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Врз основа на Законот за урбанистичко планирање (Службен весник на РСМ бр. 32/20), 
Директорот на фирмата АРХИКОНС Јован дооел – Кавадарци, го донесе следното: 

РЕШЕНИЕ 

За одговорни Планери на: 
Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за Е1.13 – Површински соларни 
и фотоволтаични електрани ( фотоволтаични плантажи), на КП 1484/1, КО Пепелиште, 
општина Неготино, со техн.бр. 09– 02/2021, од 01/2022, се одредуваат: 

1.Спасовска Левче, дипл.инж.арх.
2.Ристовски Јован, дипл.инж.арх.

Одредените стручни лица ги исполнуваат условите пропишани во поглед на стручната 
подготвеност и пракса, да може самостојно да изработуваат и потпишуваат на ваков вид 
планови. 

јануари 2022 година АРХИКОНС Јован дооел -Кавадарци 
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- ВОВЕД 
Врз основа на одобрената Проектна програма, а изработена согласно член 62, 

став 3 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр.32/2020), 
пристапено е кон отпочнување на постапката за изработување на Урбанистички 
проект вон опфат на урбанистички план, за Е1.13 – Површински соларни и 
фотоволтаични електрани ( фотоволтаични плантажи), на КП 1484/1, КО 
Пепелиште, општина Неготино. 

Предложениот проектен опфат се наоѓа надвор од населено место,  во близина 
на селото Пепелиште, на јужната страна од него, а нарачател на урбанистичкиот 
проект вон опфат на урбанистички план е физичко лице. 

Урбанистичкиот проект вон опфат на урбанистички план содржи: 
1. Документациона основа во која се систематизирани податоци за постојната

состојба во рамки на планскиот опфат, анализа на можностите за просторен 
развој и програмските проекции за подрачјето на планскиот опфат; 

2. Урбанистичко проектна документација којашто структурно се состои од
плански и од проектен дел: 

- Во планскиот дел се презентирани урбанистичко-проектните решенија и 
дефинирани се детални плански одредби неопходни за реализација; 

- Проектниот дел ги содржи идејните проекти за градбите во проектниот 
опфат од соодветните технички струки. 

Основа за изработка на Урбанистичкиот проект вон опфат на урбанистички 
план  

- Одобрена Проектна програма, заверка бр 11-287/3 од 23.08.2021 од страна 
на општина Неготино; 
- Услови за планирање на просторот со тех.бр Y05321 од јуни 2021 изработени 
од Агенцијата за планирање на просторот; 
- Дигитализирана ажурирана геодетска подлога изработена од овластена 
геодетска фирма;  
- Податоци од субјектите од член 47, став 1 од ЗУП (Сл.вес. на РСМ 
бр.32/2020); 
- Методологијата која произлегува од одредбите на Законот за урбанистичко 
планирање (Сл.Весник на РСМ бр.32/2020), Правилникот за урбанистичко 
планирање (Сл.Весник на РСМ бр.225/2020) и друга релевантна законска и 
подзаконска регулатива. 

1. Површина и опис на границите на планскиот опфат со географско и
геодетско одредување на неговото подрачје

Планскиот опфат е лоциран јужно од село Пепелиште на растојание од 
околу 4 km, северно од реката Вардар, на западната страна од полски пат, на 

надморска висина од околу 141 м.  
Цел на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за Е1.13 – 

Површински соларни и фотоволтаични електрани ( фотоволтаични плантажи), на 
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КП 1484/1, КО Пепелиште, општина Неготино, е оформување на градежна парцела 
од 1 катастарска парцела - 1484/1, КО Пепелиште, со намена Е1.13 – Површински 
соларни и фотоволтаични електрани ( фотоволтаични плантажи) со моќност од 
1МW, со влез од полски пат со кој тангира на источната страна со сите потребни 
параметри за нејзина реализација и усогласување на планот со Законот  за 
урбанистичко планирање (Службен весник на РСМ  бр.32/20), Законот за урбано 
зеленило (Службен весник на Република Македонија бр 11/18),  како и Правилникот 
за урбанистичко планирање, (Службен весник на РСМ бр 225/20)  

Граници на проектниот опфат се: 

- на север – КП 1483, КО Пепелиште 

- на исток – КП 1484/2, КО Пепелиште 

- на југ – КП 1485/1, КО Пепелиште 

- на запад – полски пат 

- површина на проектниот опфат изнесува  1,3724 ха. 

Koordinati na планскиот  opfat се 

br.       U    H 
1 7594409.36  4596638.21  
2 7594451.08  4596663.22  
3 7594488.94  4596687.99  
4 7594501.07  4596695.83  
5 7594555.87  4596728.74  
6 7594627.51  4596772.82  
7 7594643.86  4596752.96  
8 7594661.58  4596730.05  
9 7594589.12  4596686.53  
10 7594541.01  4596657.29  
11 7594478.88  4596618.74  
12 7594441.05  4596596.16 

2. Историјат на планирањето и уредувањето на подрачјето во близина на
проектниот опфат и неговата непосредна околина
Предметниот проектен опфат за Урбанистички проект вон опфат на

урбанистички план, за Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани ( 
фотоволтаични плантажи), на КП 1484/1, КО Пепелиште, општина Неготино според 
добиените податоци од општина Неготино не влегува во плански опфат на донесен 
урбанистички план или друг вид на урбанистичко планска документација. 

Главна основа за планирање на просторот за планскиот опфат претставува 
Просторниот план на РМ, односно Условите за планирање на просторот со тех.бр 
Y05321 од јуни 2021, изработени од Агенција за планирање на просторот со 
Решение за УПП со арх.бр УП1-15 625/2021 од 15.06.2021 издадено од МЖСПП - 
Сектор за просторно планирање. 
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Во непосредна близина на планскиот опфатнема донесено урбанистички план 
или друг вид на урбанистичко планска документација. 

3. Податоци за природните чинители кои можат да влијаат на развојот на
подрачјето во рамки на проектниот опфат
Природните карактеристики на едно подрачје претставуваат збир на вредности и

обележја создадени од природата, а без учеството и влијанието на човекот. Во нив 
спаѓаат: географската и геопрометната положба на подрачјето, релјефните 
карактеристики, геолошки, сеизмички, педолошки, климатски карактеристики и др. 
- Климатски карактеристики 

o Климатски карактеристики

Областа Тиквеш и Повардарие каде е лоцирана предметната локација се 

наоѓа под влијание на медитеранска клима која продира од југ преку Демир Каписка 

клисура и на континентална клима која продира од север преку Велешка котлина. 

Судирот на две различни климатски влијанија создава модифицирана 

медитеранска клима со следни карактеристики: просечна годишна температура на 

воздухот 13,5°С; највисока просечна месечна температура - јули, август; најниска 

просечна месечна температура - јануари 1,4°С; годишна средномесечна 

температура над 0°С; број на мразни денови (под 0°С) - 58,4 дена; средно траење 

на мразен период - 112 дена; температурна амплитуда - 58,6°С, односно апсолутна 

максимална температура 41,8°С (август) и апсолутна минимална температура -

17,8°С (јануари). 

Должина на траењето на сончевиот сјај (осончување) годишно за Средно 

Повардарие изнесува 2230 часови со максимум во месеците јули и август. 

Плувиометриските анализи покажуваат дека ова подрачје е лоцирано во 

најсушното подрачје во Републиката со следни карактеристики: просечна годишна 

сума на врнежи - 437 мм, максимална сума на врнежи по месеци - 61,2 мм - 

октомври, минимална сума на врнежи по месеци - 47,5 мм - мај, поројни врнежи од 

локален карактер - мај до септември, дневен максимум - 97 мм. Просечна годишна 

влажност на воздухот е 71%. Просечен број на ведри денови е 118 дена, облачни 

153 и тмурни 94 дена. 

Интензитетот на дневниот максимум условува создавање на големи поројни 

води кои создаваат посебни проблеми во градот. 
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Снежниот покривач се јавува од декември до март или вкупно 71 ден во 

годината, просечно, а стварниот број на денови со снежен покривач изнесува 21 

ден. Максимално регистрирана висина на снежниот покривач достигнува 93 см. 

Воздушните струења имаат најголема честина од насоките север и северо-

запад. 

Струењата од северна насока имаат следни особености: просечна годишна 

честина 145‰, средна јачина 2 бофори, максимална јачина 10 бофори, просечна 

брзина 2,2 - 3,4 м/сек, максимална регистрирана јачина 27,5 м/сек. 

Струењата од северо-запад имаат следни карактеристики: просечна годишна 

честина 118‰, средна јачина 1,8 бофори, максимална регистрирана јачина 8 

бофори, просечна брзина 2,6 м/сек. 

o Геолошки карактеристики 
 

Gradot Неготино i negovoto neposredno opkru`uvawe pripa|a na Vardarskata 
geotektonska zona. 
Kako rezultat na geotektonskite dvi`ewa geolo{kiot sostav e izrazito slo`en 
vo koj pokraj drugite se vbrojuvaat i aluvijalno-deluvijalnite sedimenti. 
Nevoedna~enata granulacija i neramnomerna konsolidiranost uslovuva linijska 
erozija i prete`na stabilnost na gradba. 
 

o Хидролошки карактеристики 
 

Prostorot na gradot i negovoto opkru`uvawe od hidrografski aspekt raspolaga 
so tereni od zbien tip so slabo izda{ni izvori do 1 litar vo sekunda. 
Hidrografskata mre`a e izrazito retka, sostavena od glaven vodotek – rekata 
Вардар i relativno kusi i siroma{ni so voda pritoki. 
Podzemnite vodi ne se celosno istra`eni taka da postojat parcijalni 
informacii koi uka`uvaat na : postoewe na visoki vodi po te~enieto na rekata 
Вардар i podzemen izdan koj na ovoj prostor e relativno plitok, {to nalaga 
celosna regulacija na re~noto korito. 
 

o Сеизмички карактеристики 
Maksimalno registrirana ja~ina na pomestuvawe na tloto na teritorijata na 
gradot Неготино iznesuva 7 (stepeni) po MKS. Podra~jeto na gradot i op{tinata 
spored soznanijata i rezultatite od istra`uvawata se nao|a pod vlijanie na 
nadvore{ni epicentralni `ari{ta, oddale~eni do 100 km. 
Vo ramkite na mikroseizmi~kata reonizacija na teritorijata na republika 
Makedonija, a vrz osnova na istra`uvaweto na vlijanieto na lokalnite i 
oddale~enite potresi, i relevantnite parametri definirana e gornata granica 
na magnitudata i o~ekuvanite zemjotresi kako zbiren dolgoro~en o~ekuvan 
maksimalen intenzitet koj, vo gradot bi iznesuval 8 (stepeni) MKS. 
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- Документациона основа – 

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани ( 

фотоволтаични плантажи), на КП 1484/1, КО Пепелиште, општина Неготино 
 

 
4. Податоци за создадените чинители кои ја синтетизираат состојбата на 

начинот на човековата употреба на земјиштето во рамките на проектниот 
опфат 
Проектниот опфат се наоѓа во непосредна близина на село Пепелиште. 
Просторот во проектниот опфат Урбанистички проект вон опфат на 

урбанистички план, за Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични 
електрани ( фотоволтаични плантажи), на КП 1484/1, КО Пепелиште, општина 
Неготино претставува неурбанизиран простор, но со можност за оформување на 
енергетски комплекс во функција на одржливиот развој преку производство на 
енергија од обновливи извори (сончева енергија) со почитување на релевантната 
законска и подзаконска регулатива. Во предметниот локалитет потребно е да се 
оформи градежна парцела, во која ќе се реализираат градби за производство на 
енергија – фотоволтаични електрани. 
 
5. Инвентаризација на земјиштето во проектниот опфат, на изградениот 

градежен фонд и на вкупната физичка супраструктура 
За потребите за изработка на Урбанистички проект вон опфат на 

урбанистички план, за Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични 
електрани ( фотоволтаични плантажи), на КП 1484/1, КО Пепелиште, општина 
Неготино изработен е Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени, 
Ажурирана геодетска подлога изработен од ГЕОДАТА ИНЖЕНЕРИНГ дооел - 
Кавадарци со дел.бр.0801-191/2020 од 26.10.2020 година. 

Податоците од инвентаризацијата на постојната состојба нанесени се врз 
ажурираната геодетска подлога. Во границите на планскиот опфат земјиштето е 
неизградено, а се состои од КП 1484/1, КО Пепелиште, општина Неготино. 
 
6. Инвентаризација на изградената комунална инфраструктура  

За присутноста на инфаструктурните инсталации (водоводна, канализациона 
електроенергетска, телекомуникациска мрежа и др.), како и за нивните главни 
водови се добиени податоци од соодветните Јавни претпријатија и од увидот на 
лице место констатирана е следната состојба: 

- Водоснабдување и канализациона мрежа 
Согласно добиеното известување од ЈП Комуналец Неготино со бр.УП1 08-

97/2 од 23.08.2021, во предметниот опфат не постојат водоводни и фекални 
канализациони инсталации коишто ги одржува и со кои стопанисува ЈП Комуналец 
Неготино.  

- Електроенергетска мрежа 
Согласно добиеното известување од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, 

Скопје со бр.10-1671/1-443 од 15.12.2020, во граници на опфатот не постојат 
електроенергетски објекти и инсталации што се во нивна надлежност.  

Согласно добиеното известување од МЕПСО АД, Скопје со бр.11-7726/1 од 
14.12.2020, на предметната локација нема електроенергетски објекти што се во 
нивна надлежност. 

- Телекомуникациска мрежа 
Согласно добиеното известување од АЕК со бр.1404-3087/2 од 09.12.2020 и 

Телеком АД Скопје со бр.32878 од 04.12.2020, во границите на опфатот нема 
постоечка ТК мрежа и инсталации. 
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- Документациона основа – 
Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани ( 

фотоволтаични плантажи), на КП 1484/1, КО Пепелиште, општина Неготино 

- Гасоводна мрежа 
Согласно добиените известувања од АД ГАМА Скопје и НЕР Скопје во 

државна сопственост, на локацијата нема ниту изведена, ниту планирана 
гасоводна мрежа што е во нивна надлежност. 

- ДЗС- Подрачно одделение Неготино 
Согласно добиеното известување од ДЗС, Сектор за оператива и логистика 

Подрачно одделение за заштита и спасување – Неготино со бр.09/3-131/2 од 
11.12.2020 во граници на опфатот немаат нивни објекти и не располагаат со 
податоци за постоечка или планирана инфраструктура. Во прилог на дописот ни 
доставуваат мерки за заштита и спасување кои треба да се вградат во планската 
документација.  
***Сите добиени податоци, информации и мислења од надлежните субјекти 
се прилог на точка 9 од текстуалниот дел на документационата основа. 

5. Инвентаризација на градби со режим на заштита на културно наследство,
постојни споменички целини, културни предели и друго
До Министерството за култура поднесено е барање за податоци и информации 

и по одредениот законски рок истите не се добиени и е поднесена опомена на која 
исто така не е добиен одговор.  

