  Y=4628126.310  
X=7592676.495  Y=4628147.235  
X=7592652.100  Y=4628168.160  
X=7592651.420  Y=4628191.995  
X=7592650.740  Y=4628215.830  
X=7592670.870  Y=4628264.470  
X=7592683.450  Y=4628288.680  
X=7592579.280  Y=4628360.805  
X=7592475.110  Y=4628432.930  
X=7592485.570  Y=4628446.410  
X=7592490.640  Y=4628459.920  
X=7592497.320  Y=4628475.130  
X=7592515.440  Y=4628501.620  
X=7592517.540  Y=4628509.850  

Површината која ја опфаќа опишаната граница изнесува 3,7 ха. Проектната документација 
треба да се изработи во размер М=1:1000. 

ПРОЕКТНИ БАРАЊА ЗА ГРАДБИТЕ ВО ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ 

НАМЕНА 

Урбанистичкиот проект вон опфат на урбанистички план, ќе се изработи за утврдениот 
проектен опфат, дефиниран со линија и прекршочни точки, во рамки на кој ќе се формира 
градежна парцела на земјиште. Основната класа на намени ќе биде дефинирана со Условите 
за планирање на просторот, како и нејзини компатибилни и комплементарни намени а 
согласно Просторниот план на Република Македонија. Истата, според Класификацијата на 
градбите и намените од Правилникот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ 
бр.225/20) гласи: 

Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани 

СОДРЖИНА НА КОМПЛЕКСОТ 

Со Урбанистичкиот проект вон опфат на урбанистички план, ќе се дефинираат архитектонско-
урбанистичките параметри за изградба на фотоволтаични електрани. Точната просторна 
диспозиција и организација на сите градби ќе биде разработена со урбанистичкиот проект, Од 
технички аспект, при изработката на проектната документација да се има во предвид дека 
локација на фотоволтажната плантажа ( централа) се наоѓа во КО Криви Дол, Општина Штип 
и има површина од приближно 3.7 ха. Централата да се проектира со монокристални 
фотоволтаични панели поставени на статична носечка конструкција за поставување на 
панели. Вкупната моќност на фотоволтаичната централа ќе има фото-напонски панели 
запроизводствона електрична енергија до 3.5 мW кои се градат на земјиште кои 
согласно член 57 став 2
од Закон за градење (Службен весник на Р.М. 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, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18 и
„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.244/19, 18/20 и 279/20) се
категоризираат како градби од втора категорија.



Дата:  
Септември, 2022 

OCHOBHИ ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ 

Поставување на монокристални фотоволтаични панели со номинална моќност од 
производител по избор на инвеститор, статични платформи – носачи на панели со можност 
за монтажа на фотоволтаични соларни панели, инвертори од реномирани производители, 
компактни трансформаторски станици, објект за мониторинг, со услови за едно работно 
место и простор за одмор, со обезбедена инфраструктура за локална LAN комуникација и 
COM со можност за далечински мониторинг. 

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 

Поставување на објектите трансформаторска станица и објектот за мониторинг да бидат 
поставени на приближно најекономично во однос на должини на енергетски кабли од собирни 
ормари до трансформаторските станици, истите да не прават сенки на фотоволтаичните 
панели. 
Мерењето на испорачана и користена електрична енергија да биде на 10(20)kV напонскo 
ниво со броила одредени според енергетската согласност на дистрибутерот. 
Да се обезбеди соодветна заштита од атмосферски празнење на просторот со панелите  

ПРОЕКТНИ БАРАЊА ЗА КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА, ИНФРАСТРУКТУРА И 
СООБРАЌАЕН ПРИСТАП 

Со Урбанистичкиот проект вон опфат на урбанистички план потребно е да се обезбеди 
квалитетна комунална инфраструктура, во согласност со можностите и капацитетите на 
локалитетот. 
Со Урбанистичкиот проект вон опфат на урбанистички план ќе бидат дефинирани трасите на 
основните инфраструктурни водови, за кои е пожелно е да се водат подземно во јасно 
дефинирани инфраструктурни коридори, а согласно добиените податоци и информации од 
органите на државната управа и други субјекти.  
Со Урбанистичкиот проект вон опфат на урбанистички план се планира сообраќаен пристап 
до локалитетот да биде преку некатегоризиран пат. 

На дадената локација нема изготвувано претходна урбанистичка документација. 
Урбанистичка документација ќе се изработува врз основа на Услови за планирање на 
просторот издадени од Агенцијата на планирање на простотот. 

Урбанистичкиот проект кој е предмет на донесување треба да овозможи изградба на објекти 
од втора категорија на градба. 

МЕТОДОЛОГИЈА 

Урбанистичкиот проект вон опфат на урбанистички план, ќе се изработи врз основа на 
методологијата, која произлегува од одредбите утврдени со: 

 Законот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр.32/20);
 Правилникот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр.225/20);
 како и со почитување на друга законска регулатива што го допира планирањето и

намената на просторот.

Согласен инвеститор 
Трајче Мишев 
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ДДОО КК УУММ ЕЕ НН ТТ ААЦЦИИООНН АА
ОО ССННОО ВВ АА
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ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ 
ВОВЕДЕН ДЕЛ 

Урбанистичко проектната документација се изработува согласно член 58 и член 59 од 
Законот за урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ. бр.32/20).Предмет на договорот е 
изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план. Станува збор за 
изработка на урбанистичко проектна документација која ќе овозможи формирање на 
градежна парцела за поставување на фотоволтаични панели односно фотоволтаична 
плантажа. 

Опфатот е дефиниран со следните граници 

- Од север опфатот  се движи по граница на КП 65/1 и КП 59 
- Од запад опфатот се движи по граница на КП59, КП 60/1 и КП 65/1 
- Од југ опфатот се движи по граница на КП 60/1 и КП 65/1 
- Од исток опфатот се движи по граница на КП 65/1 

Површината која ја опфаќа опишаната граница изнесува 3,7 ха 

Оваа проектна документација се изработува по прифатена Иницијатива за изработка на 
урбанистичката документација од страна Комисијата за урбанизам на Општина Штип. 

Документацијата ќе биде изработена во согласност новите и тековни законски прописи, 
правилници и регулативи т.е Законот за урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ. бр. 
32/20), Правилникот за урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ. бр. 225/20 и 219/21). 
Сите поединечни елементи ќе содржат текстуален дел со билансни показатели за 
постојната и проектната состојба како и потребен број на графички прилози.  

1. ПОВРШИНА И ОПИС НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ СО ГЕОГРАФСКО И
ГЕОДЕТСКО ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ СО ОПИС 
НА НЕГОВИТЕ ГРАНИЦИ И ПОВРШИНИ 

1.1    Опис на локацијата 

Просторот кој е тема на разработка се наоѓа во катастерска општина Криви дол, во близина 
на Општина Штип и е надвор од опфатот на Генералниот план на град Штип 

Проектенот опфат за изработка на Урбанистичко проектна документација е дефиниран 
согласно границите на КП бр.59,КП бр.60/1, КП бр.65/1  и КП бр.66/3, КО Криви дол, 
Општина Штип 

ОПИС НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ 

Проектниот опфат кој е предмет на уредување со Урбанистички проект вон опфат на 
урбанистички план, зафаќа површина од приближно 3.7 ха. Во рамките на проектниот 
опфат влегуваат следните катастарски парцели: КП бр.59,КП бр.60/1, КП бр.65/1  и КП 
бр.66/3, КО Криви дол, Општина Штип 
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Површината која ја опфаќа опишаната граница изнесува 3.7 ха 

Проектната документација треба да се изработи во размер М=1:1000. 

Со изработката на Урбанистичко проектна документација, треба да се обезбедат услови за 
развој. На предметниот опфат  не постојат изградени објекти. Општината има потреба од 
донесување на оваа документација со што би можела да му понуди на инвеститорот 
изградба објект кој ќе биде во функција на производство на енергија преку систем од 
фотоволтаични панели. 

Поради ова целта на изработка на УП-то е формирање и дефинирање на градежна 
парцела, добивање на максимална површина за градба согласно законските прописи за 
предвидување на градба сокласификација на намена Е 1.13 - ФОТОВОЛТАИЧНИ 
ЕЛЕКТРАНИ. Предвидената максимална моќност на фотоволтаичната централа за 
производство на електрична енергија е до 3.5 MW  

Намената е дефинирана согласно графичкиот прилог кој е дел од Правилникот за 
урбанистичко планирање. 

1.2.  Геодетско одредување на проектен опфат 

Површина  3.7 ха 

X=7592517.540  Y=4628509.850 
X=7592567.230  Y=4628472.850 
X=7592616.920  Y=4628435.850 
X=7592669.380  Y=4628396.385 
X=7592721.840  Y=4628356.920 
X=7592701.300  Y=4628320.390 
X=7592738.870  Y=4628307.630 
X=7592776.480  Y=4628296.200 
X=7592769.430  Y=4628262.180 
X=7592767.500  Y=4628253.060 
X=7592762.090  Y=4628231.400 
X=7592759.045  Y=4628217.995 
X=7592756.000  Y=4628204.590 
X=7592753.965  Y=4628194.435 
X=7592751.930  Y=4628184.280 
X=7592733.435  Y=4628150.865 

X=7592714.940  Y=4628117.450 
X=7592707.915  Y=4628121.880 
X=7592700.890  Y=4628126.310 
X=7592676.495  Y=4628147.235 
X=7592652.100  Y=4628168.160 
X=7592651.420  Y=4628191.995 
X=7592650.740  Y=4628215.830 
X=7592670.870  Y=4628264.470 
 X=7592683.450  Y=4628288.680 
X=7592579.280  Y=4628360.805  
X=7592475.110  Y=4628432.930  
X=7592485.570  Y=4628446.410 
 X=7592490.640  Y=4628459.920 
 X=7592497.320  Y=4628475.130 
 X=7592515.440  Y=4628501.62 
 X=7592517.540  Y=4628509.850  

2. ИСТОРИЈАТ НА ПЛАНИРАЊЕТО И УРЕДУВАЊЕТО НА ПОДРАЧЈЕТО НА
ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ И НЕГОВАТА ОКОЛИНА 

Предметниот локалитет не е опфатен со Генералниот урбанистички план на град 
Штип. Опфатот којшто е предмет на разработка се наоѓа вон проектен опфат. За овој дел 
не постои урбанистичка документација. Урбанистичко-проектната документација е 
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изработена врз основа на Услови за планирање на просторот кои произлегуваат од 
Просторниот план на Р.Македонија, со решение бр.УП1-15 2178/2022, од 14.11.2022 

3. ПОДАТОЦИ ЗА  ПРИРОДНИ ЧИНИТЕЛИ КОИ МОЖАТ ДА ВЛИЈААТ НА
РАЗВОЈОТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ПРОЕКТЕНОТ ОПФАТ, НА ПРОЕКТНИТЕ 
РЕШЕНИЈА И НИВНОТО СПРОВЕДУВАЊЕ 

3.1 Географски карактеристики на Општина Штип 

Градот Штип има централна положба во регионот на Источна Македонија и е во близина на 
главните и поголеми сообраќајни артерии во Македонија . 41͑͑ 35'15"  и 41͑ 45' 25" северна 
географска ширина. 

Градот и поширокото подрачје завземаат простор 22͑ 10' и 22͑ 13'. географска должина по 
Гринич. Го зафаќа просторот околу Исарот со речни површини на река Отиња и река 
Брегалница. 

Рељефно поширокиот простор околу градот представува мозаик географски доста разигран 
(надморска височина помеѓу 300/435метри). 

Рељефната структура ја детерминира поволната положба на Штип во регионот во однос на 
сообраќајните врски кои се насочени во приподно погодните простори за комуницирање. 

Преку градот Штип поминиуваат правци кој ја врзуваат Вардарската долина и градот Скопје 
со источните делови на нашата Република и  соседна Бугарија за што посебно погодува 
отвореноста на Овче Поле. 

Споменатите два правца како природни погодни простори за насочување на сообраќајот на 
градот Штип му дава висок ранг на системот на населбите во Источна Македонија. Во 
рељефната физиономија на територијата која ја зафаќа градот и неговото непосредно 
опкружување се издвојуваат три целини: ритчеста (околу 10%) расположива површина. 

3.2.  Геолошки карактеристики на Општина Штип 

Опфатот на урбанистичката документација и неговата блиска околина по својот геолошки 
состав припаѓа на Српско - Македонската  геотектонска маса. Теренот се одликува со 
сложена тектонска градба настаната со квартер-геолошки формации на алувиумот со 
нормална утврдена граница  со геолошки формации формирани во стар палеозоик -албит, 
кварц, мусковит и хлоритски шкрилци. 

Првата зона е комплекс од алувијални единки: чакал, песоци и глиновити прашасти 
фракции.По своите карактеристики тие се слабо консолидирани, со неуедначена големина 
и сложеност на зрното.спагат во категоријата на слабо врзани стени. 

Втората зона би била формациите формирани во стариот палеозоик. 
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 3.3.   Сеизмички карактеристики на Општина Штип 

Градот Штип како дел од Источна Македонија се граничи со две сеизмички најмаркантни, а 
може да се каже најпознати зони на Балканот, Вардарска сеизмичка зона на запад и 
Струмичка сеизмичка зона на исток. 

За подрачјето на градот и непосредното опкружување пресметан е и добиен 
најдолгорочниот максимален степен на очекувани земјотреси кои изнесува 9 степени по 
МКЅ скала.  

3.4.   Климатски карактеристики на Штип 

Подрачјето на Општина Штип се карактеризира со умерено-континентална клима и со 
одредени влијанија на изразито медитеранска клима преку долината на реката Брегалница. 

Температура 

Просечна годишна температура на воздухот е 10.9С . Највисоката средна месечна 
температура ја имаат месеците јули и август 23.8С , а најниската во јануари 1.4С. 
Температурните амплитуди се доста изразени , апсолутна максимална температура 
изнесува 41С во август, а апсолутното минималната до 22.7С. Годишно има 72 дена со 
појава на мраз и тоа најизразено во Јануари, Февруари и Декември. 

Врнежи 

Според податоците подрачјето есо релативно мали временски нееднакви распоредени 
врнежи. Тие варираат како по годишните сезони така и од година во година. Прсочните 
годишни врнежи изнесуваат 506.1мм воден талог. За летниот период се карактеристични 
поројни дождови кои претставуваат одредени проблеми во грдот. Средногодишната 
влажност во воздухот најголем дел во годината изнесува 67% 

Ветрови 

Доминантни се ветровите од северозапад и од источен правец Северозападниот ветер со 
просечна годишна честина од 169% и брзина од 5.2 м/сек. Се појавува најчесто јуни-август 
и од јануари-март.    Југоисточниот ветер се јавува со просечна годишна честина од 183% 
средна годишна брзина од 6.7м/сек. И тоа најчесто во Март, Април и Декември. 

Осончување 

Должината на траење на сончевиот сјај изнесува 2376.9 часови годишно или просечно 
дневно 6.5 часа што овозможува и поголем избор на ориентации на објектите. 

Вегетација и пејсаж 

Вкупниот впечаток кој од вегетациски аспект создава пределот е сиромашен и пуст, 
обезшумен, доминантно земјоделско земјиште.Пејсажите во ниските делови на Плачковица 
не се особено вредни поради еродираноста на површините и оголеноста. Пејсажот во 
повисоките делови на Плачковица е многу поинтересен, а вегетационите климатски 
карактеристики го создаваат најатрактивниот излетничко рекреативен простор во 
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Општината. Најинтересни и најатрактивни пејсажи во градот се речните текови на река 
Брегалница и река Отиња. 

3.5.   Хидролошки карактеристики на Општина Штип 

Подземни води 

Подземните води не се истражувани, меѓутоа се предпоставува оти насоката на природниот 
одвод го следи токот на површинските води. 

Нивото на подземните води е со длабочина 0-2м и истите негативно влијаат врз развојот на 
ширењето на градот. 

Што се однесува до снабдување на градот Штип со вода за пиење истиот е поврзан со 
регионалниот водовод. 

4. ПОДАТОЦИ ЗА СОЗДАДЕНИ ВРЕДНОСТИ И ЧИНИТЕЛИ КОИ ЈА
СИНТЕТИЗИРААТ СОСТОЈБАТА НА ЧОВЕКОВАТА УПОТРЕБА НА ЗЕМЈИШТЕТО ВО 
РАМКИТЕ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ:КУЛТУРНО, ИСТОРИСКИ, ДЕМОГРАФСКИ, 
ЕКОНОМСКИ, СТОПАНСКИ, СООБРАЌАЈНИ, СОЦИЈАЛНИ И ДР.ЧИНИТЕЛИ 

Начинот на употребата на земјиштето во рамките на проектенот опфат е условена од 
создадените вредности и чинители кои ја синтетизираат состојбата. Тука пред се, се мисли 
на чинителите од демографски стопански, економски и сообраќаен аспект. Со добрата 
сообраќајна врска, демографскиот раст и развој, економскиот раст на производството, се 
развива малото стопанство и потребата од изградба на нови и проширување на постојните 
капацитети, како и стварање услови за планирање на организирани простори на градба кои 
ке бидат реализирани од страна на  корисниците на земјиштето. Ова условува потреба од 
нови опфати со вакви содржини кои го детерминираат начинот на употребата на земјиштето 
во рамките на проектенот опфат. 

5. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА: ЗЕМЈИШТЕТО ВО ПРОЕКТЕНОТ ОПФАТ,А
ИЗГРАДЕНИОТ ГРАДЕЖЕН ФОНД , ВКУПНАТА ФИЗИЧКА СУПРАСТРУКТУРА И 
ИНСТАЛАЦИИ 

Анализата на постојната состојба покажува дека на теренот опфатен со  проектенот опфат 
нема  изграден градежен фонд.  

6. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ГРАДБИ СО РЕЖИМ НА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО
НАСЛЕДСТВО, ПОСТОЈНИ СПОМЕНИЧКИ ЦЕЛИ, КУЛТУРНИ ПРЕДЕЛИ И ДР. 

Согласно Законот за урбанистичко планирање  е извршена инвентаризација и 
снимање на проектенот опфат и е констатирано дека во овој локалитет не постојат 
споменички целини и градби од културата. Во податоците иинформациите кои беа 
побарани преку системот е-урбанизам, Управата за заштита на културно наследство се 
нема произнесено со одговор.Према согледувањето и консултацијата со Завод за заштита 
на споменици Завод музеј - Штип нема такви градби. Доколку при реализација на планот 
дојде до откривање на објекти, односно предмети (целосно зачувани или фрагментирани) 
од материјалната култура на Р.Македонија, треба да се постапи во согласност со 
одредбите според член 65 од Законот за заштита на културното наследство (Сл.весник на 
Р.М бр.20/04, 115/07 и 18/11). 
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7. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ИЗГРАДЕНА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

Инфраструктура сообракај /постоечка/ 

Сообраќајниот пристап до предметната парцела е преку постоен пристапен пат. Патот се 
наоѓа на источната страна на предметниот опфат и истиот е со променлив коридор.  

Водоводна и канализациона инсталација /постоечка/ 

Согласно добиените податоци и информации од надлежната институција ЈП ИСАР Штип, 
укажано е дека на посочениот проектен опфат НЕМА подземни инсталации дадени во 
графичкиот прилог.  

Електрични инсталации /постоечка/ 

Согласно добиените податоци и информации од надлежната институција ЕВН - Скопје, 
укажано е дека на посочениот проектен опфат ИМА подземни инсталации и истите се 
дадени во графичкиот прилог со негов заштитен коридор. 

Согласно добиените податоци и информации од надлежната институција МЕПСО - Скопје, 
укажано е дека на посочениот проектен опфат не постојат објекти во сопственост на 
МЕПСО. 

Телефонски инсталации /постоечка/ 

На предметниот локалитет НЕ постојат телефонски инсталациидадени во графичкиот 
прилог. 

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ ОД ДОКУМЕНТАЦИОНАТА ОСНОВА 

Табела 1 Нумерички податоци- постојна состојба 

NUMERI^KIPODATOCI-POSTOJNASOSTOJBA 

R
.B

r Katasterska
parcela 

Namenanaobjekt 
Katnostna

objekt 
Povr{ina
na КП m2 

Bruto 
povr{ina

m2 

1 КП бр.59,КП бр.60/1, 
КП бр.65/1  и КП 

бр.66/3, КО Криви 
дол, Општина Штип 

Неизграденаповршина / 37.218,81 / 

VKUPNO: 37.218,81 / 
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ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 
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Karta br. 20
Legenda:
Koristewe na zemji{teto
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Sektor:

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

Sintezni karti

IZVOD OD PROSTOREN PLAN NA REPUBLIKA MAKEDONIJA
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Karta br. 22
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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Karta br. 24
Legenda:
Reonizacija i kategorizacija na prostorot za za{tita
Tema:Za{tita na `ivotnata sredina
Sektor:
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UPRAVITEL: d.i.a PETRIT DALIPI
LIST BR.