8. Нумерички показатели за постојната состојба во проектниот опфат

Табела 1 
НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПОСТОЈНАТА  СОСТОЈБА 

Бр. Опис на површини P (m²) % 
1 Проектен опфат 13724 100.0% 

2 
Неизградено  земјиште        

(КП 5000-дел, КП 2459-дел, КП 2458-дел, 
КП 2456, КП 2455-дел и КП 2147) 

13724 100.0% 

Составил: 

Левче Спасовска, дипл.инж.арх. 
број на овластување 0.0349 

Јован Ристовски, дипл.инж.арх. 
број на овластување 0.0350 
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- Документациона основа – 

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани ( 

фотоволтаични плантажи), на КП 1484/1, КО Пепелиште, општина Неготино 
 

 
9. ДРУГИ ПРИЛОЗИ СО ПОДАТОЦИ 

Во прилог на оваа точка следуваат добиените податоци од субјектите од член 
47, став 1 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.весник на РСМ бр.32/2020), 
како и други информации и мислења од државни институции и јавни претпријатија 
релевантни за подрачјето во проектниот опфат. 
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H3BECTYBAFbE 

Be H3secrYBaMe .ueKa Ha npe,nBH,neHHoT nJIaHCKH orrcpaT 3a H3pa6oTKa Ha 

rrJIaHCKa ,nOK teHTaUHja KaKO, )l,eTaneH yp6aHHCTHI-IKH n:raH ()l,YI1); feHepaJIeH 

yp6aHHCTJ1l.IKH nJIaH (fYI1); Yp6aHHcTwIKH nJIaH 3a ceno (YI1C); Yp6aHHCTJ1l.IKH 

nJlaH 3a BOH HaCeJIeHO "teCTO (YfICBHM); nOK3.J1Ha yp6aHHCTHYKa nJIaHCKa 

,noKYMeHTauHja (nYll)J); ,Up)!(aBHa yp6aHHCTHYKa rrJIaHCKa ,noKYMeHTauHja (,UYll,U); 

ApXI1TeKTOHCKO yp6aHHCTHYKa Ll,OKY'VleHTauHja (AYI1); I1poeKT 3a HHcppacTpYKTypa 

(I1I1), HeMa Tpaca Ha nJIaHHpaH H H3BeLl,eH raCOBOLl,. 

C o nOYHT, 

f A-MA A,U CKorrje 

113BPIlIHH Ll,HpeKTOpH, 

AKL\IIIOHepCKO APYWTBO rAMA CKonje 5yn. Ce. KnlllMeHT OXPIilACKIII 54, 1000 CKonje, MaKe,qOHlllja Ten. 02 3118 555 q,aKc 02 3117 110 
BKyneH He. ML-lHaneH KanlllTan 37 612 500 eyp 



 

 

 
 
 
 

                                                                                                                  ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје 

                                             Друштво за дистрибуција на електрична енергија 

                                                                                                        Бр. 10-1671/1-443 од 15.12.2020 

                                                                                                                                                      Скопје 

Одговорно лице: Aлександра Костовска 

Контакт телефон: 072 933 023 

 

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

Почитувани, 
 
Во врска со Вашиот допис број 239/20 oд 03.12.2020 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, за Е1.13 – Површински соларни и 
фотоволтаични електрани (фотоволтаични плантажи), на КП 1484/1, КО Пепелиште, општина 
Неготино, Ве известуваме дека во согласност со податоците од службената евиденција, располагаме со 
следните податоци:    
 
Во дадениот опфат/локација имаме: 
 

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

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

 
 0.4kV Подземна мрежа   
 0.4kV Надземна мрежа 

 
 Друго     во опфатот нема мрежа сопственост на ЕВН 

 

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.  
 
При  постоење на подземна инфраструктура во дадениот опфат, потребно е да се обратите до 
најблискиот Корисничко Енерго Центар, за проценка дали е потребно присуство на стручен вработен на 
лице место при реализирањето на активностите во предметниот опфат. 
 
Задолжително да се предвиди заштитен појас на електроенергетските објекти согласно Мрежните 
правила за дистрибуција на електрична енергија. 
 
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  

Кеј 13 Ноември бр.6, 1000 Скопје 

 
Бр: 32878 

Дата: 04.12.2020 

  
До 
Друштво за трговија на мало и проектирање  
АРХИКОНС Јован ДООЕЛ Кавадарци 
Ул.Вишешница бр.21 1430 Кавадарци 
 
 

 
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, за Е1.13 – Површински соларни и 
фотоволтаични електрани ( фотоволтаични плантажи), на КП 1484/1, КО Пепелиште, општина Неготино, 
Ве известуваме дека во границите на планскиот опфат нема постојни подземни ТК инсталации. 
 

Ова известување важи 6 ( шест ) месеци од денот на издавањето. 

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 

                                         
 
                                         МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД - СКОПЈЕ 

Адреса: „Кеј 13-ти Ноември“ број 6, 1000 Скопје, Р. Македонија 
Tелефон: +389 2 3100 200 | Факс: +389 2 3100 300 | Контакт центар +389 2 122 
E-Mail: kontakt@telekom.mk | Internet: www.telekom.mk 
ЕМБС 5168660 
ISO 9001, ISO 14001 и ISO 27001 сертифицирана компанија 

mailto:kontakt@telekom.mk
http://www.telekom.mk/












- ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ - 

Сектор за превенција, планирање и развој 

Подрачно одделение за заштита и спасување –Неготино 

ул.Маршал Тито бр.1,1440 Неготино 

тел:( 043) 361- 176, 

e-mail:negotino@dzs.gov.mk 

1 
Дирекција за заштита и спасување 

Сектор за превенција, планирање и развој 

Одделение за издавање на урбанистичка 

согласност 

ПОЗС Неготино 

заштита и спасување-Неготино

Ул.Маршал Тито бр.1 1440 Неготино 

Република Северна Македонија 

Тел:043361176 

фаx:043361176  

емаил:negotino@dzs.gov.

mk 

dzs.gov.mk 

11 Декември 2020 

Архивски број: 
Бр:09/3-131/2 

Дo 
АРХИКОНС Јован ДООЕЛ 

Ул.Вишешница бр.21 

1430 Кавадарци 

Предмет:Податоци и информации, доставува,- 

Врска:      Ваш акт  бр 240/20од 03.12.2020 

Согласно член  32 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, Одделението за 

издавање на урбанистичка согласност при Секторот за превенција, планирање и развој во 

Дирекција за заштита и спасување, Подрачно одделение за заштита и спасување Неготино 
информира: 

Почитувани, 

      Ве известуваме дека Дирекцијата за заштита и спасување ниту има постоечки а нема 

друга планирана инфраструктура на планскиот опфат за изработка на 

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план,за Е1.13-Површински соларни и 

фотоволтаични електрани(фотоволтаични плантажи ) на КП 1484/1,КО 

Пепелиште,општина Неготино.воедно Дирекцијата за заштита и спасување Ви доставува 

претходни услови за заштита и спасување кои согласно Законот за заштита и спасување - 

пречистен текст (Сл. весник на РСМ, бр. 93/12), Процената на загрозеност на опфатот за кој се 
однесува деталниот урбанистички план, Уредбата за начинот на применување на мерките за 

заштита и спасување при планирање на просторот и населбите, во проектите и при изградба на 

објектите, како и учество во технички преглед (Сл. весник на РСМ, бр. 105/05) и други 
прописи кои ја регулираат оваа област, треба да бидат вградени при изработка на  

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план,за Е1.13-Површински соларни и 

фотоволтаични електрани(фотоволтаични плантажи ) на КП 1484/1,КО 
Пепелиште,општина Неготино да се опфатат следните мерки: 



2 
Дирекција за заштита и спасување 

Сектор за превенција, планирање и развој 

Одделение за издавање на урбанистичка 

согласност 

ПОЗС Неготино 

Ул.Маршал Тито бр.1 1440 Неготино 

Република Северна Македонија 

Тел:043361176 

фаx:043361176  

емаил:negotino@dzs.gov.

mk 

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. 

5. РАДИОЛОШКА, ХЕМИСКА И БИОЛОШКА ЗАШТИТА

Да се предвидат мерките за радиолошка, хемиска и биолошка заштита. 

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. 



3 
Дирекција за заштита и спасување 

Сектор за превенција, планирање и развој 

Одделение за издавање на урбанистичка 

согласност 

ПОЗС Неготино 

Ул.Маршал Тито бр.1 1440 Неготино 

Република Северна Македонија 

Тел:043361176 

фаx:043361176  

емаил:negotino@dzs.gov.

mk 

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 РМ 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. 
на  Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план,за Е1.13-Површински 

соларни и фотоволтаични електрани(фотоволтаични плантажи ) на КП 1484/1,КО 

Пепелиште,општина Неготино или Откако ќе ги разработите и вградите условите за заштита 

и спасување во Урбанистичката документација за изработка на на  Урбанистички проект вон 

опфат на урбанистички план,за Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични 

електрани(фотоволтаични плантажи ) на КП 1484/1,КО Пепелиште,општина Неготино да 

ја доставите до Дирекцијата за заштита и спасување, за да добиете мислење за застапеност на 

мерките за заштита и спасување.  

по задолжение од Директорот 

 Овластено лице 
Доставено до: 

- Насловот 

- Архива 







ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ 
Скопје

Друштво за дистрибуција на електрична енергија

Бр. 10-55/7-419  од 29.09.2021
Скопје

Одговорно лицe:  Драган Николоски

Контакт телефон: 02 3205 300 – 41 308

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

Почитувани,

Во врска со Вашиот допис бр. 11- 355/2 од 29.09.2021 година, со кој барате да дадеме 
мислење за  Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за Е1.13 – Површински 
соларни и фотоволтаични електрани ( фотоволтаични плантажи), на КП 1484/1, КО Пепелиште, 
општина Неготино,  ве известуваме дека НЕМАМЕ забелешки за електроенергетските објекти и 
инфраструктура и Ви даваме ПОЗИТИВНО мислење.

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 Ноември бр. 6, 1000 Скопје, Р. Македонија 

Контакт  Телефон: +389 2 3100 200 ; Факс: +389 2 3100 300; Контакт центар 171 е-mail: 
kontakt@telekom.mk; www.telekom.mk 

ЕМБС 5168660 

Бр. 38332 

Датум: 01.10.2021 

До 
Општина Неготино 

 Предмет: Доставување на мислење 

Согласно Вашето Барање за Мислење добиено преку информацискиот систем е-урбанизам за Урбанистички проект 
вон опфат на урбанистички план, за Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани ( фотоволтаични 
плантажи), на КП 1484/1, КО Пепелиште, општина Неготино, 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 

mailto:kontakt@telekom.mk
http://www.telekom.mk/






- ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ -
Сектор за превенција, планирање и развој

Подрачно одделение –Неготино
Ул.Маршал Тито бр.1

1440 Неготино
Тел:+389 43 361 176

Маил>negotino@dzs.gov.mk

15 Октомври 2021

Архивски број:
Бр: 09/3-94/2
Дo
Општина Неготинно
Градоначалник
Ул.Ацо Аџи Илов бр.2
1440 Неготино
Предмет: Мислење, доставува.-
Врска : Ваш акт број 11-335/2 од 29.09.2021

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 Неготино Ви го доставува следново

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

во Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за Е1.13 – Површински
соларни и фотоволтаични електрани ( фотоволтаични плантажи), на КП 1484/1,

КО Пепелиште, општина Неготино
Дирекцијата за заштита и спасување од извршениот увид на поднесената проектна

документација,констатира дека мерките за заштита и спасување во документацијата
во Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за Е1.13 – Површински
соларни и фотоволтаични електрани ( фотоволтаични плантажи), на КП 1484/1,
КО Пепелиште, општина Неготино се соодветно вградени ,врз основа на што
Дирекцијата за заштита и спасување дава позитивно мислење.
Правна поука: Против ова Мислење може да се изјави жалба до Државната комисија за
одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен-непосредно,или
преку Дирекцијата за заштита и спасување-ПОЗС Куманово во рок од 15 дена од приемот,согласно
член 14 став (2), член 105,член 106 и член 107 од Закон за општа управна постапка (Сл.весник на
РМ бр.124/15). Жалбата се таксира со 250 денари административни марки,согласно Законот за
административни такси (Сл.весник на РМ бр.17/93,...192/15).

Изработил/Согласен: Фанка Мингова Јанчева

Доставено до:
-  Насловот

-  Архива







Peny6,ruxa Ceoepxa Maxegoxrl ja

Munucrepcrro sa xr{BorHa cpeAHHa
H rrpocTopHo rrnaHrrpaBe

Republika e Maqedonis€ sE Veriut

Ministria e Miedisit Iet6sor
dhe Planifikimit Hap€sinor

CEI{TOP 3A IIPOCTOPHO N,'IAHI4PAH,E

Apx.6p. YII1-15 825 I 2021.

Bp: ocxona na vneH 88 oA 3aKoHor 3a orrrnrara yrrpaBHa nocranKa ("Cnyx6eH BecHr.rK Ha

Peny6-nura Mar<egouuja" 6p. 124115), a Bo BpcKa co q.rreH 4, crae 3 oA 3aKoHor 3a

crrpoBeAyBalbe Ha IlpocropHuor nnaH Ha Peny6nr,rKa Mar(eAoHr,rja ("Cnyx6eH BecHr4r( Ha

Peny6,uurca Maxegonuia" 6p.39104 v qrreH 42, craB 9 oA 3arosor 3a yp6aHlrcrr4rrKo

flnaHr4par+,e ("Cnynt6eu BecHr4K Ha Peny6nura Cenepna Maregonula" 6p. 32120),

Mr4Hr4CTepOT 3a )r(r,rBOTHa CpeA14Ha I4 npOCTOpHO nnaHI4par6e, fO AOHeCe CIIeAHOTO:

PEIIIEH14E
3a ycroBr{ 3a nnaHlparbe Ha [pocropor

1. Co osa PerueHrae na Onunusa Heroruno, ce u:garaar Ycaonu 3a rrnaH14pame Ha

flpocropor 3a rr3rpaA6a Ha noBprr[.rHcRr{ conapHfi u Sororoarauunr eaertpanr.r na KfI
6p. l484ll so KO Ilenerumre, OnIIrrIrHa HerorlrHo. Brynnara rloBprrl4Hara Ha

rlnaHCKr4or onoar r43HecyBa 1,37 ha, ra :aSa(a :eMioAencKo :euiuIlrre - uuna (V n,rraca).

flonpruuucture conapHu l, $oroBonrauqHl4 eneKTpaHI4 ce co uoftnocr o4 1MW.

2. Ycrosr4re :a nnaHlrparr e Ha npocropor oA To.{Ka 1 Ha oBa Peurenue, uapa6orenu

og Arenquiara 3a nnaHl,Iparbe Ha npocropor co rel6p. Y05321 ce cocraBeH Aen Ha

PeureHue'ro.

3. Ycrosure sa nnaHrlpa[6e Ha flpocropor 3a 143rpaA6a Ha rIoBptnI,IHCIt], conapHI,I I4

rporoeorrauvHL eJle[TpaH]r Bo KO flenenurrre, Onrurnua Herotuuo, cogprtar oITIIITI4 14

rtoce6Hlr o4pe46rz, HacoKI4 14 peuleHfiia I{ 3aKn} tHI4 corne,qyBaba co o6Bp3yBar{Ka

aKTUBHOCT OA nJIaHCKaTa ,qOXyr'tenraqnia oA noB14coKo HI4BO I4 lpa0I4qKI',I npI4nO3I4 KOI4

rrpercraByBaar tr4:ro4 o4 naauor.
4. Co qea Aa ce o6es6eAI,I 3aIrITI4Ta I4 yHanpeAyBalre Ha )I(I4BorHara cpeAI4Ha npu

u:rpag6a Ha noBpIrrI,IHCKI4 conapHl4 I4 $oroBonral4'rHl4 eneKTpaHI4 Ha I{II 6p. 148411 so

ItO llenerl.rurre, On[]TuHa Heroruno, norpe6Ho e Aa ce noqllryBaar ogpeg6zre

11pOnllUraHr{ BO 3aroHCKaTa perylarzua Og O6naCTa Ha 3aIIITnTa Ha XI{BoTHa CpeA14Ha 14

noA3ar(oHcKr,rTe aKTIZ AOHeCeHI,I Bp3 HIIBHa OCHOBa.