NARA^ATEL:

LICENCA BROJ:

2
DATA:

2022

PLAN:

PRILOG:

FAZA:

UP

  0116

PLANERSKA KU]A:

 TEH. BROJ:

PLANERI:

 RAZMER:

PETRIT DALIPI  d.i.a.
Ovlastuvawe br. 0.0629

 1:1000

SORABOTNIK:

 17-UP/2022

DRU[TVO ZA GRADE@NI[TVO,
PROEKTIRAWE, TRGOVIJA I USLUGI
URBANPLAN ER DOOEL, GOSTIVAR

APSOLUTNA KOTA

BROJ NA DET. TO^KA

BROJ NA KAT. PARCELA

STANBEN OBJEKT

GRANICA NA KAT.PARCELA

POMO[NA LINIJA

NADZEMEN KABELSKI VOD

OPFAT NA KUPENI PODATOCI

POGOLEMA PADNA LINIJA

STOLB ZA PRENOS NA ELEKTRI^NA 
ENERGIJA NIZOK,VISOK NAPON

GRANICA NA PROEKTEN OPFAT

 37.218,81 

      1:1000
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DATA:
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PLANERI:
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PETRIT DALIPI  d.i.a.
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SORABOTNIK:

 17-UP/2022

DRU[TVO ZA GRADE@NI[TVO,
PROEKTIRAWE, TRGOVIJA I USLUGI
URBANPLAN ER DOOEL, GOSTIVAR

 37.218,81 
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4
DATA:

2022

PLAN:
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FAZA:
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PLANERI:

 RAZMER:

PETRIT DALIPI  d.i.a.
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Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, со намена Е1.13-површински и фотоволтаични електрани 
на КП бр.59,КП бр.60/1, КП бр.65/1  и КП бр.66/3, КО Криви дол, Општина Штип 

1. ВИД НА ПЛАНОТ, НАЗИВ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ

Просторот кој е тема на разработка на оваа Урбанистичко проектна документација, се наоѓа 
во КО Криви дол, надвор од Генералниот урбанистички план на град Штип 

Проектна документација се изработува во согласно со Проектната програма одобрена од 
надлежен орган и Законотзаурбанистичкопланирање („Службенвесникна РСМ“,број32/20), 
Правилникот за урбанистичко планирање (Сл. весник на РСМ. бр. 225/20 и 219/21). Сите 
поединечни елементи ќе содржат текстуален дел со билансни показатели за постојната и 
проектната состојба како и потребен број на графички прилози. 

Конфигурацијата на теренот заедно со урбанистичките стандарди и нормативи во 
планирањето на просторот како и насоките од Условите за планирање на просторот, во 
голем дел ја насочуваат концепцијата на разработката. 

Со урбанистичката документација почитувани се основните начела во процесот на 
урбанистичкото планирање и уредување на просторот, а тоа се: 

- интегрален пристап на планирањето 
- грижа за развој на регионалните особености 
- остварување на јавен интерес и заштита на приватниот интерес 
- хоринзонтална и вертикална усогласеност и координација 
- уважување на научно и стручно утврдените факти и стандарди 

Применети се сите методолошки начела за применување на правилникот за 
урбанистичко планирање. 

Површина  на проектниот опфат е 3.7 ха 

X=7592517.540  Y=4628509.850 
X=7592567.230  Y=4628472.850 
X=7592616.920  Y=4628435.850 
X=7592669.380  Y=4628396.385 
X=7592721.840  Y=4628356.920 
X=7592701.300  Y=4628320.390 
X=7592738.870  Y=4628307.630 
X=7592776.480  Y=4628296.200 
X=7592769.430  Y=4628262.180 
X=7592767.500  Y=4628253.060 
X=7592762.090  Y=4628231.400 
X=7592759.045  Y=4628217.995 
X=7592756.000  Y=4628204.590 
X=7592753.965  Y=4628194.435 
X=7592751.930  Y=4628184.280 
X=7592733.435  Y=4628150.865 

X=7592714.940  Y=4628117.450 
X=7592707.915  Y=4628121.880 
X=7592700.890  Y=4628126.310 
X=7592676.495  Y=4628147.235 
X=7592652.100  Y=4628168.160 
X=7592651.420  Y=4628191.995 
X=7592650.740  Y=4628215.830 
X=7592670.870  Y=4628264.470 
 X=7592683.450  Y=4628288.680 
X=7592579.280  Y=4628360.805  
X=7592475.110  Y=4628432.930  
X=7592485.570  Y=4628446.410 
 X=7592490.640  Y=4628459.920 
 X=7592497.320  Y=4628475.130 
 X=7592515.440  Y=4628501.62 
 X=7592517.540  Y=4628509.850 
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Проектниот опфат кој е предмет на уредување со Урбанистички проект вон опфат на 
урбанистички план, зафаќа површина од приближно 3,7 ха. Во рамките на проектниот 
опфат влегуваат следните катастарски парцели: КП бр.59,КП бр.60/1, КП бр.65/1  и КП 
бр.66/3, КО Криви дол, Општина Штип 

2. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРОЕКТНИОТ КОНЦЕПТ ЗА УРБАНИСТИЧКО
РЕШЕНИЕ ВО ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА, ОПРЕДЕЛЕНА СО ГРАДЕЖНИ ЛИНИИ, НА 
ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ОПШТА УПОТРЕБА, СООБРАЌАЈНА И КОМУНАЛНА 
ИНФРАСТРУКТУРА И ДР. 

УРБАНИСТИЧКО ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ НА НАМЕНА НА ПОВРШИНА НА ПРОЕКТЕН 
ОПФАТ, НАМЕНА НА ПОВРШИНА ЗА ГРАДЕЊЕ, ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА, 
РЕГУЛАТОРНИ И ГРАДЕЖНИ ЛИНИИ 

Согласно член 58 од Правилникот за урбанистичко планирање и дефинираниот 
проектниот опфат во урбанистички проект, се дефинира една градежна парцела со една 
дефинирана класа на намена на градежната парцела. 

Предмет на планирање е соларна и фотоволтаична електрана за производство на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија со моќност од 2MW со фото-
напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште кои 
согласно член 57 став 2 од Закон за градење (Службен весник на Р.М. 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, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 
64/18 и 168/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.244/19, 18/20 и 
279/20) се категоризираат како градби од втора категорија. 

Просторна единица на намената на земјиштето е дефинирана согласно дејностите и 
активностите кои се планирани да се случуваат на земјиштето, потребите на 
инвеститорот и согласно дозволените можности на Законот и Правилникот за 
урбанистичко планирање. Намената на новоформираната градежна парцела во во 
целост е класифицирана со намена Е1 – Сообраќајни , линиски и други инфраструктури 
односно Е1.13 – површински соларни и површински соларни и фотоволтаични 
електрани. 

Регулационата линија е застапена на јужната страна на градежната парцела. Со неа е 
разграничено земјиштето за општа употреба т.е пристапна улица и парцелираното 
градежно земјиште за поединечна употреба.  

Формирањето на границата на градежната парцела делумноги следи границите на 
катастарските парцели. Градежната парцела се наоѓа до земјиште за општа употреба 
односто до пристапна улица преку која е предвиден колскиот пристап а со самото тоа е 
овозможен непречен пристап за самостојна изградба и одржување на 
новопроектираниот објект. Градежната парцела има димензии и форма кои 
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соодвествуваат со намената на земјиштето и градбата и начинот на 
користење.Градежната линија ја означува површината за градење.  

УРБАНИСТИЧКО ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПРОЕКТНО 
РЕШЕНИЕ НА НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕ ЗА ОПШТА УПОТРЕБА 

Во рамките на предметниот опфат не постои земјиште наменето за општа употреба. 

УРБАНИСТИЧКО ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ НА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

ВОДОВОДНА ИНСТАЛАЦИЈА - ПЛАНИРАНА 

На јужниот дел градежната парцела, планирана е водоводната инфраструктура Се 
планира приклучок на планираната водоводна линија од ПЕ цевка со профил од 
110мм од 10бари. 

Планираните инсталации графички се исцртани во графичкиот прилог 
Инфраструктурен план. При реализација истите да се изведуваат по должината на 
пристапниот пат. 

ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА- ПЛАНИРАНА 

Во планскиот опфат и во негова близина нема инсталации на фекална канализација и 
затоа ќе биде потребно одводот на отпадните води за објектите да го решаваат 
индивидуално со септички јами и пречистителни станици. 

Планираните инсталации графички се исцртани во графичкиот прилог 
Инфраструктурен план.  

ПЛАНИРАНА ЕЛ. ЕНЕРГЕТСКА ИНСТАЛАЦИЈА, УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ И 
ТЕЛЕФОНСКА ИНСТАЛАЦИЈА 

Со оваа урбанистичка документација е предвидена изградба на комунална 
супраструктура Е1.13 

Според површината на градежната парцела од 3.7 ха и процентот на изграденост на 
истата  од 95% (изоставен е делот во заштитните коридори на електричните водови), 
на истата може да се изгради фотонапонска централа со моќност до 3.5 MW.  

Условите и начинот на приклучок ги дефинира и одобрува ЕВН Македонија сектор  за 
мрежен инжинеринг - Скопје. 
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КОМУНИКАЦИСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

Телефонскиот сообраќај во наредниот период ќе доведе до пораст со изградбата на 
новите објекти. Со планот за развој на претпријатието и воведување на нови ИСДН 
линии, АДСЛ, мобилна телефонија ќе се овозможи побрза комуникација и пристап до 
информациите. 

Телефонската мрежа за поврзување на телефонските приклучници со телефонските 
централи ќе се врши во подземна телефонска канализација и надземна мрежа према 
потребите на теренот и програмата на надлежното претпријатие за телефонски 
сообраќај. 

За дефинирање на потребниот број на телефонски приклучници, од првостепено 
значење се намената на објектите. Димензионирањето на телефонската мрежа треба 
да се изведе према сегашните и идните потреби на корисниците.Начинот на изведба и 
поврзување на телефонските приклучници, треба да биде извршено до најблиската 
автоматска телефонска централа, а во согласност со А.Д. "Македонски 
Телекомуникации"  - подружница Штип. 

- УРБАНИСТИЧКО ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ НА СООБРАЌАЈНО РЕШЕНИЕ 

Во однос на сообраќајното решение показателите ја потврдуваат добрата поставеност 
на локацијата во однос на сообраќајните правци и текови во Р.Македонија.  
Врската до градежната парцела предмет на разработка на оваа урбанистичка 
документација е овозможена преку постојна пристапна сообраќајница.  

Секундарна сообраќајна мрежа: 

Постојната состојба покажува дека до градежната парцела постои пристапен 
некатегоризиран пат кој се наоѓа до границите на катастарските парцели кои се 
предмет на разработка.  
Пристапот до парцелата се одвива преку пристапен пат со профил од 4.3 м до 8.5 м. 

Паркирањето и гаражирањето во планскиот опфат ќе се одвива во парцела согласно 
чл.134 од Правилникот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на Р.М. бр.  225/20).  

Комплетната сообраќајна сигнализација на уличната мрежа и паркинзите како 
вертикална и хоризонтална треба да се изведе согласно прописите од областа на 
сообраќајот. 

Радиусите на кривините и техничките елементи на мрежата кон и од локалитетот 
потребно е да овозможуваат брзини на движење според Правилникот. 
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3. ДЕТАЛНИ УСЛОВИ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ И ГРАДЕЊЕ

Предметниот простор со површина од (3.7 ха) градежно претставува 
неизграден простор. Бидејки проектната задача е со веќе однапред дефинирана цел и 
со дадени насоки од нарачателот, новоппроектираната урбанистичка документација на 
планскиот опфат се проектира со градежна парцела со група на класа на намена 
основна класа на намена Е 1.13(Површински соларни и површински соларни и 
фотоволтаични електрани). Деталните услови за изградба важат за градежната 
парцела. 

Градежна парцела бр: 1 

Класификација на намена -Е 1.13 (Површински соларни и површински соларни и 
фотоволтаични електрани); 

Површина на градежна парцела:37.218,81 м2 

Површина за градење под панели: 16.530 м2 

Бруто површина: 16.530 м2 

Процент на изграденост:45 % 

Висина на објект Нмах=6.0м до хоризонталниот венец на градбата; 

Број на катови: П 

Колски пристап: Градежната парцела сообраќајно се опслужува преку пристапен 
пат  

Паркирањето ќе се одвива во рамките на градежната парцела. 

Потребниот број места за паркирање ќе се утврдува со изработка на Основен 
Проект, но согласно Правилникот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ 
бр.225/20). 

Кота на нултата плоча – по терен,поради специфичноста на поставувањето на 
фотоволтаичните панели, истите ќе бидат поставувани на постоечки терен согласно 
член 57 став 2 од Закон за градење (Службен весник на Р.М. 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, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 
35/18, 64/18 и 168/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.244/19, 18/20 и 279/20) се категоризираат како градби од втора категорија. 

Површината за градба се простира по целата градежна парцела.Распоредот на 
фотоволтаичните панели ќе се одредува со изработка на основен проект.  

Доколку при реализација на УП се увидени можни археолошки заштитени добра, 
односот према нив треба да е согласно чл. 65 од Законот за заштита на културно 
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наследство (Сл.весник бр.20/04 и 115/07). 

Приклучување на новоизградената фотонапонска централа ќе се одвива од ТС чија 
местоположба ќе се дефинира со изработката на основен проект. Приклучната точка 
на трафостаницата ќе ја одреди ЕВН  во постапка на изработка на Основен Проект 

1. МЕРКИ НА ЗАШТИТА

1. ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИИ И ОПАСНИ МАТЕРИИ
При изработка на Основен проект за објектите кои се предвидува да бидат 

изградени од цврста градба (придружни објекти), треба да се почитуваат 
пропишаните мерки за заштита од пожари, согласно Законот за заштита и 
спасување (Сл. Весник на РСМ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 18/11 и 93/12), Законот за 
пожарникарство (Сл. Весник на РСМ бр 67/04, 81/07, 55/13) и другите позитивни 
прописи со кои е регулирана оваа област.  
Во однос на заштитата од пожари, во наведената документација да се реши и 
громобранската инсталација, со цел да нема појава на зголемено пожарно 
оптоварување.  

2. ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД УРНАТИНИ
Заштитата од урнатини, како превентивна мерка, се утврдува во 

урбанистичките решенија во текот на планирање на просторот, урбанизирање на 
населбите и изградбата на објектите.  
Во урбанистичките решенија се утврдува претпоставениот степен на урнатини, 
нивниот однос према слободните површини и степенот на проодност на 
сообраќајниците. 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 РСМ, кои се изградени со помала количина на 
градежен материјал и релативно помали тежини.  

3. ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ПОПЛАВИ, УРИВАЊЕ НА БРАНИ И ДРУГИ
АТМОСФЕРСКИ НЕПОГОДИ 

При изработка на Урбанистичката Планска Документација да се предвидат и 
пропишат мерките за заштита од поплави, уривање на брани и други атмосверски 
непогоди согласно Законот за заштита и спасување (“Службен весник на РМ” бр. 
36/04, 49/04 и 86/08),и другите позитивни прописи со кои е регулирана оваа област. 

4. ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД СВЛЕКУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО
При изработка на Државната урбанистичка планска документација, со оглед 

на конфигурацијата на теренот, претпоставува можно настанување на свлекување 
на земјиштето, доколку е потребно да се изготви елаборат од извршени 
геомеханички, геолошки и хидролошки испитувања. Согласно Процената на 
загрозеност од природни непогоди и други несреќи на опфатот за кој се однесува 
урбанистичкиот план, а имајки ги предвид одредбите од Законот за заштита и 
спасување-пречистен текст (Сл. Весник на РСЛ бр. 93/12), може да се вградат и 
други мерки за заштита и спасување.  
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Исто така, при проектирањето, да се имаат предвид одредбите од Правилникот за 
мерки за заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи. (Сл весник 
на РСМ број 32/11), како и обврската при изградба на објекти да се изготвува 
техничка документација – елаборат за заштита од пожари, експлозии и опасни 
материи кој е дел од процесот за добивање на одобрение за градење.  

5. ЗАШТИТА ОД ЗАГАДУВАЊЕ

При издавањето на одобренијата за градење за новите објекти доколку е 
потребно ќе се бара изработка на Студија за влијанието врз животната срединаи нема 
да биде дозволено изградба на објекти кои се загадувачи на животната средина и 
природата.  
Основен загадувач на просторот претставува постоењето на моторен сообраќај, кој и 
не е така голем. Имајќи ја оваа состојба во предвид, може да се изврши поделба на 
две основни групи на загадувања со дадени основни смерници и мерки за заштита на 
истите: 
- аерозагадување и мерки за заштита 
- загадување на почва и подземни води и мерки за заштита 
- извори на бучава и мерки за заштита 
- Аерозагадување и мерки на заштита 
Во сегашната состојба како загадувачи на воздухот се јавуваат издувните гасови од 
возилата и камионите кои се движат по  постојните улици и внатре во комплексот. 
За подобрување на квалитетот на воздухот во локалитетот, на сите слободни 
површини предвидени се зелени површини. 
- Загадување на почва и мерки за заштита 
За цврстиот отпад се предвидува собирање во контејнери за отпадоци и нивно 
редовно евакуирање до депонија. Со тоа ќе се спречи загадување и на почвите и на 
подземните води, а со тоа и на животната и работна средина воопшто. 

6. ЗАШТИТА ОД ВОЕНИ РАЗУРНУВАЊА
Како посебен вид на заштита треба да се третира и засолништето кое треба да се 
предвиди во објектите како второстепена функција на некој простор доволно 
димензиониран по сите стандарди и лесно пристапен и адаптабилен за кус период. 

7. ЗАШТИТА ОД ПРИРОДНИ НЕПОГОДИ
Со оглед дека територијата е изложена на сеизмичко дејство со интензитет од 8 
степени по МСЅ скалата, потребно е применување на принципите на асеизмичко 
градење на објектите. 
Густината на објектите односно нивното растојание е планирано во доменот за 
сеизмичкото проектирање со помали висини на објектите и со поголеми попречни 
профили на сообраќајниците, со што во случај на сеизмичко рушење може да се 
обезбеди проток на луѓе и возила.  



Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, со намена Е1.13-површински и фотоволтаични 
електрани на КП бр.59,КП бр.60/1, КП бр.65/1  и КП бр.66/3, КО Криви дол, Општина Штип 

НУМЕРИЧКИ ПОДАТОЦИ ОД ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Табела 1 Нумерички податоци- планирана состојба 

ГП бр. Класификација на намена

Компати
б. класа 

на 
намена

Макс. Висина на 
венец / Катност

Површина 
на ГП

Површина 
на 
градба 

Вкупна 
развиена 
површина

Процент 
на 

изграде
ност

Паркирање

1 E 1.13-Фотоволтаични 

електрани
/ Нмах=6.0м / (П) 37218,81 16.530 16.530 45 Со изработка на ОП

37.218,81 16.530 16.530

НУМЕРИЧКИ ПОДАТОЦИ

ВКУПНО:



СПИСОК НА ПРАТЕНИ И ДОБИЕНИ МИСЛЕЊА ОД 
НАДЛЕЖНИ ИНСТИТУЦИИ 
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 ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје 

  Друштво за дистрибуција на електрична енергија 

10-26/3-502 од 19.10.2022

     Скопје 

Одговорно лицe: Мартин Јанковски 

Контакт телефон: 072 933 420 

Предмет: Издавање на мислење за електроенергетски објекти и инфраструктура oд 
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, Скопје 

Почитувани, 

Во врска со Вашиот допис број 10-23/3-502 од 14.10.2022 година, со кој барате да дадеме мислење
за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, со намена Е1.13-површински и фотоволтаични 
електрани на КП бр.59,КП бр.60/1, КП бр.65/1 и КП бр.66/3, КО Криви дол, Општина Штип, ве 
известуваме дека немаме забелешки за постојните и новопланираните електроенергетски објекти и 
инфраструктура и Ви даваме ПОЗИТИВНО мислење.

Приклучувањето на објектот на дистрибутивната електроенергетска мрежа се врши во согласност со 
Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија. По направена првична анализа, нема 
можност за приклучок на производителот на постојната дистрибутивна мрежа. 

Услов е кај сите вкрстувања и приближувања до електроенергетски објекти и инфраструктура, да се 
запазуваат законските прописи и работни норми.  

Задолжително да се почитуваат заштитните појаси 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. 

Со почит, 

Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје 
Oддел Мрежен Инженеринг 





МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД-СКОПЈЕ  

Адреса: Кеј 13-ти Ноември 6, 1000 Скопје, Република Северна Македонија 

Tелефон: +389 2 3100 200 | Факс: +389 2 3100 300 | Internet:  www.telekom.mk 

Контакт центар за приватни корисници: +389 2 122, +389 70 122|E-Mail: kontakt@telekom.mk 

Контакт центар за деловни корисници: +389 2 120, +389 70 120|E-Mail: biznis.kontakt@telekom.mk 

ЕМБС: 5168660 | Oсновна главнина: МКД 9.583.887.733,00 

ISO 9001, ISO 14001 и ISO 27001 сертифицирана компанија

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

Бр. 46508 

Датум: 20.10.2022 

До 
Друштво за проектирање, градежништво, трговија и услуги 
УРБАН ПЛАНЕР ДООЕЛ 
Ул. Иво Лола Рибар бр.8, Гостивар 

Предмет: Доставување на мислење 

Согласно Вашето Барање за Мислење добиено преку информацискиот систем е-урбанизам за 
Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, со намена Е1.13-површински и 
фотоволтаични електрани на КП бр.59,КП бр.60/1, КП бр.65/1  и КП бр.66/3, КО Криви дол, Општина 
Штип, Ви доставуваме ПОЗИТИВНО МИСЛЕЊЕ. 