5. .fiononr<y npu u3BeAyBari,e ua :euiaHu're pa6oru ce HaI4Ae Ha apxeonouKl'I

apre$axrra, oAHocHo 4ojge go orl(pl4Balbe ua uarepuiaaHu ocrarol{I{ co KynrypHo-

r4cropr4cl(a BpeAHocT, [orpe6Ho e Aa ce nocranl4 Bo couacHocr co nocroer{I(aTa

MnHHcrepc'Tao 3a xnBorHa cpeAnHa n npocropHo rraHnparse

Ha Pefly6rxxa CeBepHa MaxeAoHria
['lnororaA .flpecsera EoropoAHaa" 6p. ]. Cxonie

Peny6,sxa CeBepHa MaK€AoHria

Ministria e Mjedisit letesor dhe Planifikimit
hapesinor e Republikis se Maqedonisi s0 Veriut
Bul. "Presveta Bogorodica" nr.3, Shkup

Republika e Maqedonisd se Veriut

+389 2 3251 4O3

wwu.moepP.gov.mk

-IIara..................-......

15 -06- zml



Peny6nfi Ka CeBepHa Maxe4oauja

MNnr,rcrepcrno ea xr,rBorHa cpeArrHa
u npocropHo flnaHrlparbe

Repubiika e Maqedonisd sE Veriut

Ministria e Mjedisit Jetdsor
dhe Planifikimit Hap6sinor

coriracHo r{neH 88 oA 3ar{oHoT 3a orrrrrTara
6p. 124115), Munucrepcreoro 3a )r(r4BorHa

Nlinistria e Mjedisit leteSor dhe Planifikimit
hapasinor e Republik6s sd Maq€donisese Veriut
Bul. "Presveta Bogorodica" nr.3, Shkup
Republika e Maq€donise sa Veriut

CEITTOP 3A II POCTOPHO IIJIAHHPATLE

3ar(oHcr(a perynaTr,rBa, oAHocHo BeAHarU Aa Ce 3alpe co oTnor{HaTHTe rpaAexHu
ar(TrrBHocTr4 14 Aa ce r43BeCTr4 HaAneXHaTa r4HcTr,rTyqr4ia 3a 3auTHTa Ha KynTypHoTo
HacneAcrBo.

5. [Ipz 4ouecyBa*ero Ha OAnyKa 3a cnpoBeAyBarbe r4.rru O4lyra :a He

cnpoBeAyBarbe Ha cTpaTerr,rcKa orleHa 3a npeAMeTHaTa noKar{Hia ra u:rpa46a na
noBprx[Hcr(r4 conapHl4 r,r ooToBonTar4qHr4 eneKTpaHr4 Bo KO fleflen]tuTe, ofluTHHa
Heroruno, 3aAon)KnrenHo Aa ce 3eMar Bo npeABr,rA HacoKr4Te :a norpe6a og
cnpoBeAyBarbe Ha crparerucra or{eHa Ha BnHiaH eTo Bp3 }Kr,rBOTHaTa CpeAr4Ha, r(aKo r4

3a6eneuKHTe r 3aKnyqoqr,rre oA cer(Topcr(r4Te o6nacrr-r on0areHr,r co flpocropHr,tor rr.[aH
Ha Peny6n14Ka MarcegoHr ja.

OBPA3JIO}I(EHHE

OnurruHa Heroruno, Bp3 ocHoBa Ha qreH 42 cras 4 oA 3aKoHor :a yp6auucruvxo
naHlrpame ("Cn. necuun Ha PCM" 6p.32120), co nocranr(a 6p.34653 go AreHqnlara :a

nnaH14pal6e Ha npocropoT, npeKy eneKTpoHCr(I,roT cr,rcTeM e-yp6aHr43aM, AocTaBu 6apame
3a u3AaBal6e Ha yCnOBr4 3a nraHr4par6e Ha [pocTopoT 3a I,I3rpaA6a Ha [oBprrrHHcKI,t
conapHr.r 14 $oroBonrarqHu eneKrpaH[ Ha Kn 6p. 1484/l so KO lleneluurre, Onrurrana
Herorr,rno. Ilonpurlxara Ha rr.llaHCKrror on$ar u:uecyoa 7,37 ha,u 3a0a(a :eujogelcro
3eM jrure - Hr4Ba (V Knaca).

Cor.racHo ,tneu 42 craB 8 oA 3aronor 3a yp6aHr4crr4qr(o nnaHr4pal6e ("Cr. oecmlrc
Ha PCM" 6p.6p.32120), Arenqriara 3a nnaHrpate Ha npocropor ru u:pa6oru Yclonure
3a rrnaHr4parhe Ha rrpocropor :a r,r:rpa46a Ha [oBprrrrrHCI(t{ conapHu u $oronolrauvuu
ene(TpaHr,r ro I{O llenearaurre, Onuruna Heror:uno, 14 rr4 AocraBrr Ao Munrlcrepcrsoro
3a x(HBorHa cpeAhHa 14 rpocropHo rnaHlrpatse nog 6p. VII1-15 82512021o1 08.06.2021
foAr,rHa.

Ycronl.r're 3a nnaHr,rpar6e Ha rrpocropor ce r,r3AaBaar 3a u:rpag6a Ha noBptx14Hcr(u
conapHu u $oroso.nratvHlr eneKrpaHr4 na Iill 6p. 148411 so I(O lleneauurre, Onruruna
HeroruHo, l, lpercraByBaar BJre3Htr flapaMerpr4 t4 cMepHr4rIH npr{ uaHupa}lero Ha
npocropor 14 aocraByBarlero Ha nrlaHcKr,rre KoHIIe[qur4 u peurenuja rro cr{Te o6-nactu
peneBaHTH14 3a nnaH14paI6eTO Ha npOCTOpOT.

3arnyvHure corneAyBarba, AeSHHrdpaHu go Ycrrosr4,re 3a nnaHr4paI6e Ha

npocropor r(or4 npor43neryBaar oA "flpocropuuor rraH Ha Peny6lur<a Maregonxia",
npercraByBaar o6cp:yoavrcu aKTr4BHocrr4 Bo noHaraMorrrHoro nnaHHparle Ha

npocropoT.
Bpe ocnona Ha ropeHaBeAeHoro, a

y[paBHa nocranKa ("Cr. secnr.m Ha PM"

MriHrcrepcrso 3a xsBorHa cpeAnHa r. npocropHo nnaHr{pa*e
Ha Peny6nrl{a CeBepHa MaxeAoHxia
flnouraA "llpecBera EoropoAsqa" 6p.3, Ckonie
Peny6nxka CeBep a lt{a(eAoHxia

+389 ) a25t 403
www.moepp.gov.mk



Pen y6,rrxa Cenepna Mar<e4oruia

M*rrucrepcrno sa xltBorHa cpe4r.rHa
u [pocTopHo rrnaHHparne

Republika e Maqedonis€ se Veriut

cpeAr'rHa r', npocropHo nrraHlrpalbe ro AoHece oBa peurenne Ha ycnoBr4 3a nJraHr4palbe Ha
APOCTOPOT 3A I{3rPAA6A HA NOBPIXI,IHCKI{ CONAPHI,I U OOTOBONTAI,TqHI,I ENCKTPAHI,I HA KfI
6p'1484/1Bo Ko IIe[enx,,re, on,,THHa Heroruno, ra o4nyura (ar(o Bo A14cno3r4Tr.rBor.

Vnacrno 3a [paBHo cpeAcrBo: llpornr osa peueHue 3acerHarara iaBHocr 14

opraHor rcoj ro nogrornyBa flrraHcr(r4or AoKyMeHT Mor(e Aa z:ianu xaa6a no por< o4 15
(nerHaecer) AeHa oA AeHor Ha [pr4eMor Ha ona pemeuue 4o flpxaouara I(ouucrzja :a
oAnyqyBane BO y[paBHa nocTalKa v nocTanr(a oA pa6oreu ognoc Bo B"Op cTe[eH.

Iv{xHucrepcr6o 3a xrrBorxa cp€AHHa x npooopHo onaHxpan e
Ha Peny6rrxa CeBepHa lvla(eAoH ja
nrouira4,npecBera 6l)'opoarqa..6p'), Cxonie
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Karta br. 20
Legenda:
Koristewe na zemji{teto
Tema:Bilans na namena na povr{inite
Sektor:
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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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ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ПРИЛОГ НА Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични 
електрани ( фотоволтаични плантажи), на КП 1484/1, КО Пепелиште, општина Неготино 

 1. Предлог проектна програма

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН, ЗА 
Е1.13 - ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ 
(ФОТОВОЛТАИЧНИ ПЛАНТАЖИ), НА КП 1484/1, КО ПЕПЕЛИШТЕ, 
ОПШТИНА НЕГОТИНО 

1. ВОВЕД

Предмет на изработка на оваа Предлог проектна програма е Урбанистички 
проект вон опфат на урбанистички план, за Е1.13 – Површински соларни и 
фотоволтаични електрани ( фотоволтаични плантажи), на КП 1484/1, КО Пепелиште, 
општина Неготино, со моќност од 1МW. 

За планскиот опфат на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за 
Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани ( фотоволтаични плантажи), 
на КП 1484/1, КО Пепелиште, општина Неготино  досега нема изработено Планска 
документација и основ за изработка ќе биде Просторниот план на РМ. 

2. ЦЕЛИ

Цел на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за Е1.13 – 
Површински соларни и фотоволтаични електрани ( фотоволтаични плантажи), на КП 
1484/1, КО Пепелиште, општина Неготино, е оформување на градежна парцела од 1 
катастарска парцела - 1484/1, КО Пепелиште, со намена Е1.13 – Површински соларни 
и фотоволтаични електрани ( фотоволтаични плантажи)со моќност од 1МW, со влез од 
полски пат со кој тангира на источната страна со сите потребни параметри за нејзина 
реализација и усогласување на планот со Законот  за урбанистичко планирање 
(Службен весник на РСМ  бр.32/20), Законот за урбано зеленило (Службен весник на 
Република Македонија бр 11/18),  како и Правилникот за урбанистичко планирање, 
(Службен весник на РСМ бр 225/20)  

Граници на проектниот опфат се: 

- на север – КП 1483, КО Пепелиште 

- на исток – КП 1484/2, КО Пепелиште 

- на југ – КП 1485/1, КО Пепелиште 

- на запад – полски пат 

- површина на проектниот опфат изнесува  1,3724 ха. 

Koordinati na планскиот  opfat се 

br.       U    H 
1 7594409.36  4596638.21  
2 7594451.08  4596663.22  - 5 - 



ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ПРИЛОГ НА Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични 
електрани ( фотоволтаични плантажи), на КП 1484/1, КО Пепелиште, општина Неготино 

3 7594488.94  4596687.99  
4 7594501.07  4596695.83  
5 7594555.87  4596728.74  
6 7594627.51  4596772.82  
7 7594643.86  4596752.96  
8 7594661.58  4596730.05  
9 7594589.12  4596686.53  
10 7594541.01  4596657.29  
11 7594478.88  4596618.74  
12 7594441.05  4596596.16  

Планот, кој е основен развоен документ, има крајна цел преку: 

• рационално користење на земјиштето

• максимално вклопување на инфраструктурата и објектите со теренот

• оформување урбанистичка и архитектонска  целини

• почитување и надградување на пејсажните вредности

• оформување културен пејсаж

• почитување и валоризација на културното и градителско наследство

• вклопување или реконструкција на постоечки градби и инфраструктура

• подигнување хуманоста во просторот и непречено движење на

• хендикепираните лица

• вградување заштитни мерки

• почитување на законските прописи, стандарди и нормативи во планирањето

• предвидување мерки за заштита и спасување

• да ги утврди параметрите за конкретната градежна парцела,

3. СОДРЖИНА

Група на класи на намена: 
Е – Инфраструктури 

класа на намена 
– Е1 – Сообраќајни линиски и други инфраструктури

Поединечна намена: 
-Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани ( фотоволтаични 

плантажи) со моќност од 1МW

Анализата на можностите за просторен развој го издвојува следното: 

• Поврзаност на предметниот простор со системот на примарната сообраќајна - 6 -



ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ПРИЛОГ НА Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични 
електрани ( фотоволтаични плантажи), на КП 1484/1, КО Пепелиште, општина Неготино 

мрежа; 

• Можности за поврзување на инфраструктурните водови за снабдување со

електроенергија и телекомуникации, 

• Можности за поврзување на системот за водоснабдување,

• Можности за изнесување на отпадните води од локалитетот,

• Чиста животна средина,

• Добри микроклиматски услови.

Исто така во планирањето посебно треба да се има предвид и следното: 

- приоритети и потреби, 

- корелативни условености, 

- проточност на сообраќајот, 

- економска исплатливост. 

За планирање на просторната организација потребни се критериуми кои планот ќе го 

дефинира како развоен документ кој ќе го валоризира и заштити соседското право и 

јавниот интерес. 

Во дефинирање на планскиот концепт важни се следните критериуми: 

• Дефинирање на сообраќајна мрежа,

• Задоволување на современите норми за градење и работа во рамките на

важечките норми за урбанистичко планирање 

• Условување на сообраќајна инфраструктура за безбеден пристап до секој објект

• Условување на пешачкото движење во функција на инвалидизирани лица, без

бариери 

• Условување на потребите за паркирање да се решат во сопствените парцели

• Задоволување на потребите од енергија преку адекватна и рационална

инфраструктурна мрежа 

• Задоволување на потребите од водоснабдување преку адекватна и рационална

инфраструктурна мрежа 

• Адекватно и рационално прифаќање на отпадните води (фекални и атмосферски

одделно) преку адекватна и рационална инфраструктурна мрежа 

Анализата покажува дека на овој локалитет е можна реализација на планираните класи 

на намена со целосно почитување и имплементирање на соодветни критериуми, што 

значи дека е можен просторен развој на локалитетот. 

4. МЕТОДОЛОГИЈА

Основа за изработка на планот ќе биде Просторниот план на РМ. 

Планот ќе се изработи врз основа на методологијата, која произлегува од 
одредбите утврдени со Законот  за урбанистичко планирање (Службен весник на - 7 - 
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1. Проектна програма 
1.1. Вовед 

Проектната програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички 
план, за Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани ( 
фотоволтаични плантажи), на КП 1484/1, КО Пепелиште, општина Неготино 
е изработена согласно член 62, став 3 од Законот за урбанистичко планирање 
(Сл.весник на РСМ бр. 32/2020)  

2. Предложениот проектен опфат се наоѓа надвор од населено место,  во 
близина на селото Пепелиште, на јужната страна од него, а нарачател на 
урбанистичкиот проект вон опфат на урбанистички план е физичко лице. 

2.1. Граница на проектен опфат 
Планскиот опфат е лоциран јужно од село Пепелиште на растојание од  
околу 4 km, северно од реката Вардар, на западната страна од полски пат, на 

надморска висина од околу 141 м.  
Цел на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за Е1.13 – 

Површински соларни и фотоволтаични електрани ( фотоволтаични плантажи), 
на КП 1484/1, КО Пепелиште, општина Неготино, е оформување на градежна 
парцела од 1 катастарска парцела - 1484/1, КО Пепелиште, со намена Е1.13 – 
Површински соларни и фотоволтаични електрани ( фотоволтаични плантажи) 
со моќност од 1МW, со влез од полски пат со кој тангира на источната страна со 
сите потребни параметри за нејзина реализација и усогласување на планот со 
Законот  за урбанистичко планирање (Службен весник на РСМ  бр.32/20), 
Законот за урбано зеленило (Службен весник на Република Македонија бр 
11/18),  како и Правилникот за урбанистичко планирање, (Службен весник на 
РСМ бр 225/20)  

 
 Граници на проектниот опфат се: 
 

- на север – КП 1483, КО Пепелиште  

- на исток – КП 1484/2, КО Пепелиште  

- на југ – КП 1485/1, КО Пепелиште  

- на запад – полски пат  

- површина на проектниот опфат изнесува  1,3724 ха. 