Лице за контакт: Николче Тасевски, тел. 070/200-176. 

Со почит, 

Македонски Телеком АД Скопје 

        По овластување на 

Директор на сектор за пристапни мрежи 

 Васко Најков 







17.10.2022г 

Архивски број: 09-176/2 

До:,,Урбан Планер,,дооел-Гостивар 

Предмет: Мислење,доставува; 

Врска Ваш акт бр.на постапка 46508 од 14.10.2022г. 

Врз основа на член 53 од Законот за заштита и спасување ( Сл. Весник 
на РМ бр. 93/12 – пречистен текст 41/14, 129/15, 71/16, 106/16) а согласно член 
1 и член 88 од Законот за општа управна постапка (Сл. Весник на РМ бр. 
124/15) Дирекцијата за заштита и спасување - Одделение за издавање на 
урбанистичка согласност при Секторот за превенција, планирање и развој во 
Дирекција за заштита и спасување,Подрачно одделение за заштита и 
спасување-Штип,Ви го доставува следното 

М И С Л Е Њ Е 
за застапеноста на мерките за заштита и спасување 

во изработка на,,Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за 
фотоволтаична централа, Е1.13 површински соларни и фотоволтаични 

електрани на КП 59,КП 60/1,КП 65/1 и КП 66/3.КО Криви Дол,,Општина Штип 

Дирекцијата за заштита и спасување од извршениот увид на поднесената  
проектна документација ,,Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план 

за фотоволтаична централа, Е1.13 површински соларни и фотоволтаични 
електрани на КП 59,КП 60/1,КП 65/1 и КП 66/3.КО Криви Дол,,Општина Штип 

констатира дека мерките за заштита и спасување во документацијата се 
соодветно вградени, врз основа на што Дирекцијата за заштита и спасување 
Подрачно одделение за ЗиС-Штип,дава позитивно мислење.   

Подрачно Одделение за Заштита и Спасување-Штип 
Овластено лице 
Перикли Лазаров 

Подготвил: 
Предал: 
Прегледал: 











Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, со намена Е1.13-површински и фотоволтаични 
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UPRAVITEL: d.i.a PETRIT DALIPI
LIST BR.

NARA^ATEL:

LICENCA BROJ :

2
DATA:

2022

PLAN:

PRILOG:

FAZA:

UP

  0116

PLANERSKA KU]A:

 TEH. BROJ:

PLANERI:

 RAZMER:

PETRIT DALIPI  d.i.a.
Ovlastuvawe br. 0.0629

 1:1000

SORABOTNIK:

DRU[TVO ZA GRADE@NI[TVO,
PROEKTIRAWE, TRGOVIJA I USLUGI
URBANPLAN ER DOOEL, GOSTIVAR

( 
1:1000

 37.218,81 

 17-UP/2022
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od 5,5m do 6,5m

Presek 1- 1

Pristap
    

(       

                                               1:1000

    

(        )

1 : 1 0 0 0

m2 m2 ' m2

1 E E1 1.13 37.218,81 6 95% min 20 %35.468,16 35.468,16
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ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ 
  



1. ТЕХНИЧКИ ОПИС 
 Предмет на овој проект е изработка на Идеен проект за изведба на 
фотонапонска централа со номинална моќност до 4МW за производство на 
електрична енергија од обновливи извори, во околината на Штип. 

Дадената локација се наоѓа на КП 59, 60/1, 65/1 и 66/3, КО КРИВИ ДОЛ, 
општина Штип  со вкупна површина од 37218 м2. Централата за производство 
на електрична енергија од сончеви зраци, со вкупен капацитет од 3,20 MW (до 
4МW) ќе се изведува на терен односно на дел од вкупната горенаведена 
површина. 

При изведбата на централата и изработката на техничката документација 
целосно ќе се почитуваат условите на локацијата односно поставеноста и 
ориентацијата на истата и барањата доставени во проектната задача од страна 
на Инвеститорот. 

 

1.1. Функционално решение 
 На дадената локација која се наоѓа на КП 59, 60/1, 65/1 и 66/3, КО КРИВИ 
ДОЛ, Штип, општина Штип, се предвидува поставување на фотоволтаична 
централа за производство на електрична енергија од сончеви зраци, со вкупен 
капацитет од 3,20 MW (до 4МW). Истата ќе се гради на земја, и ќе биде 
приклучена на приклучна точка која ќе ја утврди ЕВН. 

 

1.2. Усвоено техничко решение 
Електричната енергија (еднонасочен напон и струја), генерирана во 

фотонапонските ќелии, преку соларен кабел PV1-F 1x4mm2 односно PV1-F 
1x6mm2, се пренесува кон инверторот кој еднонасочниот напон и струја ги 
претвора во наизменични величини. Инверторите се опремени со заштитни 
уреди и модуларни места, па не е потребно изведба на DC заштитна склопна 
опрема помеѓу стринговите и инверторот. Од инверторот, наизменичните 
компоненти на електричната енергија (напон и струја), се пренесуваат до мали 
AC ормари кои се состојат од еден трoполен осигурач. Понатаму, од овие АС 
ормари, електричната енергија се пренесува до разводен ормар РО во кој е 
монтиран раставувач со ножести осигурачи, АС одводник на пренапон и сите 
останати неопходни елементи. Ормарите и инверторите ќе се постават на 
соодветно место кое ќе биде претходно договорено со инвеститорот, под услов 
задоволување на сите технички и сигурносни прописи. Разводните ормари 
треба да бидат поставени на минимално растојание од самиот инвертор. 
Проектираните разводни ормари треба да бидат изработени од изолациски 
материјал, односно мораат да имаат степен на заштита од IP65 или IP66 во 
зависност од типот на просторијата во која се наместени. Заради појавата на 
кондензација препорака е да бидат изведени од полиестер. 

Од разводниот ормар АЦ електричната енергија се предава на главна 
разводна табла на објектот ГРО1/2, а потоа до нисконапонската страна на 



новопроектираниот напоен трансформатор ТС 10(20)/0,4kV; 2000kVA, преку 
проводник NАYY-3 х 8x1х240mm2. Трафостаницата треба да биде со 
максмална снага која ќе обезбеди непречена трансформација на нискиот напон 
0.4kV во среден напон 10/20 kV. 

 

1.2.1. Инвертор 
Инверторот е таков енергетски преобразувач, кој што енергијата на 

еднонасочната струја ја изменува (инвертира) во енергија на наизменична 
струја. 

За претворање на еднонасочната во наизменична електрична енергија е 
може да се користат инвертори од типот SUN-100K-G03 од производителот 
DEYE  или слични во договор со инвеститорот. 

Проектирани се 32 инвертори - тип SUN-100K-G03 со номинална моќност 
од 100kW. Панелите се поврзани во независни стрингови и тоа сите стрингови 
се со по 18 панели во стринг. Оваа конструкција секако може да се промени во 
основниот проект согласно избраните панели и инвертери 

За димензионирање на фото-напонски панели за производство на 
електрична енергија се користи софтверска алатка и пресметката треба да 
соодветствува на моделот на наведениот производител на инвертори. (како 
прилог во проектот се дадени пример на технички карактеристики на 
инверторите) 
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1.2.2. Фотонапонски панели 
 Местото кое е предвидено за монтажа на опремата е доволно за да се 
постават фотонапонски панели во просторот така да влијанието на 
дополнителни сенки од околните предмети и меѓусебното влијание на сенки се 
минимизира. За изградба на фотонапонската електрана, е предвидено да се 
вградат монокристални фотонапонски модули со номинална моќност од 540W. 
Предвидени се модули од типот моно-кристални модули EGE-540W-144M 
(M10) со димензија 2.279mm x 1.134mm и дебелина од 35mm, од 
производителот Eco Green Energy. Номиналната моќност на модулите е 540 
Wp,. Фотонапонската електрана содржи соодветен број на модули, поделени во 
стрингови, a каблите за спојување на модулите се од типот PV1-F 1x6mm2. 

5940 х 0,540kW  = 3.207,60 kW фотоволтаична централа 

 

 

 
 

EGE-540W-144M Фотоволтаични панели 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



Функционално решение 
 Разгледуваната локација КП 59, 60/1, 65/1 и 66/3, КО КРИВИ ДОЛ, Штип, 
се наоѓа во близина на локален јавен. 

Пристапот до објектот ќе се одвива преку постоечки пат. 

Самиот терен дозволува моторните возила и евентуално ПП возилата да 
се движат по сегашната конфигурација на истиот. Паркирање на возилата 
може да се изврши во склоп на самата парцела. Целиот останат слободен 
простор помеѓу редовите ќе се обработи хортикултурно по желба на 
Инвеститорот. 

На дадената локација нема вегетација. Потребно е да се израмнат 
вдлабнатините или височините на теренот, со цел добивање на континуиран 
линеарен пад на теренот. Доколку има камења, истите треба да се отстранат 
од локацијата. Самиот влез потребно е да се нивелира со котата на 
пристапната улица. 

Вкупната отворена површина која се користи за поставување на 
модулите и дополнителната електро-опрема изнесува околу 37.218 м². На оваа 
површина се формираат 43 реда, (со соодветно растојание еден од друг за да 
не дојде до меѓусебно засенување), секој со по една до дванаесет засебни 
секции. Модулите се поставени на конструкција на теренот, статички соодветно 
димензионирана спрема дадените услови на теренот. Модулите се поставени 
така да имаат директна јужна ориентација (азимут 0⁰) и косина на 
подконструкцијата од 32⁰. Ваквата косина овозможува идеална изложеност на 
модулите на сончевите зраци, без поголеми загуби во времетрањето на 
периодот на осонченост. 

- ПРИМАРНА КОНСТРУКЦИЈА 
Примарната конструкција се состои од два столба изработени од поцинкуван 

метал UPE 80, набиени во земја цца. 120 - 150см на меѓусебно осовинско 

растојание од 250 – 300см. Набивањето и точната длабочина треба да се 

утврди по извршен ископ, откако ќе се знае точната геомеханичка структура на 

самата почва. 

 



- СЕКУНДАРНА КОНСТРУКЦИЈА 
Преку примарната конструкција односно преку косниците се поставува 
секундарната конструкција односно алуминиумските или челични профили кои 
служат за фиксирање на фотоволтаичните модули. Се предвидува 
поставување на четири паралелни профили за фиксирање на два портрет 
поставени ФВ модули, прицврстени со крајни и средни држачи. 

 

 
 

 
 

- ФОТОВОЛТАИЧНИ МОДУЛИ 
 При поставувањето на редовите со модули посебно внимание е посветено 

на растојанието помеѓу два реда, со цел да не дојде до меѓусебно засенување 

на редовите (детално објаснето во графичките прилози). Пресметките за 

засенување се вршат спрема аголот на упад на сончевите зраци на 21 

декември, во 12ч напладне, кога аголот е најмал и изнесува 24⁰, односно тогаш 

сенката е најиздолжена. 

 Oсновните параметри за хармонизација на решението помеѓу панелите и 

инверторитесе: 

• Минимален прав напон за автоматски старт на инверторот 



• MPPT прав напон после стартување 

• Највисок прав напон 

• Најнизок прав напон 

• Најголема струја 

• Најголема DC моќ 

  

1.2.3. Надзор и комуникација – далечински надзор 
 Во одбраните инвертори е предвидено поставување на COM–card, кои 

овозможуваат преку новопроектираната LAN мрежа пренос на информации за 

работењето на електраната до локации по барање на инвеститорот. Исто така 

постои можност за поврзување на инверторите преку безжична комуникациска 

WiFi мрежа. 

 Производителот на инвертори нуди опција која преку комуникациски 

порти и со поврзување во мрежа овозможува 24 часовен надзор на 

производството, со информации за евентуални грешки во системот и нивно 

брзо елиминирање, како и други показатели кои инвеститорот може да ги следи 

во континуитет. За ова е потребно и комуникациско поврзување на објектот со 

некој телекомуникациски оператор преку кој ќе може да се следи работењето 

на централата. 

 

1.2.4. ДЦ ОРМАР 
 ДЦ ормарот за овој тип на инвертори е модуларен и е сместен во склоп 

на инверторот каде се сместени осигурачите и напонските одводници за 

соларниот генератор. 

 Заштитниот елемент од пренапони SPD (Surge Protection Device) со тип 2 

евграден во системот на инвертерот, така што во обичен режим напонот го 

ограничува со одведување на енергијата во земјата, а во диференцијалниот 

режим на одведување на енергијата во друг активен проводник. Заштитата од 

пренапони треба да ги задоволува меѓународните стандарди IEC 61643-1. 

 



1.2.5. Заземјување 
 На просторот на фотонапонската електрана постојат повеќе 

заземјувачки целини и тоа: 

- заземјувач на трафостаницата 

- заземјувач на фотонапонската централа 

- заземјувач на громобран 

- Инверторите, катодните одводници и панелите се заземјуваат на PE 

бакарна шина која се наога во AC ормарот со жолто зелен проводник P/F 10 

(16) mm2. PE шината во AC ормарот се поврзува со постоечкото 

заземјување во разводниот ормар со жолто зелен проводник P/F 16mm2. 

Фотоволтаичните модули кои се прицврстени на алуминиумската 

конструкција со струјни мостови изработени од жолто зелен проводник P/F 

10mm2 се поврзуваат меѓусебно и се поврзуваат на PE шината во AC 

ормарот. Пред и по завршување на работите односно пред пуштање на 

Фотоволтната централа (PV) во работа се мери отпорот на заштитното 

заземјување и добиените вредности се искажуваат во стручен извештај. 

Измерените вредности на отпорот на заштитното заземјување не смеат да 

изнесуваат повеќе од 5(Ω). 
 

Да се напомене дека целото заземјување е предвидено да се реализира со 

поцинкована лента со димензии 25х4мм2, поставено на длабочина од 70 - 80 см. 

Сите поцинковани цевки употребени за заземјувачот се со дијаметар од 50мм или 

еквивалентни. Специфичниот отпор на заземјувањето усвоено е да изнесува 

100Ωм 
Заземјувањето на трафостаницата не е предмет на разработка и тоа би се 

состоело од три правоаголни прстени симетрично поставени околку бетонското 

постоље. 

Заштитното заземјување на централата се состои од голема рамка на трака 

од заземјувач вкопана околу целата локација на централата на растојание од 2 

метри од оградата на теренот со испусти кон секоја конструкција на панели и 

до секој АЦ ормар и инвертер. (согласно графички прилог) 

Заземјувањето на громобранот кој се состои од три громобрани се 

заземјува со три заземјувачи поставени на три локации (триаголник од сонди со 



должина од 3 метра, набиени во земја во темињата од рамностран триаголник 

со должина на страна од 5 метри), 

Заземјувачот на централата , заземјувачот на громобранот и заземјувачот 

на трафостаницата се поврзуваат меѓу себе и преставува една целина како 

еден сложен заземјувач за кој треба да се направи соодветна пресметка. 

Заради потребата на работно заземјување на разводниот ормар за 

осветлување проектирано е работно заземјување кое се води во оградата на 

централата каде се поставени и светилките. 

 

ГРОМОБРАНСКА ЗАШТИТА 
ОПШТ ДЕЛ 

 За заштита од удар на молња т.е. од атмосферски електрични празнења 

кои се развиваат помеѓу наелектризираните облаци и објектите на површината 

на Земјата, се презема изведба на громобранска заштита. Во текот на 

техничко-технолошкиот развој на човештвото се менувал начинот и типовите 

на громобранска заштита. Имено, од најпрвото и најпримитивно решение за 

громобранска заштита со Франклинов стап како громобрански факач, подоцна 

се развиле и други системи на громобранска заштита како што се заштитни 

јажиња и т.н. Фарадеев кафез. Иако застарени, овие решенија се користат и 

ден -денес. Овие изведби се карактеризираат со висока цена на чинење, долг 

рок на изведба, голем број одводни спроводници и електрични врски, 

заземјувачи, скапо одржување итн. 

Како едно од најсовремените, најсигурните и најекономичните решенија за 

громобранска заштита денес се смета заштитата со т.н. громобрански факачи 

со уред за рано стартување (ГФУРСи). Овој вид уреди освен што овозможуваат 

заштита на објектите на кои се поставуваат, нудат можност и за заштита на 

отворениот простор околу самите објекти, што со другите типови громобранска 

заштита е практично невозможно. Во споредба со изведбата со т.н. 

Франклинов стап, заштитни јажиња или Фарадеев кафез, на ГФУРС му е 

неопходен само еден заземјувач и само една електрична врска (кон 

заземјувачкиот систем). Од овие причини ризикот од миксконекции кои можат 

да предизвикаат искрења и појава на пожар е драстично редуциран. Иако 

заради релативно високата цена на громобранскиот факач, на прв поглед може 

да се причини дека цената на чинење на громобранската инсталација со 



ГФУРС е многу повисока од цената при изведбата на пример со т.н. Фарадеев 

кафез, сепак пресметките покажуваат дека конечната цена на чинење е 

драстично пониска при громобранската инсталација со ГФУРС (помалку 

одводни спроводници, помалку врски, помалку заземјувачи, помалку земјени 

ископи, покусо време на изведба, евтино одржување и уште многу други). 

 

ОДРЕДУВАЊЕ НА НИВОТО НА ЗАШТИТА 
 
Според македонскиот стандард МКС Н.Б4.801 нивото на заштита од 

атмосферски електрични празнења за даден објект се одредува според 

следните параметри: 

- површината на објектот; 

- просечната годишна зачестеност на удари на молња во регионот каде се 

наоѓа објектот; 

- положбата на објектот и височината на околните објекти и дрвја; 

- материјалот од кој е направен објектот; 

- присутноста на луѓе во објектот; 

- содржината на објектот; 

- последиците од удар на молња по околината. 

Најпрво се пресметува ефикасноста на громобранската заштита, па од неа се 

одредува нивото на заштита. 

 

Табела 1 - Определување на нивото на громобранска заштита 
Ниво на заштита Ефикасност Е 

која треба да се задоволи 

Радиус на фиктивната  

сфера R[m]  

според МКС Н.Б4.801 

Прво ниво со доп. мерки E > 0,98 20 20 

Прво ниво 0,98 ≥ E > 0,95 20 20 

Второ ниво 0,95 ≥ E > 0,90 30 45 

Трето ниво 0,90 ≥ E > 0,80 45 45 

Четврто ниво 0,80 ≥ E > 0 60 60 

 

Ефикасноста на громобранската заштита се пресметува според изразот: 

 E=1 – Nc / Nd ..........................................  (1) 

 



Каде што е: 

Nc - максимален прифатлив просечен годишен број на атмосферски 

празнења во објектот, што можат да предизвикаат штета; 

Nd - очекувана годишна зачестеност на директни атмосферски празнења 

во објектот. 

Според македонскиот стандард МКС Н.Б4.801, за пресметување на Nc и 

Nd се користат следните изрази: 

 Nd=Ng * Ae * Ce * 10-6 ..............................  (2) 
 Nc = A*B*C ..............................................  (3) 
 

Во изразите (2) и (3) променливите го имаат следното значење: 

Ng – просечна годишна зачестеност на атмосферски празнења по 1км2 

површина во регионот во кој се наоѓа објектот што треба да биде заштитен; 

Ae – е плоштина на еквивалентната површина на објектот, што е изложена на 

атмосферски празнења (м2); 

Ce – коефициент на околината кој се избира од МКС Н.Б4.801 (Табела 2) 

 

 Ng=0.04*Nk1.25  ......................................... (4) 

 

Каде што Nk е просечен број на денови со грмотевици во текот на 

годината. Според македонскиот стандард МКС Н.Б4.803 просечниот годишен 

број денови со грмотевици на територијата на Република Македонија изнесува 

Nk = 40. 

Од тука, со замена на оваа вредност во изразот (4) се добива: 

  

 Ng = 4,02 празнења годишно на km2 ...  (5) 

 

Еквивалентната површина Ае на објектот се дефинира како површина на 

ниво на земја, на која има иста годишна зачестеност на директни атмосферски 

празнења како и објектот што се заштитува. 

Еквивалентната површина се пресметува според формулата: 

 

 Ae =L*W+6*(L+W)+9*π*H2 ...................... (6) 

  

 Во изразот (6) променливите го имаат следното значење: 



 

• L- должина на објектот; 

• W- широчина на објектот; 

• H- височина на објектот. 

 

 За да се добие вредноста на најголемиот толериран годи[ен број 

атмосферски празнења Nc, најпрво се одредуваат коефициентите A, B и C. Тие 

се избираат од соодветните табели на македонскиот стандард МКС Н.Б4.804 за 

за[тита на објекти од атмосферски празнења - толерирана зачестеност на 

атмосферски празнења. 

 

A=A1 * A2 * A3 * A4 ................................... (7) 

B=B1 * B2 * B3 * B4 ................................... (8) 

C=C1 * C2 * C3 ......................................... (9) 

 

 Имајќи ги вредностите на компонентите A, B и C за засебните градежни 

целини на објектите, со нивна замена во изразот (3) односно изразот (2) се 

добиваат коефициентите Nc односно Nd. Димензионираната заштита се 

постигнува со избор и поставеност на неопходниот број ГФУРСи на теренот на 

кој се изведува предметната фотоволтаична централа. 