 
Koordinati na планскиот  opfat се 
 
br.                   U                           H 
1 7594409.36  4596638.21   
2 7594451.08  4596663.22   
3 7594488.94  4596687.99   
4 7594501.07  4596695.83   
5 7594555.87  4596728.74   
6 7594627.51  4596772.82   
7 7594643.86  4596752.96   
8 7594661.58  4596730.05   
9 7594589.12  4596686.53   
10 7594541.01  4596657.29   

4 
 



 
 

- Урбанистичко проектна документација - 
Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани ( 

фотоволтаични плантажи), на КП 1484/1, КО Пепелиште, општина Неготино 

 
11 7594478.88  4596618.74   
12 7594441.05  4596596.16   

2.2. Цели 
Oсновна цел за изработка на овој урбанистички проект вон опфат на 

урбанистички план е користење на обновливи извори за добивање на 
електрична енергија. Искористувањето на сончевата енергија, односно 
нејзиното трансформирање во електрична енергија овозможува економски 
придобивки и развој на локалната економија, како и позитивно влијание врз 
животната средина и јавното здравје на луѓето. Проектната документација има 
крајна цел преку: 

- Усогласување на проектот со поставките од Просторниот план на Р.М.; 
- Рационално користење на земјиштето; 
- Ефикасно инфраструктурно поврзување и опремување на просторот; 
- Обезбедување услови за одржлив економски развој и работа на граѓаните; 
- Вградување на мерки за заштита на животната средина, природното и  

културното наследство,  
- Вградување мерки за справување со отпад, мерки за одржлива мобилност 

и безбедност во сообраќајот; 
- Вградување мерки за заштита и спасување; 
- Справување со климатските промени со вградување на стратегии на 

одржливост во просторниот развој; 
- Почитување на законските прописи, стандарди и нормативи во 

планирањето; 
- Да ги дефинира урбанистичките параметри за изградба, развој и 

користење на земјиштето во рамките на планскиот опфат, при реализација 
на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за Е1.13 – 
Површински соларни и фотоволтаични електрани ( фотоволтаични 
плантажи), на КП 1484/1, КО Пепелиште, општина Неготино. 

 
2.3. Содржини 

На овој простор со овој урбанистички проект вон опфат на урбанистички план 
потребно е да се определи градежна парцела за поставување на Површински 
соларни и фотоволтаични електрани ( фотоволтаични плантажи) со моќност од 
1 MW со потребни пратечки содржини, со следните наменски употреби на 
земјиштето: 

 
Група на класи на намена: 
Е – Инфраструктури 
класа на намена 
– Е1 – Сообраќајни линиски и други инфраструктури 

Поединечна намена: 
-Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани ( 

фотоволтаични плантажи) со моќност од 1МW 

2.4. Инфраструктура 

5 
 



 
 

- Урбанистичко проектна документација - 
Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани ( 

фотоволтаични плантажи), на КП 1484/1, КО Пепелиште, општина Неготино 

 
Собраќајно, проектниот опфат ќе се поврзе преку полски пат кој тангира со 

градежната парцела на североисточната страна 
Напојувањето на комплексот со електрична енергија и телекомуникации ќе се 

овозможи според дадените насоки од надлежните институции од областа. Сите 
водови да се водат подземно во јасно дефинирани инфраструктурни коридори. 
Постоечката инфраструктура, доколку ја има на локалитетот, потребно е да се 
прилагоди соодветно со планските потреби. 
2.5. Методологија 

Основа на изработка на урбанистичкиот проект вон опфат на урбанистички 
план ќе биде Просторниот план на Р.С.Македонија (Услови за планирање на 
просторот издадени од Агенцијата за планирање на просторот, како и Решение 
за условите за планирање на просторот издадено од Министерство за животна 
средина и просторно планирање). 
Предметниот Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за 
Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани ( фотоволтаични 
плантажи), на КП 1484/1, КО Пепелиште, општина Неготино. 

 ќе се изработи врз основа на методологијата, која произлегува од одредбите 
утврдени со: 
 Законот за урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.С.М. бр.32/2020);  
 Правилникот за урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.С.М. 

бр.225/2020); 
 Останата законска и подзаконска регулатива релевантна за опфатот.  

3. Опис и образложение на проектниот концепт на урбанистичкото 
решение во градежната парцела 
Проектниот концепт е поставен врз основа на анализата на просторот, 

анализата на можностите за просторен развој, имплементација на Планската 
програма со определување на градежна парцела, како и насоките од Условите 
за планирање на просторот коишто произлегуваат од Просторниот план на Р.М. 

Концептот е во директна зависност од природните фактори, конфигурацијата 
на теренот, можностите за просторна композиција, како и специфичната намена 
на просторот, технологијата на работа и посебните барања во однос на 
организација и намена на просторот коишто од тоа произлегуваат. Концептот е 
поставен врз принципите на одржливиот развој, а е условен од мерките на 
заштита на животната средина, заштита и спасување.  

Концептот со соларна енергија е предложен поради поволните услови, со 
оглед на тоа дека предметниот опфат се наоѓа на неизградено и неискористено 
земјиште, до кое може лесно да се спроведе соодветен пристап и инсталации, е 
погодно за спроведување на урбанизација и да се користи како извор на 
електрична енергија од обновливи извори.  

Искористувањето на конфигурацијата на теренот и другите природни 
фактори и вклопувањето на предвидените објекти во тој амбиент дава можност 
за добар просторен развој и производни капацитети.  

. Реализацијата на планот ќе го обнови неплодното земјиште со двоен 
позитивен ефект врз животната средина, ќе придонесе за зајакнување на 
енергетската независност на Р.С.Македонија и ќе помогне во постигнувањето 
на европските емисии на стакленички гасови и еколошките цели и заложби на 
државата.  
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3.1. Опис на наменската употреба на градежното земјиште парцелирано за 

изградба, дејности и активности кои се одвиваат во градбите во 
градежната парцела  

Проектниот опфат се разработува во една целина. Врз основа на насоките 
од одобрената Проектна програма, а согласно Правилникот за урбанистичко 
планирање, урбанистичкиот проект во границите на проектниот опфат за 
површините за градба предвидува една наменска употреба на земјиштето кое е 
дефинирано како парцелирано градежно земјиште, односно една градежна 
парцела со намена: 

Група на класи на намена: 
Е – Инфраструктури 
класа на намена 
– Е1 – Сообраќајни линиски и други инфраструктури 

Поединечна намена: 
-Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани ( 

фотоволтаични плантажи) со моќност од 1МW 

Основната дејност во градежната парцела ќе биде производство на 
електрична енергија, со директно користење на енергијата на сонцето и истата 
се категоризира како обновлива. Фотонапонската конверзија претставува 
директна трансформација на светлосната енергија во електрична, а 
материјалите или уредите со чија помош ќе се врши конверзијата се познати 
како соларни ќелии, фотоволтаици, фотоелементи.  

Со оваа урбанистичко-проектна документација се утврдува простор во 
рамки на градежната парцела определен со градежна линија при што графички 
означената површина за градба е поголема од нумеричката вредност дадена во 
табелата и истата означува граница до каде можат да се планира градбата/е во 
градежната парцела, условени со дадените нумерички вредности.  

Во рамките на градежната парцела возможно е поставување на други 
супраструктурни градби во служба на фотоволтаичната електрана: контролни 
станици, трафостаници, помошни простории, простории за надзор и 
обезбедување, останати машински простории и сл. Вкупната површина на овие 
градби не смее да надмине 5% од вкупно дозволената површина за градење. 

Во рамките на градежната парцела дозволено е и поставување на секаков 
вид на комунална инфраструктура во служба на фотоволтаичната електрана. 
Дозволено е и поставување на столбови за осветлување, канделабри, камери 
за надзор, антенски столбови и било каков вид на инфраструктурни инсталации 
со кои не се обѕидува затворен корисен простор. Местоположбата и висината 
на овие инсталации не се условени со зададениот простор ограничен со 
градежни линии во кој е дозволено поставување на површини за градење на 
повеќе градби, како ни со максимално дозволената височина на градбите. 
Сепак, од аспект на безбедност на воздушниот сообраќај, инсталациите не 
смеат да бидат со височина поголема од 15m. 
3.2. Внатрешни сообраќајници и начин на обезбедување на паркинг места 

Собраќајно, проектниот опфат ќе се поврзе преку полски пат кој е постоечки. 
Стационарниот сообраќај - паркирањето е предвидено во рамките на 

градежната парцела, а се планира според дефинираната намена на земјиштето 
и Правилникот за за урбанистичкото планирање (Сл. Вес. на РСМ бр.225/2020). 
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Сообраќајното решение треба да е усогласено со условите на локацијата. 

Проектното решение на внатрешниот динамичен и стационарен сообраќај во 
градежната парцела ќе се решава во понатамошните фази на изработка со 
проекти за добивање одобрение за градење.  

Со нивелманскиот план дефинирани се висинските коти кои што се 
преземени од геодетската подлога. Нивелманското решение на градежните 
парцели ќе произлезе од композиционото урбанистичко решение, како и од 
постојната состојба (конфигурацијата на теренот).  

Со планското решение на овој урбанистички план не се планира внатрешна 
сообраќајна мрежа, па оттаму и не се планира внатрешна нивелација. 

Нивалација на внатрешните сообраќајници во рамките на градежната 
парцела ќе се решава во следната фаза, при изработка на основен проект за 
разработка на градежната парцела. 

Котата на приземната плоча ±0,00m или нулта точка во однос на која се 
мери височината до хоризонталниот венец на градбите ќе се одреди во 
понатамошните фази на реализација – при изработка на проектни 
документации, при што истата се одредува поединечно за секоја градба; за 
фотоволтаичните панели се одредува за секој панел поединечно, во однос на 
теренот на лице место.  

Партерно решение со хортикултура 
Во прилог на уреденост на пределот и неговите визуелни аспекти, 

вегетацијата на сите слободни неизградени делови од градежната парцела кои 
се надвор од просторот неопходен за функционирање на енергетскиот 
комплекс се предвидува да се задржи и дополнително да се посади со ниско и 
високо зеленило. Утврден е минимален процент на озеленетост за градежната 
парцела од 20% што е во согласност со тековниот Закон за урбано зеленило 
(Сл. Весник на РМ бр.11/18). 

3.3. Водови и инсталации на инфраструктурите 
Комунална хидротехничка инфраструктура 
Согласно намената на парцелата нема потреба од хидротехничка 

инфраструктура 
Електроенергетска и телекомуникациска инфраструктура 

Деталите на развојот, диспозицијата и димензионирањето на 
инфраструктурните градби,  линиски водови и приклучоци ќе се дефинираат со 
основни проекти во следна фаза на разработка, а во соработка со стручни 
служби и добиени насоки од надлежни институции.   Снабдувањето со 
електрична енергија на разгледуваниот простор во проектниот опфат ќе се 
врши преку планирана трафостаница лоцирана во рамки на градежната 
парцела. 
 
4. Детални услови за проектирање и градење  
 Во проектниот опфат се планира една градежна парцела: 

Градежна парцела бр. 1 
- Влез од полски пат; 

Поединечна намена: 
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-Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани ( фотоволтаични 

плантажи) со моќност од 1МW 

- Површина на ГП .......................................................................=  13274 m² 
- Максимална површина за градење во приземје ..................=    10494 m² 
- Вкупна изградена површина на сите надземни нивоа .........=  10494 m² 
- Вкупна површина со планирани градби  

..................  .........=  5349.6 m² 
- Спратност .............................................................................................= П 
- Максимална висина .............................................................................= 4,0 m  
- Максимален процент на изграденост .................................................. 76,5 % 
- Максимален коефициент на искористеност........................................... 0,76 
- Минимален процент на озеленетост ................................................... 23,0 % 
- Максимален процент на изграденост со фотонапонски модули  

      ................................................. 38,9 % 
- Максимален коефициент на искористеност со фотонапонски модули 

       ........................................... 0,39 
 

-   Во градежната парцела утврдена е рамковна површина за 
градење, што е условена со зададениот максимален процент на 
изграденост. 
 

 Доколку има потреба од придружни содржини да се одвиваат во рамките 
на градежната парцела, а се во функција на основната класа на намена 
(контролни станици, трафостаници, помошни простории, простории за 
надзор и обезбедување, останати машински простории и сл.) ќе се 
утврдат при идна разработка  на градежната парцела со основен проект. 
Вкупната површина на овие градби не смее да надмине 5% од вкупно 
дозволената површина за градење. 
 

   Во рамките на градежната парцела дозволено е и поставување на 
секаков вид на комунална инфраструктура. Дозволено е и поставување 
на столбови за осветлување, канделабри, камери за надзор, антенски 
столбови и било каков вид на инфраструктурни инсталации со кои не се 
обѕидува затворен корисен простор. Местоположбата и висината на овие 
инсталации не се условени со зададениот простор ограничен со 
градежни линии во кој е дозволено поставување на површини за градење 
на повеќе градби, како ни со максимално дозволената височина на 
градбите. Сепак, од аспект на безбедност на воздушниот сообраќај, 
инсталациите не смеат да бидат со височина поголема од 15m. 
 

   Паркирањето на моторните возила е предвидено во склоп на градежната 
парцела. Димензионирање на потребниот број на паркинг места, како и 
позиционирање на паркинг просторите во рамките на градежната 
парцела ќе се изврши во во понатамошните фази на реализација - при 
разработка на градежната парцела со проекти од пониско ниво, според 
претходно дефинирана проектна програма, а во согласност со 
Правилникот за урбанистичко планирање (Сл.вес.бр.225/2020). 
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   Котата на приземната плоча ±0,00m или нулта точка во однос на која се 

мери височината до хоризонталниот венец на градбите ќе се одреди во 
понатамошните фази на реализација - при изработка на проектни 
документации, при што истата се одредува поединечно за секоја градба; 
за фотоволтаичните панели се одредува за секој панел поединечно, во 
однос на теренот на лице место. За останатите супраструктурни градби 
(контролни станици, трафостаници, помошни простории, простории за 
надзор и обезбедување, останати машински простории и сл. ), котата на 
приземна плоча се одредува во однос на заштитниот тротоар на самата 
градба во рамките на градежната парцела. 
 

   При реализација и спроведување на планската документација да се 
почитува Законот за водите (Службен весник на Р.М. број: 7/08, 6/09, 
161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16). 
 

   Дозволено е оградување н градежната парцела, а во зависност од 
историјата, обичаите, ендемските карактеристики и  намената, 
оградувањето може да биде: 

- со транспарентна ограда со вкупна висина од 1,20 м до 2,00 м со 
можност за изведба на ѕидан парапет со висина од 0,40 м до 0,80 
м, 

- со транспарентна ограда со вкупна висина од 2,40 м со можност за  
изведба на ѕидан дел до висина од 1,80 м, за индустриски и други 
деловни намени, како и за институции каде што тоа е потребно. 
 