 

ПРЕСМЕТКА НА ЗАШТИТНАТА ЗОНА ПОД ГФУРС 
 

 Според препораката на производителот на громобранските фаЌачи со 

уред за рано стартување и МКС Н.Б4.810, ГФУРС се прицврстува на челичен 

јарбол со височина од најмалку 2м над највисоката точка на објектот што се 

штити. Јарболот треба цврсто да се закачи на ѕидот или на покривот на 

објектот или пак на било кој истакнат дел од објектот. 

 Исто така може да се употреби и посебен јарбол поставен непосредно до 

објектот кој се штити, но неговата височина мора да ја надвишува највисоката 

штитена точка на објектот за најмалку 2м. За да се обезбеди стабилност на 

системот, по потреба можат да се користат и затегнувачки челични сајли. 

 Уредот за рано стартување вграден во громобранскиот фаќач, во услови 

кога би можело да дојде до атмосферско празнење, создава предуслови за 



порано генерирање нагорен трасер. Средна вредност на брзината на развој на 

тој трасер е v=1m/μs (податок од македонскиот стандард МКС Н.Б4.810, Прилог 

А, точка А.1.2). Зависно од вградениот тип на уредот за рано стартување, тој 

трасер се јавува со време на предничење ΔТ пред другите висински истакнати 

предмети на исто висинско ниво околу него.  

 Должината на нагорниот трасер се пресметува преку изразот: 

 

 ΔL = v ⋅ΔT .............................................. (10) 

 

 Во табелата се дадени должините на нагорниот трасер во зависност од 

времињата на предничење на реакцијата кај вградениот уред за рано 

стартување во ГФУРС. 

Табела 2 - времиња на предничење и должина на нагорниот трасер 

време на предничење - ΔТ должина на нагорен трасер - ΔL 

15 μs 15 m 

30 μs 30 m 

45 μs 45 m 

60 μs 60 m 

 

 Радиусот на заштитната зона на избраниот ГФУРС на ниво h (m) под 

врвот на фаќачот, за потребното ниво на заштита, се пресметува според 

следните изрази дадени во македонскиот стандард МКС Н.Б4.810, точка 

6.2.3.2: 

за  h ≥ 5 m .......... Rp=�h(2R –  h) + ΔL(2R + ΔL)……h≥5m…….(11) 

за 2 m ≤ h < 5 m Rp=0.2*h*Rp(h=5m) .............................. (12) 

 

Во изразот (12) со Rp(h=5m) е означена вредноста на заштитата при h=5[m] 

пресметана со погорната равенка. 

Според диспозицијата на објектите од фотоволтаичната централа на теренот, 

потребното ниво на заштита на просторот и објектите на фотоволтаичната 

централа може да се обезбеди со поставување на 3 (три) ГФУРСи и нивно 

соодветно распоредување на теренот. Конечната местоположба на монтажа на 



инсталираните ГФУРСи е обележена на соодветната скица дадена во 

графичкиот прилог. 

Моделите на сите вградени громобрански фаќачи со уред за рано стартување 

(ГФУРС) се од типот VEDA TOTAL. Сите ГФУРСи се поставени на сопствени 

носечки челични јарболи. 

 

1.2.6. Кабли и конектори 
 Еднонасочниот кабелски развод ќе се изведе со флексибилни изолирани 

проводници со соодветен пресек, вовлечени во пластично или метално црево. 

Врските од DC соборните ормари до DC/AC разводот ќе се изведат со кабли со 

соодветен полн пресек на проводниците. Поврзувањето на проводниците ќе се 

изведува со соодветни клеми и спојници во панелната кутија, во DC собирното 

ормарче и на собирниците во DC/AC разводот.  

 

 

 

 



 
 

1.2.7. Ограничувања на падот на напон по основа на MPPT 
 

 Ограничувањето произлегува од фактот што инверторот преку следење 

на посредни параметри ја дефинира оперативната точка на максимална моќ од 

PV панелот. Поголемите падови на напон во кабелските врски имаат за 

последица намалување на ефикасното следење на точката на максимална моќ 

на панелите. Според тоа, заштедите на кабелските врски имаат влијание врз 

намалувањето на годишното производство на системот. Во определувањето на 

оптималниот пресек на проводниците се користи комплексен математички 

модел кој покрај другото ги зема во предвид и наведените моменти. Во Табела 

прикажани се минимални пресеци на основа на термички оптоварувања: 

 

Табела Проводници помеѓу модулите и DC собирни ормари 
Минимален пресек (мм2) 
Ik(A) = 6  t (s) = 0.1 

Изолација    Cu - проводник    Al – проводник 

PVC/XLPE   0,09     0,21 

Табела Проводници помеѓу DC собирни ормари и собирниците DC во 
DC/AC постројката 
Минимален пресек (мм2) 
Ik(A) = 6  t (s) = 0.1 

Изолација    Cu - проводник    Al – проводник 

PVC/XLPE   0,59     1,36 

Оптимален пресек и пад на напон 
Методологијата се состои во определување на најмалите вкупни трошоци. При 

тоа, за трошоци, земени во предвид и пресметани се загубите на енергија 

поради падовите на напон, намалената ефикасност поради изместување на 

MPPT и трошоците за кабел. За да се зголеми расположивоста на постројката и 

подобри степенот на корисно дејство, прифатена е шемата со DC собирници 



помеѓу модулите и инвертерот. Од едната страна на DC собирниците ќе бидат 

приклучени 2 доводни кабли за секој стринг, а од другата страна еден 

инвертер. Доводите нема да содржат комутациони елементи како што се 

прекинувачи или контактори, но ќе се приклучат преку соодветни осигурачи 

директно на собирниците. 

 

1.2.8. Осветлување на фотонапонската централа 
 Околу целата локација се предвидува симетрично поставување на околу 

15 - 20 слободностоечки канделабри на соодветно осовинско растојание кое е 

прикажано во графичките прилози, на метални столбови со висина од околу 4,5 

метри на новопроеткираната метална ограда. Светилките кои се предвидуваат 

се ЛЕД со моќност од 20W. 

 

1.2.9. Метален електричен ормар AC ОРМАР 
 Опремата за 0,8 kV нисконапонски развод (заштитни прекинувачи и др.) 

сместена е во метални куќишта – фабричка изведба со димензии (WxDxH). 

Опслужувањето на таблите е од предната страна. Напојувањето е според 

еднополната шема. Основни параметри на 0,8 kV развод се: 

• Производител 

• Номинален напон: 400/230 VAC 

• Номинална струја: 160 (A) 

• Степен на заштита: IP 54 

• Систем на мрежа: IEC TN-C/S 

• Стандарди: IEC 439-1, MKS и проектирани спецификации 

Ознаки и натписни плочки: на видливо место е поставена еднополна шема на 

струјните кола. Натписните плочки овозможуваат лесна и брза манипулација со 

вградените струјни кола и опрема и проектираниот систем на мрежа и заштита. 

 



 
 

1.3. Заштита од напон на допир 
 Напонот на допир е дел од напонот на грешката или напонот на 

заземјувачот што може да се премости со допир. Овој напон на допир може да 

се дефинира и како потенцијалната разлика меѓу проводливиот дел од уредот 

(електраната) или проводникот под напон и земјата што ракувачот ја 

премостува со своето тело. До појава на напон на допир доаѓа поради дефект 

на електричните инсталации и постројки, поради невнимателна употреба, 

поради дотраеноста на изолацијата и слично. 

 За заштита на персоналот од превисок допирен напон, како и за 

нормално работење на електраната, во РО ормарите како средство за заштита 

е предвидено да се користи заштитно заземјување согласно МКС.Н.Б2.754 и 

МКС Н.Б2.754/1 – Заземјување и заштитни проводници. Истото ќе има 

заштитна и работна функција. Со примена на заземјувањето се спечува на 

проводливите делови од електраната што не му припаѓаат на струјниот круг да 

се одржи превисок напон на допир. 

 За оваа цел сите метални делови од електраната кои не се носители на 

струја т.е. во нормални работни услови не се под напон ќе бидат поврзани на 

заземјувачот со Rpr - 2Ω. 

 На заземjувачот ќе бидат поврзани сите носечки платформи, нултата и 

заземјителна шина на НН таблата, куќиштето на инверторите и куќиштата на 

комплетниот уред за развод (РП). 

 Ќе се користи мрежаст заземјувач од железно-поцинкувана лента од тип 

FeZn 25х4 mm поставена во земја на длабочина од 0,8 m под теренот. Сите 



платформи меѓусебно ќе бидат поврзани со мрежастиот заземјувач. 

Заедничката заземјителна клема на ГРТ ќе се поврзе кон заземјувачот преку 

FeZn 25x4mm, а поврзувањето ќе биде преку контролни клеми (врски што се 

раставуваат). Кон оваа клема ќе се поврзат куќиштата на инверторите, на 

комплетниот уред за распоредување - разводна постројка (РП), на НН табла и 

металните конструктивни делови, заштитната ограда како и металните 

столбови за партерното осветлување. 

 Сите електромонтажни работи да се изведуваат согласно нормите, 

правилниците и одредбите, валидни во моментот на монтажата. 

 По завршување со електромонтажните работи да се извршат 

неопходните 

испитувања и мерења за пуштање во работен режим и да се состават 

соодветните записници. 

 

 

 

1.3.1. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВЕДБА 
Електричните инсталации треба да се изведат според соодветните МКС 

и IEC стандарди: 

• 0o C do 60o C употреба 

• -40o C do 70o C опционо 

• -10o C do 85o C складирање 

• Влажност 10-90% релативна без кондензација 

• Заштита према ANSI C37.90 за сите I/O 

• IEC 60068-2-1, 2, 3, ниска, висока, отпорност на влага 

• IEC 60068-2-6, тест на вибрации (синусоидални) 

• IEC 60068-4-2, тест на отпорност на електростатско празнење 

• IEC 60068-4-3, Зрачење, радио-фреквенции, тест на отпорност на 

електро магнетни полинја 

• IEC 60068-4-4, тест на отпорност према електрични преодни удари 

• IEC 60068-4-5, тест на отпорност на удар 

• IEC 60068-4-11, тест на отпорност на краткотрен прекин на напојувањето 

и вариација на напонот 



• IEC 60068-4-12, тест на отпорност на осцилирачки бранови 

• МКС Н.Б2.741 (IEC 60364-4-41), електрични инсталации во згради – 

заштита од електричен удар 

• МКС Н.Б2.742 (IEC 60364-4-42), електрични инсталации во згради – 

заштита од термичко влијание 

• МКС Н.Б2.743 (IEC 60364-4-43), електрични инсталации во згради – 

заштита од прекумерни струи 

• IEC 60364-4-47 – мерки за заштита од електричен удар 

• МКС Н.Б2.751 (IEC 60364-5-51), електрични инсталации во згради – 

избор и поставување на електричната опрема (општи правила) 

• МКС Н.Б2.752 (IEC 60364-5-52), електрични инсталации во згради – 

• електричен развод (трајно дозволени струи) 

• МKС Н.Б2.754 (IEC 60364-5-54), електрични инсталации во згради - 

• заземјување и заштитни спроводници 

• IEC 60364-7-712, електрични инсталации во згради – барања за 

специјални инсталации или локации (соларни фотонапонски PV системи 

за напојување) 

• EN 60364-7-712, електрична инсталација на фотонапонски систем 

• EN 61173, заштита од пренапони настанати во фотонапонскиот систем 

Пред почеток на работите неопходно е да бидат разработени сите 

детали и промени. Основа за спроведување на работите треба да биде 

ревидираниот и одобрен основен проект. Според законската регулатива, со 

оглед на нивото на разработка, овој основен проект може да се користи и како 

изведбен проект. Работите се изведуваат во тесна координација со надзорниот 

орган. 