 Доколку при реализацијата на проектната документација се дојде до 
откривање на објекти, односно предмети (целосно зачувани фрагменти) 
од материјалната култура на Р.С. Македонија, треба да се постапи во 
согласност со одредбите според член 65 од Законот за културно 
наследство (Сл.весник на РМ бр. 20/04 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 
137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15 и 39/16). Ако во 
текот на изведувањето на градежни, земјоделски или други работи се 
дојде до археолошко наоѓалиште, односно предмети од археолошко 
значење, изведувачот на работите е должен: 

1) Да го пријави откритието во смисла на членот 129 став (2) на овој 
закон.  

2) Да ги запре работите и да го обезбеди наоѓалиштето од 
евентуално оштетување и уништување, како и од неовластен 
пристап.   

3) Да ги зачува откриените предмети на местото и во состојбата во 
која се најдени. 
 

 Доколку при изработка проектната документација или при уредување 
на просторот се дојде до одредени нови сознанија за природно 
наследство кое би можело да биде загрозено со урбанизацијата на овој 
простор, потребно е да се предвидат соодветни мерки за заштита на 
природното наследство согласно Законот за заштита на природата. 

 
 Отстранувањето на градежниот шут и поголеми количини на отпадоци 

при изградбата ќе го врши директно на своја сметка причинителот на 
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истите и тоа дирекно во регионалната депонија под услови кои ќе ги 
одреди управувачот на депонијата.  
 

 При издавање на Извод од планот за предметната градежна парцела, 
задолжително да се достават и почитуваат сите мислења и согласности, 
добиени од надлежните институции за овој проектен опфат.  

 
5. Мерки за заштита  
5.1. Мерки за заштита на животната средина 

Животната средина е простор со сите живи организми и природни 
богатства, односно природни и создадени вредности, нивните меѓусебни 
односи и вкупниот простор во кој живее човекот и во кој се сместени населбите, 
добрата во општа употреба и други објекти, вклучувајќи ги и медиумите и 
областите на животната средина. 
Загадувањето на животната средина подразбира емисија на загадувачки 
материи и супстанции во воздухот, водата или почвата, како резултат на 
антропогените активности, која може да биде штетна за квалитетот на 
животната средина, животот и здравјето на луѓето или, емисија на загадувачки 
материи и супстанции од која може да произлезе штета за имотот или која ги 
нарушува или влијае врз биолошката и пределската разновидност и врз другите 
начини на користење на животната средина. 
Анализата на влијанијата врз животната средина, како превентива, има за цел 
да ги идентификува можните проблеми, да ги рационализира трошоците и да 
направи оптимален избор на мерките за заштита на животната средина. За 
разлика од “пасивниот” пристап со кој се применуваат заштитни мерки по 
настанатиот проблем, што претставува финансиско оптоварување на 
производителите, давачите на услуги и општеството во целина, превентивната 
заштита на животната средина се трансформира во елемент на развој и 
појдовна основа за глобално управување со животната средина засновано врз 
принципите на одржлив развој. 
Заштитата на животната средина како темелна вредност на Уставот на Р.М. 
(член 8) е регулирана со Законот за животна средина (Сл.в. на Р.М. бр.53/05, 
бр.81/05, бр.24/07, бр.159/08, бр.83/09, бр.48/10, бр.124/10 и бр51/11). Основна 
цел на Законот за животна средина е зачувување, заштита, обновување и 
унапредување на квалитетот на животната средина; заштита на животот и на 
здравјето на луѓето; заштита на биолошката разновидност; рационално и 
одржливо користење на природните богатства и спроведување и унапредување 
на мерките за решавање на регионалните и глобалните проблеми на животната 
средина. За заштита и унапредување на квалитетот и состојбата на медиумите 
и областите на животната средина, покрај одредбите од овој закон се 
применуваат и одредбите на законите за одделните медиуми и области:  
 Закон за животната средина (Службен весник на РМ бр. 53/05, 81/05, 

24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 
44/15, 39/16) 

 Закон за квалитет на амбиентниот воздух (Службен весник на РМ бр. 
67/04, 92/07, 35/10, 47/11, 51/11, 100/12,163/13) 

 Закон за водите (Службен весник на РМ бр.87/08, 6/09, 161/09, 51/11, 
44/12, 163/13, 180/14, 52/16) 

 Закон за управување со отпад (Службен весник на РМ бр. 68/04, 71/04, 
107/07, 102/08, 134/08, 09/11, 51/11, 123/12, 163/13,39/16) 
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 Закон за заштита од бучава во животната средина (Службен весник на 

РМ бр. 79/2007, 124/10, 47/11, 163/13) 
 Закон за заштита на природата (Службен весник на РМ бр. 67/04, 14/06, 

84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/163, 163/13, 146/15, 39/16, 63/16) 
Заштитата и унапредувањето на животната средина се остварува со 
воспоставување на систем на планирање на заштитата кој ќе овозможи 
навремено спречување на потенцијалните ризици и опасности, санирање на 
оштетените сегменти и зачувување на чистата животна средина преку 
континуирано предвидување, следење, спречување, ограничување и 
отстранување на негативните влијанија врз медиумите и областите на 
животната средина. Создавачот и/или поседувачот на отпадни материи и 
емисии ги сноси сите трошоци за санација на евентуално предизвиканите 
нарушувања на животната средина.  
 
4.1.1 Мерки за заштита на почвата  

Чиста и незагадена почва претставува еден од важните предуслови за 
заштита на животната средина. При изградба на новопредвидените содржини 
да се внимава да не дојде до искористување на земјиштето на начин и обем со 
кој би се загрозиле неговите природни вредности, квалитетот, количината и 
режимот на површинските и подземните води.  
Загадување на почвата од процесот на изградба и работењето на 
новопредвидените градби не се очекува затоа што со комуналниот отпад и 
другите видови на отпад којшто ќе се генерира при изградбата на 
фотонапонскиот систем и при работата ќе се постапува согласно законските 
прописи. Почвата и околната вегетација нема да бидат деградирани, а самата 
локација на која се предвидува изградбата на фотонапонската електроцентрала 
во минатото веќе била подложена на влијанија преку ископ на јаглен и 
одлагање на вишокот јаловина. 
Влијанијата врз квалитетот на почвата за време на градежните активности 
може да се очекува од: емисија на издувни гасови и проетекување на горива и 
лубриканти од механизација како и во случај на несреќи и хаварии. 
Во оперативната фаза на фотонапонската електроцентрала не се очекуваат 
влијанија во почвата. 
Поради наведените влијанија се препорачува примена на следниве мерки: 

- Контрола на исправноста на градежната механизација и транспортните 
возила; 

- Прекин на работните активности при неконтролирано излевање на 
гориво, масло, лубриканти и хемикалии; 

- Санацијата на загадената почва да се изврши со собирање на загадениот 
слој на почва, посипување со песок и отстранување, при што со 
загадениот материјал ќе се постапува како со опасен отпад; 

- Поставување на мобилни тоалети на локацијата. Истите ќе се празнат од 
страна на овластена компанија која има обврска да ги носи фекалиите во 
пречистителна станица, со што ќе се обезбеди одржливо управување со 
отпадните води и истите се сведуваат на минимум и се избегнува 
евентуалната контаминација на почвата. 

4.1.2 Мерки за управување со отпадот 
Законот за управување со отпадот (Сл.Весник на РМ бр.68/04, 107/07, 9/11, 

51/11, 163/13, 51/15, 146/15, 156/15, 192/15) го регулира неопходното и 
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правилно решавање на проблемот со сметот, неговиот плански организиран 
современ третман на одложување, одвезување и уништување или депонирање, 
а со цел подобрување на квалитетот на условите за живот и работа односно за 
заштита на животната средина. 
Согласно Законот за управување со отпад (Службен весник на Р.М. број: 68/04, 
71/04, 107/07, 102/08, 143/08, 124/09, 09/11, 51/11, 123/12, 47/13, 163/13, 51/15, 
146/15 и 156/15), создавачите на отпад се должни во најголема можна мера, да 
го избегнат создавањето на отпад и да ги намалат штетните влијанија на 
отпадот врз животната средина, животот и здравјето на луѓето. При управување 
со отпадот по претходно извршената селекција, отпадот треба да биде 
преработен по пат на рециклирање, повторно употребен во истиот или во друг 
процес за екстракција на секундарните суровини или пак да се искористи како 
извор на енергија. Создавачот и/или поседувачот на отпадни материи и емисии 
ќе ги сноси сите трошоци за санација на евентуално предизвиканите 
нарушувања во животната средина. 
Со цел да се подобри начинот на управување со отпадот при процесот на 
изведба на градежните активности, согласно законската легислатива во 
областа на управувањето со отпад, се препорачуваат следниве мерки: 

- Селекција и класификација на сите видови отпад согласно Законот за 
управување со отпад (Службен весник на Р.М. број: 68/04, 71/04, 107/07, 
102/08, 143/08, 124/09, 09/11, 51/11, 123/12, 47/13, 163/13, 51/15, 146/15 и 
156/15); 

- За понатамошно постапување со селектираниот отпад од градежните 
активности (градежен шут), изведувачот треба да постапи согласно член 
54 од Законот за управување со отпад(Службен весник на Р.М. број: 
68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 143/08, 124/09, 09/11, 51/11, 123/12, 47/13, 
163/13, 51/15, 146/15 и 156/15); 

- За понатамошно постапување со селектираниот отпад од расчистување 
на трасата (грмушки  и друг вид на органски отпад) да склучи договор со 
правно/физичко лице кое поседува дозвола за ваков тип на отпад; 

- Редовно сервисирање на возилата и механизацијата во текот на 
изведувањето на градежните активности со цел избегнување на 
евентуално излевање од механизацијата, да се отстрани и предаде на 
собирач на опасен отпад кој има дозвола за собирање и транспорт на 
опасен отпад, а со кој претходно ќе склучи договор; 

-  За понатамошно постапување со отпадот којшто може да се појави од 
процесот на функционирање на фотонапонскиот систем (кабли, 
електричен и електронски отпад) да склучи договор со правно/физичко 
лице кое поседува дозвола за постапување со таков тип на отпад. 

4.1.3 Мерки за заштита на воздухот 
Нивоата на емисии во воздухот треба да бидат усогласени со Правилникот 

за гранични вредности за дозволени нивоа на емисии и видови на загадувачки 
супстанции во отпадните гасови и пареи кои ги емитираат стационарните извори 
во воздухот (Сл. Вес. на РМ бр.141/10).Сите идни корисници на просторот треба 
да го почитуваат Законот за квалитетот на амбиенталниот воздух (Сл. Вес. на 
РМ бр.67/04 и бр.92/07) 
Државниот мониторинг систем за квалитет на амбиентниот воздух, се состои од 
15 мониторинг станици, од кои три се лоцирани во Скопје, а останатите во 
другите градови низ Републиката. Главен извор на емисии на СО, NOx и 
прашина е патниот сообраќај. 
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Во периодот на градба, транспортот по сообраќајниците во непосредната 
околина и зголемената концентрација на возила ќе влијае на зголемување на 
концентрацијата на присутни честици во воздухот. Вегетациската покривка 
изложена на висока концентрација на честици може да биде оштетена кога 
истите се наоѓаат во комбинација со другите присутни полутанти во воздухот, 
создадени како резултат на мобилните извори на загадување, посебно изразени 
на просторот кој е предмет на анализа. Крупните честици, како прашината која 
паѓа директно на површината на земјата, ја редуцираат размената на гасови и 
процесите на фотосинтеза што води кон редукција на растот кај растенијата. Со 
цел да се спречи редукција на растот кај видовите се препорачува контрола на 
квалитетот на воздухот и превземање на мерки за запазување на дозволените 
концентрации на присутни полутанти во воздухот. 
Мерки и заштита од аерозагадување и зачувување на квалитетот на воздухот 
вградени во планот се:  

- Подобрување на состојбата на зелените површини со правилен распоред, 
создавање на поврзан систем на зелени површини на локацијата; 

- Постојана контрола на загадувачите на атмосферата и донесување 
програми за отстранување на причините на загадувањето; 

- Користење на горива што содржат помалку штетни состојки; 
- Вградување на соодветни филтри на оџаци во зависност од типот на 

производство. 
Работата на фотопанелите не ја оптеретува животната средина, се намалува 
емисијата на стакленичките гасови и се произведува чиста, т.н. зелена енергија. 
4.1.4  Мерки за заштита на водите 

Заштитата на водите се регулира со законски прописи за заштита на 
проточните и подземните води - Закон за водите (Сл. Вес. на РМ бр.87/08, 
06/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15). Превентивната 
заштита на водите при подземно водење на инфраструктурните водови за 
водоснабдување и прифаќање на отпадните води, како подземни инсталации 
се однесува во нивната монтажа, експлоатација, одржување и интервенција. 
Водовите да се постават во се според техничките нормативи и стандарди кои 
што ќе ја обезбедат нивната сигурност, безбедност и долготрајност. 
Управувањето со квалитетот на водите и воздухот индиректно ја зголемува и 
функционалноста на почвата, како краен реципиент на загадувачите отстранети 
од овие два медиума. Големи загадувачи претставуваат отпадните води од 
канализацијата. Затоа приоритет во заштита на животната средина е изградба 
на канализациони системи за прифаќање на истите: 

- Проектирање и изведување на канализациона мрежа во се према 
важечки прописи и стандарди; 

- Мерки за испитување на квалитетот на водите; 
- Водотеци- земање узорци и мерење на квалитетот на водата; 
- Мерки на објектите кои ја загадуваат водата; 
- Заштита на квалитетот на водата на самите изворишта на загадување.  

5.2. Мерки за заштита  на природното наследство  
Согласно Студијата за заштита на природното наследство, изработена за 

потребите на Просторниот план на Република Македонија, на просторот кој е 
предмет на разработка на оваа планска документација, нема регистрирано 
ниту евидентирано природно наследство. 
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Доколку при изработка на урбанистичкиот план или при уредување на 
просторот се дојде до одредени нови сознанија за природно наследство кое 
би можело да биде загрозено со урбанизацијата на овој простор, потребно е 
да се предвидат соодветни мерки за заштита на природното наследство 
согласно Законот за заштита на природата. 
5.3. Мерки за справување со климатските промени  

Климатски промени претставуваат долготрајни промени на временските 
услови следени во подолг период. Глобалното затоплување всушност ја 
означува најзабележителната промена на климата, односно порастот на 
просечната температура на воздухот, која на глобално ниво се зголемила за 
0.89°C во периодот од 1901 до 2012 год. Порастот на просечната температура е 
предизвикан од зголеменото количество на стакленички гасови кои го 
апсорбираат топлинското инфрацрвено зрачење од земјата и го задржуваат во 
атмосферата, т.н ефект на стаклена градина. Проблемот настанува кога 
концентрацијата на стакленичките гасови (водена пареа, јаглерод диоксид, 
озон, метан, диазот оксид и други во трагови) е зголемена и на тој начин се 
акумулира повеќе топлина во атмосферата. Климатските промени се без 
сомнение една од најголемите закани со кои се соочува човештвото. Ефектите 
од климатските промени веќе се чувствуваат во Р.С. Македонија. Досегашните 
податоци покажуваат дека во последните 20 години:  

- просечните температури се зголемени за 0,2 – 0,5°C,  
- количествата на врнежи се во опаѓање, но со променлив распоред и 

интензитет се зголемува бројот на летни денови и тропски ноќи,  
- се евидентира зачестена појава на топли бранови. 
Мерки за ублажување (митигација) на климатските промени подразбираат 

активности кои ќе придонесат во намалување на емисиите на стакленички 
гасови кои потекнуваат најмногу од човечките активности, а тоа е согорувањето 
на фосилните горива, како за добивање на електрична така и за топлинска 
енергија, сечењето на шумите кои се единствениот извор на кислород.  

На светско ниво се донесени повеќе протоколи, студии, стратегии, 
директиви  како од Обединетите нации преку Монтреалскиот и Кјото 
протоколот, КОП конференциите и глобалните договори за ограничувањето на 
емисијата на стакленички гасови, исто така, и за гасовите кои го уништуваат 
озонот, а тоа се јагленофлуоровододи, најчесто од употребата во ладилната 
техника. Македонија како потписничка на овие договори е обврзана истите да ги 
спроведува. 

Обновливите извори на енергија се начин на решавање на климатскиите 
промени, а во исто време и начин за намалување на загадувањето на 
човековата околина. Во обновливите извори на енергија спаѓаат: сончевата 
енергија, енергијата од ветерот, биомасата, биоенергијата, геотермалната 
енергија, хидроенергијата, морските бранови и струи, плима и осека. 
Најеколошка енергија е сончевата енергија и е далеку поголема во однос на 
сите други видови на обновливи енергии заедно. Таа е најобилен, неисцрпен, 
бесплатен и обновлив извор на енергија, којa не ја загадува околината. 

Вкупната енергија што доаѓа кон Земјата (1.73·1017 W) односно  1.5·1021 
Wh/god. Оваа енергија е околу 8 000 пати поголема од вкупните потреби за 
енергија на земјата или за еден час од сонцето пристигнува енергија која ги 
задоволува вкупните потреби за енергија на земјата. Уредите во кои се врши 
апсорбирање и трансформирање на сончевото зрачење во топлина или 
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електрична енергија, се нарекуваат сончеви термални колектори или 
фотоволтаични панели. 

Р.С. Македонија спаѓа во регионите со најповолни климатски услови за 
искористување на сончевата енергија со потенцијал од 2000 до 2400 сончеви 
часа за цела година. Ова овозможува широк спектар на употреба на овој вид на 
енергија. Вкупниот потенцијал на сончева енергија во Македонија се проценува 
на околу 10 GWh годишно или 1500 kWh/m² - максимална вредност на 
сончевото зрачење. 
5.4. Мерки за заштита на културното наследство  

Доколку при реализацијата на планот се дојде до откривање на објекти, 
односно предмети (целосно зачувани фрагменти) од материјалната култура на 
Р.С. Македонија, треба да се постапи во согласност со одредбите според член 
65 од Законот за културно наследство (Сл.весник на РМ бр. 20/04, 115/07, 
18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15 
и 39/16). 
Член 65 од Законот за заштита на културното наследство:  
(1) Ако во текот на изведувањето на градежни работи се дојде до археолошко 
наоѓалиште, односно предмети од археолошко значење, изведувачот на 
работите е должен:  

1. Да го пријави откритието во смисла на членот 129 став (2) на овој 
закон.  
2. Да ги запре работите и да го обезбеди наоѓалиштето од евентуално 
оштетување и уништување, како и од неовластен пристап и  
3. Да ги зачува откриените предмети на местото и во состојбата во која 
се најдени. 

(2) По исклучок на ставот (1) на овој член, ако предметите се ископани, односно 
извадени заради нивна подобра заштита или со оглед на околностите, 
изведувачот на работите е должен:  

1. Да ги предаде откриените предмети при нивно пријавување или тоа да 
го направи при идентификацијата во смисла на членот 66 на овој закан, а 
до предавањето да превземе мерки кои се нужни за да не пропаднат и да 
не се оштетат или да се отуѓат и  
2. Да ги даде сите релевантни податоци во врска со местото и полажбата 
на предметите во времето на откривањето и за окалностите под кои тоа е 
направено. 

5.5. Мерки за обезбедување на пристапност за лица со инвалидност 
Формулацијата на барањето експлицитно укажува на тоа дека се работи за 

архитектонски, а не урбанистички проблем. Составен дел на урбанистичките 
планови се конкретни мерки за создавање услови за непречено движење на 
лица со инвалидитет во рамките на планскиот опфат. Сепак како планска 
урбанистичка мерка се предлага по ширината на пешачките премини преку 
коловозите, меѓу тротоарите и коловозите да нема рабови, туку да се 
предвидуваат рампи со најголем наклон од 20% или во однос 1:5, а оптимален 
наклон од 8,33 или во однос 1:12, како би можеле инвалидските колички да ја 
совладаат денивелацијата меѓу коловозите и тротоарите во согласност со 
поглавје 13 (членoвите 188-196) од Правилникот за урбанистичко планирање 
(Сл.Весник на РСМ бр.225/2020).   
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Исто така потребно е вградување на овие рампи во сите производни и 

непроизводни објекти со цел истите да бидат достапни за инвалидизирани 
лица, особено во оние објекти каде се очекува нивно вработување. 
5.6. Мерки за заштита и спасување  

Врз основа на член 29 од Законот за заштита и спасување (Сл.весник на 
Р.М. бр.36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11 и 93/12 Пречистен текст) се 
предвидуваат мерки за заштита и спасување на луѓето и материјалните добра 
од природни непогоди, епидемии, епизоотии, епифитотии и други несреќи во 
мир и во војна и од воени дејства во Р.С. Македонија. 

Мерки за заштита и спасување се: урбанистичко-технички и хуманитарни 
мерки за заштита и спасување, кои се карактеристични за локацијата и 
условите каде треба да се градат предвидените објекти согласно намената на 
комплексот, согласно член 61 од Законот за заштита и спасување (Сл.весник на 
РМ бр.36/04, 49/04, 86/08, 124/10 и 18/11) и подазоконските уредби и други 
правни прописи од оваа проблематика, кои се однесуваат на: 

1. Урбанистичко-технички мерки се: 
 засолнување 
 заштита и спасување од техничко технолошки несреќи 
 спасување од сообраќајни несреќи 
 заштита и спасување од урнатини 
 заштита и спасување од поплави 
 заштита од неексплодирани убојни и експлозивни средства 
 заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи 
 други мерки за заштита и спасување што би се појавиле при и по 

природните непогоди, епидемии, епзоотии, епифитотии и други несреќи, а 
не се предвидени со овој закон 

 
2. Хуманитарни мерки се: 
 евакуација 
 згрижување на настраданото и загрозеното население 
 радиолошка, хемиска и биолошка заштита 
 прва медицинска помош 
 заштита  и  спасување  на  животни  и  производи  од  животинско 

потекло 
 заштита  и  спасување  на  растенија  и  производи  од  растително 

потекло 
 асанација на теренот  

 
1. Урбанистичко технички мерки 

- Засолнување 
Република Македонија има обврска за изградба на јавни засолништа само 

во случај на исклучително загрозени објекти што ќе ги утврди Дирекцијата врз 
основа на геолошко-хидролошките и сеизмичките карактеристики на земјиштето 
и на капацитетот на задоволување на потребите за засолнување. 

Единиците на локалната самоуправа имаат обврска да градат јавни 
засолништа со кои ќе ги задоволат потребните капацитети за засолнување на 
луѓето, материјалните добра и културното наследство на своето подрачје. 
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Начинот на изградба на јавните засолништа и одржувањето и користењето на 
веќе изградените засолништа и други заштитни објекти и определување на 
потребниот број на засолнишни места со уредба ги уредува Владата. 

- Заштита од воени разурнувања, природни и техничко технолошки 
катастрофи 

Локацијата за која што се изработува планската документација се наоѓа во 
простори со висок степен на загрозеност од воени дејства и индиректно 
загрозени простори од воени дејства. Постои можност и за технолошки 
катастрофи, со оглед на намената на просторот.  

Заштитата и спасувањето од техничко-технолошките несреќи опфаќа 
преземање на превентивни и оперативни мерки во индустриските објекти, кои 
во производниот процес употребуваат материи или постројки што 
предизвикуваат висок степен на загрозеност на луѓето и материјалните добра.  

Превентивни мерки за заштита и спасување од техничко-технолошките 
несреќи се активности кои се планираат и спроведуваат со просторното и 
урбанистичкото планирање, со примена на техничките нормативи при 
проектирање и изградба на индустриски објекти, редовно одржување на 
инсталациите и опремата, како и примена на прописите од областа на 
безбедноста и здравјето при работа. 

Оперативни мерки за заштита и спасување од техничко-технолошките 
несреќи се активностите за спречување на настанување и намалување и 
отстранување на предизвиканитепоследици.  

Потребно е стручно ракување со сите уреди и постројки. Инфраструктурните 
водови во редовни услови не предизвикуваат штетни влијанија бидејќи 
претставуваат подземни инсталации. Случајните инциденти може да се 
идентификуваат како инциденти со оштетувања на инфраструктурните 
водови во случај на интервенција или механички оштетувања. Овие 
инциденти немаат битно влијание врз околината, бидејќи можна е брза 
реакција и запирање на течењето вода преку вентилски уреди. Можна е брза 
санација и на вод во кој се водат отпадните води.  

Инфраструктурните водови да се водат на пропишани сигурносни 
растојанија во јасно дефиниран инфраструктурен коридор, така да можните 
оштетувања ќе се сведени на минимум. Инфраструктурните водови мора да 
се постават према техничките нормативи и стандарди кои ќе ја обезбедат 
нивната сигурност, безбедност и долготрајност во експлотацијата, ракувањето 
и одржувањето. 

- Спасување од сообраќајни несреќи 
Спасувањето од сообраќајни несреќи опфаќа мерки и активности за 

спасување при настанати големи несреќи во патниот, железничкиот, 
воздушниот и водениот сообраќај во кои има поголем број повредени и 
загинати лица и/или е предизвикана голема штета. Во овој плански опфат од 
овој УПВНМ не се очекуваат сообраќајни несреќи од железничкиот, воздушниот 
и водениот сообраќај, најголема е веројатноста од настанување на сообраќајни 
несреќи во патниот сообраќај. 

Оперативните мерки заспасување се активности за извидување, пронаоѓање 
и извлекување на повредените и загинати лица укажување прва медицинска 
помош и транспорт до соодветните здравствени установи, како и учество при 
отстранување на последиците предизвикани од сообраќајните несреќи. 

- Заштита и спасување од урнатини 
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Согласно Уредбата за спроведување на спасувањето од урнатини 

(Сл.Весник на РМ бр.100/10), се уредува организацијата и спроведувањето на 
спасувањето од урнатини кое се остварува во рамките на системот за заштита 
и спасување.  

Превентивни мерки за спасување од урнатини се применуваат на објекти 
кои можат да бидат изложени на разни дејствија кои предизвикуваат урнатини и 
тоа од природни непогоди, технички катастрофи, воени дејствија. Заштитата од 
урнатини како превентивна мерка се утврдува во урбанистичките планови во 
текот на планирањето на просторот. Во урбанистичкиот план е утврден 
претпоставениот степен на урнатини, нивниот однос према слободните 
површини и степенот на проодност на собраќајниците, врз основа на што се 
изработува планираното решение. 

При планирањето да се води сметка да не се создаваат тесни грла на 
сообраќајниците, зони на тотални урнатини. 

Анализираниот простор се наоѓа во подрачје скаде се можни потреси со 
јачина до 8º по МКС, што наметнува да се предвидуваат асеизмични градби, 
како можна превенција, со помала количина на градежен материјал и 
релативно помали тежини. 

Во случај на можни разурнувања, планираните решенија на уличната мрежа 
треба да обезбедат: 

-брза  и  непречена  евакуација  на  луѓето (вработените) 
-брз пристап на екипите за спасување и нивните специјални возила 
-непречена интервенција во кругот на катастрофата, 
-штетите да се сведат на минимум, 
-брза санација на последиците. 
За инфраструктурната мрежа не се предвидуваат посебни урбанистички 

мерки од природни катастрофи. 
Другите елементи за заштита од земјотреси, како природна катастрофа, да 

се утврдат со посебниот елаборат за асеизмична градба во делот на статиката 
и динамичка анализа на градбите, како составен дел на Основниот проект. 

Потребни се геомеханички, геолошки и хидротехнички испитувања на 
теренот. 

- Заштита и спасување од поплави 
Заштитата и спасувањето од поплави опфаќа регулирање на водотеците, 

изградба на заштитни објекти, одржување и санирање на оштетените делови 
на заштитните објекти, набљудување и извидување на состојбите на 
водотеците и високите брани, заштитните објекти и околината, обележување 
на висинските коти на плавниот бран, навремено известување и тревожење на 
населението во загрозеното подрачје, спроведување на евакуација на 
населението и материјалните добра од загрозеното подрачје, обезбедување на 
премин и превоз преку вода, спасување на загрозените луѓе на вода и под вода, 
црпење  на водата од поплавените објекти и извлекување на удавените, 
обезбедување на населението во поплавените подрачја со основните услови за 
живот и учество во санирање на последиците предизвикани од поплавата. 

- Заштита од неексплодирани убојни и други експлозивни средства 
Заштитата од неексплодирани убојни и други експлозивни средства опфаќа 

пребарување на теренот и пронаоѓање, на неексплодираните убојни средства, 
обележување и обезбедување на теренот, онеспособување и уништување на 
сите видови на неексплодирани убојни и други експлозивни средства како и 
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трнспорт до определеното и уреденото место за уништување и безбедносни 
мерки за време на транспортот. 

- Заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи 
Заштитата и спасувањето од пожари, неексплодирани убојни и експлозивни 

средства опфаќа мерки пропишани мерки за заштита од пожари, согласно 
Законот за заштита и спасување (Сл. весник на РМ бр. 36/04, 49/04, 86/ 08, 124/ 
10 и 18/11) и Законот за пожарникарство (Сл. весник на РМ бр: 67/04 и 81/07), 
како и Правилникот за суштинските барања за заштита од пожар на градежните 
објекти (Сл. весник на РМ бр. 94/09), Правилникот за техничките нотмативи за 
хидрантска мрежа за гасење на пожари (Сл. Весник на РМ бр. 31/06), 
Правилник за суштинските барања за градежните објекти (Сл. Вес. на РМ бр. 
74/06) и други позитивни прописи со кои е регулирана оваа проблематика.  

Инвеститорот во проектната документација за изградба на објекти, е должен 
да изготви посебен елаборат за заштита од пожари, експлозии и опасни 
материи. Оваа одредба ги опфаќа сите објекти, освен станбените и јавните 
објекти со висина до 12м (согласно Правилник за стандарци и нормативи за 
проектирање (Сл. весник на РМ бр.60/12, бр.29/15, бр.32/16, бр.114/16) и 
јавните објекти со капацитет за истовремен престој до 25 лица согласно 
Законот за градење.  

За објектите за кои не се изработува елаборатот за заштита од пожари, 
експлозии и опасни материи се применуваат важечки мерки, нормативи и 
стандарди кои се однесуваат на заштита и спасување. 

Во објекти и простори во кои што се произведуваат, преработуваат, користат 
и складираат опасни материи, ако природата на работата не е поврзана со 
таква потреба, се забранува употреба на отворен оган, светилки со пламен и 
средства за палење, користење на грејни уреди со отворен оган, вжарена и 
прекумерно загреана површина, складирање на материи со опасност од 
самозапалување, користење уреди и инсталации кои можат да предизвикаат 
пожари и експлозии, движење и престој на неповикани лица и употреба на алат 
кој создава искри. 

Запалливи материи не треба да се складираат на отворен простор поблиску 
од 6 метри од објектот, на мансардите во згради, столбишта, ходници и други 
комуникации. Отпадните и други запаливи материи треба да се отстрануваат, 
односно складираат на посебно определени противпожарно обезбедени места, 
кои не претставуваат опасност за непосредната околина. 

Физичките лица при употреба на уреди, средства и отворен оган, се должни 
истите да ги користат на начин да не ја загрозуваат околината и да не 
предизвикаат пожари или експлозии. 

Инсталациите, уредите и постројките треба да се изведуваат на начин да не 
претставуваат опасност за предизвикување на пожари и експлозии. 