Пред отпочнување со работите неопходно е да се изврши комплетна 

подготовка со обезбедување на потребниот материјал, опрема, алат, машини, 

работна рака со соодветна квалификација и назначено одговорно лице од 

страна на изведувачот. 

Пред отпочнување со работите потребно е да се обезбеди безнапонска 

состојба и сигурност дека нема да дојде до изложување на работниците на 

опасни напони и пренапони. Неопходно е претходно снимање на постоечката 

состојба. 



 

1.3.2. ЕКСПЛАТАЦИЈА НА ФОТОНАПОНСКАТА ЕЛЕКТРАНА И УСЛОВИ ЗА 
НЕЈЗИНО ОДРЖУВАЊЕ 

При експлоатацијата на електраната треба да се води сметка за 

одржувањето на нејзините елементи. Електричната инсталација треба редовно 

да се прегледува, најмалку еднаш годишно, а во случај на сомневање во 

трајноста и исправноста на инсталацијата (оштетување на изолацијата, слаб 

контакт во разводните ормари, искрења на контактите итн.) потребно е 

инстатно отклонување, бидејќи може да има штетно и опасно влијание врз 

трајноста на елементите а со тоа и на целиот објект како целина. Исто така 

дефект на електричната инсталација може да доведе до хаварија и значително 

намалување на експлоатациониот век на електраната. 

 

 

1.3.3. ВЛИЈАНИЕ НА ЕЛЕКТРАНАТА ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 
При своето функционирање овој објект не создава цврст отпад, па 

заради тоа и нема потреба од негово отстранување од самата локација. 

Системот, согласно својата намена, нема никакво негативно влијание 

врз населението, поради тоа што загадувањето на животната средина кај 

ваквите објекти е сведена на минимум. 

2. ВОДЕЊЕ НА КАБЛИ 
Изведбата на НН кабловска мрежа во конзумното подрачје на ТС 

10(20)/0,4 kV се врши со цел приклучување на новоизградените инвертори за 

превземање на произведена електрична енергија од фотоволтаични панели 

како и за сопствено напојување на објектот со можност за идни нови 

потрошувачи. Со изградбата на новопредвидената кабловска мрежа ќе се 

овозможи приклучување на новоизградените објекти (кои не можат да бидат 

приклучени на постоечката мрежа поради не постоење на друга приклучна ТС) 

и нивно квалитетно и доверливо поврзување со електричната мрежа на ЕВН 

Македонија за пласман на произведената електрична енергија. 

Основниот проект ќе треба да се изработи според важечките закони и 

МКС прописи и стандарди, како и според препораките на ЕВН Македонија АД 

Скопје. 



 
Технички податоци 

Објект:  -------------------------------------- ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА 3.207,6KW  

Напојна трафостаница:  -------------------- Криви дол 1 ТС 10/20/0,4 kV 2000 kVA 

Напојна трафостаница:  -------------------- Криви дол 2 ТС 10/20/0,4 kV 2000 kVA 

Приклучок: -- Нов НН кабловски извод од ТС1 и ТС2 10/20/0,4 kV по 2000 kVA 

Работен напон: ----------------------------------------------------------------------------- 0,4 kV 

Тип на кабел:  ------------------------------------------------------------------------ (во прилог) 

Должина на траса:  ----------------------------------------------------------------- (во прилог) 

 

2.1. ОПИС НА ТРАСАТА 
Кабелската траса на новопредвиденитe изводи започнува од новите 

10/20/0,4 kV 2000 kVA до главниот разводен ормар (GRT) со кабел NAYY 6 x (4 

x 1 x 240) mm2, до секој од инвертер. 

Кабловските траси се дел од внатрешната инсталација  

 Карактеристики на кабловските водови 
Ископот на кабелскиот ров треба да се изведе рачно или машински, со 

внимателно копање поради можноста за постоење на неочекувани подземни 

инсталации. Ширината на дното на ровот треба да изнесува 0,4 m а неговата 

длабочина 0,8 m. Во ровот треба да се положи еден или повеќе нисконапонски 

кабли според цртежите дадени во прилог. Затрупувањето на ровот се изведува 

во слоеви со нивно набивање а површината на ровот треба да се врати во 

првобитната состојба. 

Нисконапонските кабли се механички заштитени со поставување на 

пластични ГАЛ штитници по целата должина на кабелот според сликата дадена 

во прилог. 

По целата должина на ровот се предвидува полагање на челично-

поцинкувана лента FeZn 25x4 mm која ќе биде поврзана со заземјувачкиот 

систем на ормарите и заштитното заземјување на ТС. 

При ископот на ровот доколку дојде до обрушување на земјата потребно 

е да се изврши негово потпирање од страните. 

  

 

 



Обележување на каблите 
Над положениот кабел треба да се положи пластифицирана опоменска 

(упозорителна) трака по целата должина на ровот. 

Доколку инвеститорот смета дека е потребно може да употреби и 

дополнителни обележувања на трасата. 

 
Начин на полагање на енергетските кабли 
Директно полагање на енергетски кабли во земја 
Се препорачува директно полагање на кабелот во кабелски ров чии 

димензии зависат од работниот напон, видот на земјиштето и бројот на кабли 

кои се полагаат во истиот ров. Нормална длабочина на ров во кој се полага 1 

kV, 10 kV и 20 kV кабли длабочината на ровот изнесува 0,8 m. Отстапувања од 

овие длабочини се дозволени само на мали должини при вкрстување со други 

кабли и инсталации. Во ваквите случаеви е потребо да се примени 

дополнителна механичка заштита со заштитни цевки, бетонски штитници и сл. 

Кабелот се полага во средината на слој од песок и шљунак со дебелина 

од 0,2 m. За набивање на овој слој треба да се користат исклучиво рачни 

набивачи. 

Затрупувањето на кабелскиот ров се врши со откопот во слоеви од по 

0,3 m со механичко набивање. При затрупување на ровот над кабелот по 

должината на целата траса треба да се положи пластифицирана опоменска 

лента со црвена боја и втиснат натпис “ВНИМАНИЕ ЕЛЕКТРИЧЕН КАБЕЛ” 

според слика 2-1. Доколку во ист ров се полагаат повеќе кабли бројот и 

начинот на полагање на опоменските ленти треба да биде така избран да сите 

кабли бидат покриени со опоменски ленти, според слика 2-2. 

За премин под пат наместо кабелска канализација може да се користи 

директно полагање на кабли во земја според слика 2-3. 

После полагањето, изработката на спојници и завршници, кабелската 

траса треба да се доведе во првобитна состојба. 

 



 
Слика 2-1. Полагање на НН кабел на рагулирани и нерегулирани површини 

 

 
Слика 2-2. Полагање на повеќе кабли во ист ров 

 



 
Слика 2-3. Полагање на кабел под пат 

 

Приближување и вкрстување на енергетски кабел со други подземни 
инсталации 
o Приближубање и вкрстување на енергетски и телекомуникациски кабли 

Дозволено е паралелно водење на енергетски и телекомуникациски 

кабли на меѓусебно растојание од најмалку 0,5m за кабли со номинален напон 

од 1 kV, 10kV и 20kV, односно 1m за кабли со номиналан напон од 35kV. 

Вкрстување на енергетски со телекомуникациски кабел е дозволена на 

растојание од најмалку 0,5m при што аголот на вкрстување треба да биде 90º 

во населени места и не помал од 45º вон населени места. По правило 

енергетскиот кабел се полага под телекомуникацискиот. 

Доколку не е возможно да се постигнат погоре дефинираните минимални 

растојанија енергетскиот кабел треба да се вовлече во заштитна цевка, но 

сепак нивното меѓусебно растојание не смее да биде помало од 0,3 m. 

Минималните растојанија и агли на вкрстување дефинирани погоре не 

важат за оптички кабли. 

Телекомуникациските кабли кои служат исклучиво за потребите на 

дистрибутерот на електрична енергија можат да се полагаат во ист ров со 

енергетските кабли на меѓусебно растојание од 0,2m. 

 



o Приближување и вкрстување на енергетски каблисo цевки на водовод и 

канализација 

Не е дозволено водење на енергетски кабел паралелно, под или над 

водоводна или канализациона цевка. Минималното хоризонталното растојание 

помеѓу енергетскиот кабел од водоводна или канализациона мрежа треба да 

изнесува 0,5m. 

При вкрстување на енергетски кабел со водоводна или канализациона 

мрежа дозволено е негово полагање под или над цевката на меѓусебно 

растојание од најмалку 0,4 m. 

Доколку не можат да се постигнат минималните растојанија дефинирани 

погоре тогаш енергетскиот кабел треба да се вовлече во заштитна цевка. 

При вкрстување и паралелно водење на енергетски кабел за јавно 

осветлување и топловод треба да се оствари минимално растојание од 0,3 m. 

Изборот на енергетските проводнци (кабли) е извршен според: 

- Номинални струи 

- Струја на куса врска 

- Термичко напрегање на проводниците 

- Пад на напон 
Кабловските траси се дадени во графичкиот дел и се дадени во прилог. 

 

2.2. КАРАКТЕРИСТИКИ НА КАБЛОВСКИТЕ ВОДОВИ 
Проводникот (соларниот кабел) кој се користи за меѓусебно поврзување 

на модулите во стрингови кои понатаму се поврзуваат со инверторите преку 

DC ормарот има специјална примена во фотоволтаичните системи со голема 

отпорност на УВ зрачење и голема изолациона отпорност. Тип на кабел: PV1-F 

0.6 /1KV 1 x 4/6мм2 

 
 
 
 
 
 
 
 



Очекувано годишно производство согласно софтверска алатка PV GIS 
Photovoltaic Geographical Information System 
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ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА 3.207,60kW – Криви дол Штип  

 

 

 

 

КП 59, 60/1, 65/1 и 66/3  

КО КРИВИ ДОЛ, Општина Св. Николе 



 

1. Распоред на фото панелите по стрингови и секции 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трафостаница 2000 kVA 

Секција со 18 панели 
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