Уредите и постројките треба да се изведуваат на начин да не претставуваат 
опасност за предизвикување на пожари и експлозии. 

Уредите, инсталациите опремата и средствата, за ППЗ заштита 
задолжително треба да се наоѓаат на одредени места, да се одржуваат во 
исправна состојба, да бидат посебно обележани и секогаш достапни за 
употреба, согласно со закон. 

Другите елементи за противпожарна заштита ќе се утврдат со посебниот 
елаборат за противпожарна заштита како составен дел на Основниот проект за 
секоја поединечна градба. 
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Со цел за поефикасна заштита задолжително е предвидување на современа 

громобранска инсталација на сите поголеми градби и нејзино континуирано 
одржување. 

Директорот на Дирекцијата ја утврдува содржината на елаборатот за 
заштита од пожари, експлозии и опасни материи. Директорот на Дирекцијата ги 
пропишува мерките за заштита од пожари, експлозии и опасни материи. 

Од урбанистички аспект противпожарната (ПП) заштита се предвидува од 
аспект на: 

-брз и непречен пристап до градбите на ПП возила и другата ПП опрема во 
комплексот како би се овозможило кружно движење на истите; 

-непосреден пристап на ПП возила и другата ПП опрема во ГП и до секој 
објект во неа, најмалку од две страни; 

-обезбедување на пропусна моќ и сообраќаен профил на сите улици со мин. 
ш=6,0м, потребен радиус на кривина и носивост на коловозот од 10,0т 
осовински притисок, за да може да се движат ПП возилата и останатата ПП 
опрема до секоја ГП во планскиот опфат, а преминот преку ивичњаците да биде 
преку закосени рампи со сооднос 1/12 (8%) на дел од улиците каде се 
пристапува. 

За пожарна вода потребно е акумулирање на одредена количина на вода, 
која е потребна за пожарна заштита на опфатот во одреден временски период, 
кој е потребен за да противпожарно возило стигне од градот Неготино и се 
стави во функција.  

Со наредните проектни документации согласно законската регулатива, во 
градежните парцели ќе се предвиди и хидрантска мрежа за надворешна и 
внатрешна заштита на објектите, која треба да се изработи според 
Правилникот за технички нормативи за хидрантска мрежа за гаснење на пожари 
(Сл. Весник на РМ бр. 26/18). 
За се што не е регулирано со овие параметри, се применуваат одредбите од 
Законот за заштита и спасување (Службен весник на РМ бр.93/12), Законот 
за пожарникарство (Службен весник на РМ бр.64/04) и другите подзаконски 
акти кои ја регулираат материјата на заштита и спасување. 
 
2. Хуманитарни мерки 

- Евакуација 
Со евакуацијата се врши планско, организирано и контролирано 

преместување на населението, материјалните добра и културното наследство 
на Републиката, од загрозените во побезбедните подрачја. 
Евакуацијата се извршува доколку со други мерки не е можно да се спречат 
последиците од природните непогоди и други несреќи. Населението од 
подрачјето од кое се врши евакуација, може да се евакуира во друга општина   
на   одредено место и во одредено време. 

- Згрижување на загрозеното и настраданото население 
Згрижувањето опфаќа прифаќање, сместување и обезбедување на основни 

услови за живот на настраданото и загрозеното население. РМ и единиците на 
локалната самоуправа се должни да обезбедат сместување и итно згрижување 
на населението, кое поради природни непогоди и други несреќи, останало без 
дом и средства за живеење и кое поради загрозеност се задржува надвор од 
своето место на живеење. Републиката и единиците на локалната самоуправа 
од кои се згрижува населението ги покриваат трошоците за сместување и 
обезбедување на основните услови за живот. 
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- Урбанистичко проектна документација - 
Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани ( 

фотоволтаични плантажи), на КП 1484/1, КО Пепелиште, општина Неготино 

 
- Радиолошка, хемиска и биолошка заштита 
Радиолошката, хемиската и биолошката заштита опфаќа мерки и 

активности за заштита на луѓето, добитокот и растенијата, со навремено 
откривање, следење и контрола на опасностите од последиците од несреќи 
со опасни материи, како и последиците од радиолошки, хемиски и биолошки 
агенси и преземање на мерки и активности за отстранување на последиците од 
нив.    

Сопствениците на објекти во кои се произведуваат и складираат опасни 
материи, сопствениците на транспортни средства, сопствениците и 
корисниците на објектите и уредите кои се наменети за јавно снабдување 
со вода, производство, сообраќај и складирање на прехранбени производи, 
лекарства и сточна храна, јавните здравствени служби, како и сопствениците 
на објекти во кои се врши згрижување и образование на децата, се 
должни да обезбедат заштитни средства  и  да  ги  спроведуваат  
стандардите  и  процедурите  за радиолошка, хемиска и биолошка заштита. 

Надлежните субјекти потребно е да преземат мерки и активности за 
заштита и спасување и тоа: 

-РХБ извидување на територијата 
-дозиметриска контрола 
-детекција на РХБ агенси присутни на одредено подрачје 
-лабораториско испитување на видот, концентрацијата, својствата и другите 

карактеристики на РХБ контаминентите. 
- Прва медицинска помош 
Прва медицинска помош опфаќа преземање на мерки и активности за 

укажување на прва медицинска помош со стандардни и прирачни средства на 
местото на повредувањето - заболувањето, мeдицинска тријажа на 
повредените и заболените и транспорт до најблиските здравствени установи. 

- Заштита и спасување на животни и производи од животинско 
потекло 

Заштита и спасување на животни и производи од животинско потекло 
опфаќа превентивни и оперативни мерки за заштита на животните и 
производите од животинско потекло од дејствата на природните непогоди и 
други несреќи.  

Превентивни мерки за заштита и спасување на животните и производите од 
животинско потекло ги спроведуваат надлежните органи и институции во 
нивното секојдневно работење. Во спроведување на оперативните мерки, 
покрај надлежните органи и институции учествува и Дирекцијата со своите 
единици и тимови, со укажување на прва ветеринарна помош на повреден, 
заболени контаминиран добиток со стандардни и прирачни средства на местото 
на повредувањето и транспорт до соодветните ветеринарни установи. 

- Заштита и спасување на растенија и производи од растително 
потекло 

Заштита и спасување на растенија и производите од растително потекло 
опфаќа превентивни и оперативни мерки и активности за заштита од 
растителни болести, штетници, плевели, радиолошка, хемиска и биолошка 
контаминација и други видови на загрозување. Превентивни мерки за заштита и 
спасување на растенијата и производите од растително потекло ги 
спроведуваат надлежните органи и институции во нивното секојдневно 
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- Урбанистичко проектна документација - 
Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани ( 

фотоволтаични плантажи), на КП 1484/1, КО Пепелиште, општина Неготино 

 
работење. Во спроведување на оперативните мерки, покрај надлежните органи 
и институции учествува и Дирекцијата со своите единици и тимови. 

- Асанација на теренот 
Асанација на теренот опфаќа пронаоѓање, собирање, идентификација, 

транспорт и погребување на загинати и починати лица, собирање, транспорт и 
закоп на угинати животни, собирање и уништување на сите видови отпадни и 
други опасни материи што го загрозуваат животот и здравјето на луѓето, 
дезинфекција, дезинсекција и дератизација на теренот и објектите како и 
асанација на објектите за водоснабдување. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена: 
За се што не е регулирано со овие параметри, се применуваат 
стандардите и нормативите утврдени во: 

- Законот за урбанистичко планирање (Сл.вес. на РСМ бр.32/2020), 
- Правилникот за урбанистичко планирање (Сл.вес. на РСМ, 

бр.225/2020). 
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- Урбанистичко проектна документација - 
Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани ( 

фотоволтаични плантажи), на КП 1484/1, КО Пепелиште, општина Неготино 

 
 
6. Нумерички показатели за планираната состојба 
6.1. Нумерички показатели за градежната парцела  

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЛАНИРАНАТА  СОСТОЈБА - 

број 
на 
ГП 
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на 
намена површина 
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градежна 
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на 
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проце
нт на 
озеле
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т 

Паркирање 

                      

    

m² m² 

  

m' m² Пи (%) Ки % 

во склоп на ГП, а 
во согласност со 
Правилникот за 
урбанистичко 
планирање 

(Сл.вес.бр.225/202
0) 

1 E1.13  13724.00 10494 П 4.0 10494 76.5 0.77 23.0   
                      
                      

6.2. Нумерички показатели со детална разработка на градежната парцела
  

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЛАНИРАНАТА  СОСТОЈБА  

број 
на 
ГП 

основна 
класа 

на 
намена површина 

на 
градежна 
парцела 

максимал
на 

површина 
за градба  
на повеќе 
градби во 
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от 
простор 
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спратно
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процент 
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изграде
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циент 
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истен
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миним
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проце
нт на 
озеле
нетос

т 

Паркирање 

                      

    

m² m² 

  

m' m² Пи (%) Ки % 

во склоп на ГП, а 
во согласност со 
Правилникот за 
урбанистичко 
планирање 

(Сл.вес.бр.225/202
0) 

1.1 E1.13   142.6 П 4.0 142.6     
1.2 E1.13   250.6 П 4.0 250.6     
1.3 E1.13   322.6 П 4.0 322.6     
1.4 E1.13   322.8 П 4.0 322.8     
1.5 E1.13   322.8 П 4.0 322.8     
1.6 E1.13   322.7 П 4.0 322.7     
1.7 E1.13   322.9 П 4.0 322.9     
1.8 E1.13   323.3 П 4.0 323.3     
1.9 E1.13   286.7 П 4.0 286.7     

1.10 E1.13   286.7 П 4.0 286.7     
1.11 E1.13   322.7 П 4.0 322.7     
1.12 E1.13   250.8 П 4.0 250.8      
1.13 E1.13   142.8 П 4.0 142.8      
1.14 E1.13   34.9 П 4.0 34.9      
1.15 E1.8   10 П 4.0 10      

             13724.00 5349.6  П 4.0 5349.6  38.9 0.39 23.0  
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- Урбанистичко проектна документација - 
Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани ( 

фотоволтаични плантажи), на КП 1484/1, КО Пепелиште, општина Неготино 

 
 
 
 
 
Преглед на планирани површини во градежната 
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1 13724 

МАКСИМАЛНА ПОВРШИНА ЗА 
ГРАДЕЊЕ 10494 76,5%  

ЗЕЛЕНИЛО 3165 23,0%  

ВНАТЕРШЕН СООБРАЌАЈ И ПАРТЕР 65 0,5%  

ВКУПНО 13724 100.00
% 
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- Урбанистичко проектна документација - 
Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани ( 

фотоволтаични плантажи), на КП 1484/1, КО Пепелиште, општина Неготино 

 
6.3. Билансни споредбени показатели  

Билансните показатели како споредбена анализа на постојните нумерички 
показатели и нумерички показатели кои произлегуваат од планското решение. 
Во овој урбанистички план се прикажани во табелата подолу. 
 

БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПОСТОЈНА И ПЛАНИРАНА СОСТОЈБА  

Постојна 
состојба 

Намена / опис на површини P (m²) % 

1 Проектен опфат   13724 100.0% 

2 Неизградено  земјиште 13724 100.0% 

Планирана 
состојба 

Намена / опис на површини  P (m²) % 

1 Проектен опфат   13724 100.0% 

2 Е 1.13  13724 100.0% 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Составил: 
 

Левче Спасовска, дипл.инж.арх. 
број на овластување 0.0349 

 
Јован Ристовски, дипл.инж.арх. 

број на овластување 0.0350 
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НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЛАНИРАНАТА  СОСТОЈБА - 

број 
на 
ГП 

основна 
класа 
на 

намена површина 
на 

градежна 
парцела 

максимал
на 

површина 
за градба  
на повеќе 
градби во 
утврдени

от 
простор 
за градба  

спратно
ст 

макси
мална 
висин
а  

вкупно 
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нт на 
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нетос
т 

Паркирање 

                      

    

m² m² 

  

m' m² Пи (%) Ки % 

во склоп на ГП, а 
во согласност со 
Правилникот за 
урбанистичко 
планирање 

(Сл.вес.бр.225/202
0) 

1 E1.13  13724.00 10494 П 4.0 10494 76.5 0.77 23.0   

                      

                      

 
НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ СО ДЕТАЛНА РАЗРАБОТКА ЗА ПЛАНИРАНАТА  СОСТОЈБА  

број 
на 
ГП 

основна 
класа 
на 

намена површина 
на 

градежна 
парцела 

максимал
на 

површина 
за градба  
на повеќе 
градби во 
утврдени

от 
простор 
за градба  

спратно
ст 

макси
мална 
висин
а  

вкупно 
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процент 
на 
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истен
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миним
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проце
нт на 
озеле
нетос
т 

Паркирање 

                      

    

m² m² 

  

m' m² Пи (%) Ки % 

во склоп на ГП, а 
во согласност со 
Правилникот за 
урбанистичко 
планирање 

(Сл.вес.бр.225/202
0) 

1/1 E1.13  142.6 П 4.0 142.6 
1/2 E1.13  250.6 П 4.0 250.6 

1/3 E1.13  322.6 П 4.0 322.6 

1/4 E1.13  322.8 П 4.0 322.8 

1/5 E1.13  322.8 П 4.0 322.8 

1/6 E1.13  322.7 П 4.0 322.7 

1/7 E1.13  322.9 П 4.0 322.9 
1/8 E1.13  323.3 П 4.0 323.3
1/9 E1.13  286.7 П 4.0 286.7 

1/10 E1.13  286.7 П 4.0 286.7 

1/11 E1.13  322.7 П 4.0 322.7 

1/12 E1.13  250.8 П 4.0 250.8   

1/13 E1.13  142.8 П 4.0 142.8   
1/14 E1.13  34.9 П 4.0 34.9   

  13724.00 5339.6  П 4.0 5339.6  38.9 0.39 23.0  

 

 
 
 
 
 
 
Преглед на планирани површини во градежната 
парцела  
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1 13724 

МАКСИМАЛНА ПОВРШИНА ЗА 
ГРАДЕЊЕ 10494 76,5%  

ЗЕЛЕНИЛО 3165 23,0%  

ВНАТЕРШЕН СООБРАЌАЈ И ПАРТЕР 65 0,5%  

ВКУПНО 13724 100.00
% 

 







НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЛАНИРАНАТА  СОСТОЈБА - 
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Правилникот за 
урбанистичко 
планирање 

(Сл.вес.бр.225/202
0) 

1 E1.13  13724.00 10494 П 4.0 10494 76.5 0.77 23.0   

                      

                      

 

 
 
 
 
 
 
Преглед на планирани површини во градежната 
парцела  

  

Н
УМ
ЕР
А
Ц
И
ЈА

 Н
А
 

ГР
А
Д
ЕЖ
Н
А
 П
А
РЦ
ЕЛ
А
 

П
О
В
РШ

И
Н
А
 Н
А
 

ГР
А
Д
ЕЖ
Н
А
 П
А
РЦ
ЕЛ
А
  

(m
²)

 

Н
А
М
ЕН
А
 Н
А
 

П
О
В
РШ
И
Н
И

 

П
О
В
РШ
И
Н
А
  

 
(m

²)
 

П
РО
Ц
ЕН
Т 
В
О

  
П
РО
ЕК
ТН
И
О
Т 
О
П
Ф
А
Т 

 

      

1 13724 

МАКСИМАЛНА ПОВРШИНА ЗА 
ГРАДЕЊЕ 10494 76,5%  

ЗЕЛЕНИЛО 3165 23,0%  

ВНАТЕРШЕН СООБРАЌАЈ И ПАРТЕР 65 0,5%  

ВКУПНО 13724 100.00
% 

 

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЛАНИРАНАТА  СОСТОЈБА  
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m² m² 

  

m' m² Пи (%) Ки % 

во склоп на ГП, а 
во согласност со 
Правилникот за 
урбанистичко 
планирање 

(Сл.вес.бр.225/202
0) 

1.1 E1.13  142.6 П 4.0 142.6 
1.2 E1.13  250.6 П 4.0 250.6 

1.3 E1.13  322.6 П 4.0 322.6 

1.4 E1.13  322.8 П 4.0 322.8 

1.5 E1.13  322.8 П 4.0 322.8 
1.6 E1.13  322.7 П 4.0 322.7 

1.7 E1.13  322.9 П 4.0 322.9 
1.8 E1.13  323.3 П 4.0 323.3 
1.9 E1.13  286.7 П 4.0 286.7 

1.10 E1.13  286.7 П 4.0 286.7 

1.11 E1.13  322.7 П 4.0 322.7 

1.12 E1.13  250.8 П 4.0 250.8   

1.13 E1.13  142.8 П 4.0 142.8   
1.14 E1.13  34.9 П 4.0 34.9   
1.15 E1.8  10 П 4.0 10   

  13724.00 5349.6  П 4.0 5349.6  38.9 0.39 23.0  
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Врз снова на член 15, 18 и 57 од Законот за градење (Сл. Весник на Р.Македонија 

бр. 70/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 

129/15, 217/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16,132/16, 35/18 и 64/2018) донесувам: 

РЕШЕНИЕ 

За одредување на проектант на ИДЕЈНО ТЕХНИЧКО РЕШЕНИЕ СОСТАВЕНО ОД 

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗИ И ТЕКСТУАЛЕН ОПИС СО КОИ СЕ УТВРДУВААТ ОСНОВНИТЕ 

ОБЛИЦИ, ФУНКЦИОНАЛНИТЕ И ТЕХНИЧКИТЕ РЕШЕНИЈА НА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА 

ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ ЗА ИЗГРАДБА НА ФОТО-НАПОНСКА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА  “ЛЕЛА” 

(СО ПОСТАВУВАЊЕ НА ФОТО-НАПОНСКИ ПАНЕЛИ НА ЗЕМЈИШТЕ) СО 

ИНСТАЛИРАНА МОЌНОСТ ОД 807.84 kW со тех. бр. 0901-328/2021  се одредува: 

Одговорен проектант:  

Даниел Лалков, д.е.и. со овластување бр. 4.1241 

 

Проектантот е должен проектната документација да ја изработи согласно 

Законот за градење (Сл.Весник на Р.Македонија бр. 70/13, 79/13, 137/13, 163/13, 

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

71/16, 132/16, 35/18 и 64/2018) и други прописи и нормативи од областа. 

Назначените стручни лица ги исполнуваат условите од Законот за градење, 

односно се овластени да изработуваат и потпишуваат проектни документации на 

ваков вид инвестиционо-техничка документација, бидејќи имаат соодветна 

стручна подготовка и потребно работно искуство. 

 

Управител: 

Даниел Лалков д.е.и. 
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2. ТЕХНИЧКИ ОПИС 
Фото-напонски систем изграден на земја претставува електроенергетски 

систем дизајниран за искористување на соларната(сончевата) енергија со помош 

фото-напонски панели. Електричната енергија (еднонасочен напон и струја), 

генерирана во фото-напонските ќелии, преку соларен кабел PV1-F 1x6mm2, се 

пренесува кон инверторот кој еднонасочниот напон и струја ги претвора во 

наизменични величини. Планираниот инвертор e од кинеско потекло од типот SUN2000-

185KTL-H1 произведен од HUAWEI Solar и е опремен со комплетна интегрирана заштита 

од AC и DC страната, 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 АС електричната енергија се предава на главната 

разводна табла на објектот ГРО, а потоа до нисконапонската страна на 

новопроектираниот напоен трансформатор ТС 21(10,5)/0,8kV 1000 kVA, преку 

проводник NАYY-3 х 4x1х240mm2. Самата трафостаница не е предмет на разработка 

во овој проект, односно самото приклучување во трафостаницата ќе биде опишано 

во електроенергетската согласност од страна на ЕВН Македонија 

Разгледуваната локација е сопственост на инвеститорот, со ова идејно решение 

се планира изградба на фото-напонски центрача  со вкупна инсталирана моќност од 

807.84 kW, за потребите на инвеститорот. Фото-напонските панели ќе бидат 
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инсталирани на земја односно на челична конструкција, а истите ќе бидат наклонети 

под агол од 25 степени.  

Работниот век на фотонапонските панели за производство на електрична 

енергијата кој е предвиден со оглед на квалитетот на избраната опрема е 30 години. 

Вкупниот број на фотонапонски модули е 1224 и тие се со инсталирана моќност 

од 660 Wp поединечно или вкупно 807.84 kW кои се поврзани на 4 инвертори.  

Годишно очекувано производство на локацијата каде e планирана изведбата на 

фото-напонски централа за производство на електрична енергија е 1,406 MWh 

електрична енергија која ќе се продаде на слободниот пазар и ќе придонесе за 

намалување на штетните гасови во атмосферата.  

3. ЛОКАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ 
 Локацијата на проектот се наоѓа во Општина Неготино, Република Северна 
Македонија односно на К.П. 1484/1, К.О. ПЕПЕЛИШТЕ  

 

Макро локација на ФЦ – Лела 
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Микро локација на ФЦ – Лела 

 

3.1. МЕТЕРОЛОШКИ ПОДАТОЦИ ЗА ЛОКАЦИЈАТА 

Метеролошките податоци за локацијата предвидена за поставување на фото-
напоска централа со назив “ЛЕЛА” се добиени со помош на софтверскиот пакет 
Meteonorm. 
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4. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ПАРАМЕТРИ 

4.1. ИЗБОР НА ОПРЕМА 

 Во конкретниов случат за поставување на фото-напоска централа ЛЕЛА со 
вкупна инсталирана моќност од 807.84 kWp, предвидени се 1,224 фото-напонски 
панели со моќност од 660 Wp тип TSM-DEG21C.20 660DEC кои се произведени од Trina 
Solar Кина како и 4 стринг инвертери со вкупна моќност од 175,000 Wpac тип SUN2000-
185KTL-H1 од производителот Huawei Solar од кинеско производство. 

4.2. СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФОТО-НАПОНСКИ ПАНЕЛ 
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Модел TSM-DEG21C.20 670DEC 

Максимална моќност (Pmax) 670 [W] 

Оптимален напон (Vmp) 38.5 [V] 

Оптимална струја (Imp) 17.43 [A] 

Напон на отворено коло (Voc) 46.3 [V] 

Струја на кусо коло (Isc) 18.55 [A] 

Ефикасност на модул  21.6 [%] 

Оперативна температура -40 ~ 85 [OC] 

Максимален напон 1500 [V] DC 

Максимална струја по фаза 35 [A] 

Толеранција на снагата 0W~+5W 

Механички карактеристики 

Вид на ќелија 
Монокристална со дим. 

158,75x158.75[mm] 

Број на ќелии во модул 132 

Димензија на модул 2384x1303x35 [mm] 

Тежина 38.7 [kg] 

Предна заштита Калено стакло 

Материја на рамка Алуминиум 

Температурни карактеристики 

Температурен коефициент на Voc -0.25%/ оС 

Температурен коефициент на Isc 0.040%/ оС 
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4.3. СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ИНВЕРТЕР  
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Влезни параметри 

Максимална DC моќност 185,000 [W] 

Максимален влезен напон 1,500 [V] 

MPP- напонски опсег/номинален 
напон 

500-1500 [V] 

Минимален влезен напон 500 [V] 

Максимална влезна струја 26 [A] 

Излезни параметри 

Излезна моќност при 800 [V] и 50 Hz 175,000 [W] 

Максимална АС моќност 185,000 [VA] 

Номинален АС напон 3 / N / PE; 800 [V] 

АС фреквенција 50 Hz, 60 Hz  

Максимална струја 134.9 [A] 

Номинален cosφ при номинална 
моќност 

1 

Приклучни фази 3 фази 

Ефикасност 98.3 % 

Механички димензии 

Димензии ( В / Ш / Д) 1,035 x 700 x 365 [mm] 

Тежина 84 [kg] 

Работна температура -25….+ 60 [oC] 

Сопствена потрошувачка < 3 [W] 

Степен на заштита (цертификати) IP65 , IP54 
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4.4. КОНСТРУКЦИЈА ЗА МОНТАЖА НА СОЛАРНИТЕ ПАНЕЛИ 

Поставувањето на соларните панели се врши на типска констукција која 
претставува комбинација од челични и алуминиумски елементи. Во статички смисол 
типската констукција се сотои од главни рамки од поцинкован челик, составени од два 
вертикални столбови меѓусебно поврзани со косо поставена ригла со препусти, и 
секундрни алуминумски профили во улога на рожници, поставени нормално на 
главните рамки, елементите на главната рамка се изведуваат од типски прифли тип 
„C90“, додека за секнударната конструкција се корисат алуминиумски профили 
специјално произведени за оваа намена.  
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4.5. НАЧИН НА ВОДЕЊЕ НА ИНСТАЛАЦИИ 

Вкупното пврзување на панелите се врши со соларни кабли, чија изолација 
издржува доста високи температури и е со пречник од 6mm2. Заради добар контакт 
на големиот број на конекции, изработени се посебни конектори ’’машки’’ и 
’’женски’’ конектори кои постојат и на самите панели. Дополнителните конекции до 
инверторите се изработуваат исто така со оваков тип на конектори. На следните слики 
се прикажани конекторите на каблите: 

 

Панел конектори     Конектор машко    Конектор женско     Кабел со конектор  Адаптери со 
конектор 

 Поврзувањето на AC каблите се врши согласно МКС стандардите, 
инсталациите е предвидено да се положат во претходно ископан земјен ров со 
длабочина од 80цм и ширина од 60цм, инсталациите на DC каблите планирано е да 
бидат во силиконско УВ стабилизирано црево. При поставување на проводниците за 
еднофазна или трофазна струја во црева, сите проводници кои припаѓаат на едно 
струјно коло мораат да бидат поставени во исто црево. Меѓусебното спојување на 
проводниците да се врши со спојници. Лемењето на проводниците во електричните 
инсталации треба да се избегнува. Наставувањето на проводниците може да се врши 
само во спојните и разводни кутии. Цревата за водење на инсталациите од сите типови 
треба да се полагаат по права линија и тоа само вертикално и хоризонтално. Косо 
полагање може да се врши само во некој случај. При хоризонталното полaгање 
цевките мораат да имаат мал пад да не би се собирала или задржувала вода во 
цевките. Отпорот на нултиот вод не смее да биде поголем од 0,2Ω, нултиот вод по 
целата инсталација мора да има иста боја, т.е. светло сива и мора на секое место 
каде се поставува. Покрај испитувањето на нултиот проводник задолжително е од 
страна на надзорниот орган да ја испита исправноста на врски со помош на 
омметар, пред да се стават осигурачите. Испитувањето на изолацијата да се изврши 
према МКС Н.Б2. 701. Електричните инсталации да се изведат према МКС прописите 
кои се однесуваат за ваков вид на објекти и према планот и пресметките од основниот 
проект. 

4.6. УПРАВУВАЊЕ И НАДЗОР 

4.6.1. НАЧИН НА УПРАВУВАЊЕТО 

 • Мод на работна мрежа 
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 Во овој мод инверторот перманентно е приклучен на електро енергетската 
мрежа. Инверторот се исклучува од мрежата само во случај на дефект или ако 
исчезне сончевата ирадиација(снага).Во овој мод инверторот работи во режим на 
следење на точката на максимална моќ (MPPT). 

 • Стоп мод 

 Во стоп модот инверторот се исклучува од работа. Повеке услови како што се 
разните дефекти можат да бидат причина за сопирање на работата на инверторот. 
Ако генерираната снага во полето од PV модули не е доволно голема за работа на 
мрежа, инверторот останува во стоп мод, но продолжува со мониторирање на 
напонот на PV модулите. Доколку условите станат задоволотелни по 3 минутно 
задоцнување инверторот ќе се приклучи автоматски на мрежата. 

 Доколку се појави некоја грешка или дефект во системот, инверторот веднаш 
се исклучува од мрежата, а на LCD дисплејот го јавува проблемот. Веднаш преоѓа во 
мод на дефект при што продолжува перманентното набљудување на состојбата со 
дефектот и кога истиот го снема т.е. контролерот утврди дека дефектот е решен, во 
наредните 5 минути ќе иницира ново приклучување на мережата. 

 • Нужно сопирање 

 Кога ќе се случат непредвидени или опасни состојби, операторот може со 
притискање на тастерот “Emergency stop” на предната врата од инверторот веднаш 
да ја сопре работата на инверторот. После исклучување на инверторот преку тастерот 
за нужно исклучување, инверторот мора да биде рестартиран рачно преку LCD 
менито. 

 • Приклучување на мрежа  

 Инверторот автоматски утврдува кога се исполнети условите за мрежно 
приклучување. Приклучувањето на мрежа во тој случај се одвива според следниот 
програм: 

 • Кога постои доволна сончева радиација полето со PV модули почнува да 
генерира енергија  

 • Инверторот започнува да ги напојува DC собирниците 

 • Ако напонот на DC собирниците го надмине прагот во траење повеќе од 5 
минути 

 • Ако инверторот утврди дека состојбата со мрежата е во добра состојба (OK) 
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 • Инверторот ги следи условите во мрежата и врши приклучување и емитирање 
на ел. енергија во мрежата 

 • Ненормални услови во мрежата 

 Кога се исполнети сите потребни услови инверторот оперира во MPPT модот за 
да пренесе максимална моќност во мрежата. Приклучен на мрежа, сите 
параметри во инверторот и мрежата перманентно се надгледуваат. 

4.6.2. МРЕЖНИ УСЛОВИ КОИ МОЖАТ ДА ПРЕДИЗВИКААТ ИСЛКУЧУВАЊЕ НА ИНВЕРТОРОТ 

 а) Напон на мрежата 

 Линискиот напон на мрежата мора да биде во наведените граници. Доколку 
напонот излезе од овие граници инверторот во време од 0.2 секунди се исклучува од 
мрежата. 

 б) Мрежна фреквенција  

 Фреквенцијата во мрежата треба да биде во одредени граници. Кога 
фреквенцијата во мрежата ќе излезе од овие граници инверторот се исклучува од 
мрежата во рок од 0.2 секунди 

4.6.3. НАДЗОР 

 За да се овозможи комуникација помеѓу инверторите и персоналниот 
компјутер се користи посебен софтвер за мониторирање. Софтверот ги собира и 
вреднува податоците од инверторите. Тој спроведува јасен графички кориснички 
пристап со алатките достапни под Windows. Податоците можат да бидат прикажани 
рачно или автоматски на дисплејот со повикување на податоците запишани во 
фајлови на било кој достапен медиум. Посебни функции овозможуваат 
прилагодување на работните параметри за инверторот да се оптимизират 
перформансите на системот. 
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5. СИМУЛАЦИЈА НА ПРОИЗВОДСТВО 

 Симулација на производството е направена врз основа на избраната опрема 
како и нејзината поставеност, за симулацијата е користен софтверски пакет PVSyst кој 
е индустриски стандар за пресметување на производство на електрична енергија од 
фото-напонски панели од каде изнесува дека годишното производство од ФЕЦ ЛЕЛА 
е 1,406 MWh. 
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