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УРБАН ПЛАННЕР ДООЕЛ0 03-УП/2021 

 

ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА 
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА, Е 1.13 - 
ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ НА КП 

БР. 1264, КП БР. 1265 И ДЕЛ ОД  КП БР. 1259/1 КО ЌОЈЛИЈА, 
ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ 

 

ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ДО 2 MW 
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УРБАН ПЛАННЕР ДООЕЛ0 03-УП/2021 

 

ОПШТИ ПОДАТОЦИ 

 

 

Место: КП БР. 1264, КП БР. 1265 И ДЕЛ ОД  КП БР. 1259/1 КО ЌОЈЛИЈА, 
ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ 

Инвеститор: МАД ДИЗАЈН ДООЕЛ СКОПЈЕ 

Предмет:  ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА 
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА, Е 1.13 - 
ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ НА КП 

БР. 1264, КП БР. 1265 И ДЕЛ ОД  КП БР. 1259/1 КО ЌОЈЛИЈА, 
ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ 

 

Извршител: УРБАН ПЛАНЕР ДООЕЛ, ГОСТИВАР

Адреса: Ул." Иво Лола Рибар" бр.8, Гостивар

Телефон: 075235544

Е - маил:   info.upa2019@gmail.com

Овластен планер:  Петрит Далипи,дипл.инж.арх.

Технички број: 03-УП/2021

Датум на изработка: Октомври,2021

РАБОТЕН ТИМ: Фаза:Урбанистички проект

дипл. инж.арх.Петрит Далипи

УРБАН ПЛАНЕР ДООЕЛ, ГОСТИВАР

УПРАВИТЕЛ: УПРАВИТЕЛ

Петрит Далипи, дипл. инж. арх.
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УРБАН ПЛАННЕР ДООЕЛ0 03-УП/2021 

 

СОДРЖИНА  НА ОПШТ ДЕЛ 

 - ДРД образец на фирма 

 - Лиценца 

 - Решение за овластен планер 

 - Овластување  

 - Решение за планер соработник 

- ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ  

1. Проектна програма  

2.  Инвентаризација на снимен изграден градежен фонд, вкупна визичка 
супраструктура и инфраструктура во рамки на проектен опфат 

3. Опис и образложение на проектенот концепт на урбанистичко решение во 
која е утврден проестор определен со градежни линии во кој може да се поставуваат 
повеќе градби 

4. Детални услови за проектирање и градење 

5. Мерки за заштита 

- ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ  

1. Услови за планирање на просторот лист.1 

2. Ажурирана геодетска подлога     лист.2 

3. Карта на изграден градежен фонд     лист.3 

4. Урбанистичко решение на проектен опфат со дефиниран план на површини 
за градење  на градежна парцела и соодветна  намена на површината на градбите 
      
5. Урбанистичко решение на проектен опфат со дефиниран сообраќаен и 
нивелациски план и планирана комунална инфраструктура 

6. Идејно решение на проектираните објекти 
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Согласно чл.67 од Законот за урбанистичко планирање ( Сл.Весник на Р.М бр. 
32/20),и чл.17 и 45 од Законот за градење (Сл.Весник на Р.М 
бр130/09,124/10,18/11,36/11,54/11,13/12,144/12,25/13,79/13,137/13,163/13,28/14,42/14
,115/15,149/14,187/14,44/15,129/15,217/15,226/15,30/16,31/16,39/16,71/16,132/16и64/1
8) а во врска со изработка наУРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН 

ЗА ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА, Е 1.13 - ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ 
ЕЛЕКТРАНИ НА КП БР. 1264, КП БР. 1265 И ДЕЛ ОД  КП БР. 1259/1 КО ЌОЈЛИЈА, ОПШТИНА 

ПЕТРОВЕЦУРБАН ПЛАННЕР го издава следново : 
 

 
РЕШЕНИЕ 

за назначување на изработувач на  
урбанистички проект за село 

 
 
За изработка накако планер се назначува: 
 
Далипи Петрит- дипл.инж.арх. 
 
 
Планерот е должен урбанистичката документација да ја изработи согласно Согласно 
Законот за урбанистичко планирање ( Сл.Весник на Р.М бр. 32/20),Правилни за 
урбанистичко планирање(Сл.Весник на Р.М бр225/20) као и другите важечки 
прописи и нормативи од областа на урбанизмот. 
 
 
 
 

Управител  
Далипи Петрит дипл.инж.арх 
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/ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ/ 
 

ПРЕДМЕТ: БАРАЊЕ ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ 

 

ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НАУРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОТОВОЛТАИЧНА 

ЦЕНТРАЛА, Е 1.13 - ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ НА КП БР. 1264, КП БР. 1265 И ДЕЛ 

ОД  КП БР. 1259/1 КО ЌОЈЛИЈА, ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ - Е1.13-ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И 
ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ 

Почитувани,  

 

 Согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.32/20), Ви 
доставуваме Барање за податоци и информации со кои располагате за УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ 
ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА, Е 1.13 - ПОВРШИНСКИ 
СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ НА КП БР. 1264, КП БР. 1265 И ДЕЛ ОД  КП БР. 1259/1 КО 

ЌОЈЛИЈА, ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦЕ1.13-ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ 
ЕЛЕКТРАНИ 

 

Прилог: Ажурирана геодетска подлога 

 

 

Изработил:  

дипл.инж.арх. Далипи Петрит 

емаил:petritdalipi@gmail.com 

емаил:bori_danilova@hotmail.com 

тел:078/385- 006 

УРБАН ПЛАНЕР ДООЕЛ- Гостивар 

 

УПРАВИТЕЛ 

Диа Далипи Петрит 

 

 

 

 
 







УРБАН ПЛАННЕР ДООЕЛ  Гостивар

Урбанистички проект за формирање на ГП на КП бр. 1/18, 1259/2, 1259/1, 1264 и 1265, КО Ќојлија и КО 

Ржаничино, Општина Петровец

http://www.caa.gov.mk/




 

 

 
 
 
 

                                                                                                                  ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје 

                                             Друштво за дистрибуција на електрична енергија 

                                                                                                        Бр. 10-55/2-298 од 16.07.2021  

                                                                                                                                                      Скопје 

Одговорно лице: Ѓорги Полинцев 

Контакт телефон: 072 931 729 

 

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

Почитувани, 
 
Во врска со Вашиот допис од 12.07.2021 година, со кој барате да Ви издадеме податоци за 
електроенергетски објекти и инфраструктура од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, Скопје за изработка 
на УРБАНИСТИЧИ ПРОЕКТ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА на кп.бр.1/18, 1259/2, 1259/1, 1264 
и 1265 К.О.Којлија и К.О. Ржаничино,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      

 

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 



20210714_UP_Petrovec20210714_UP_Petrovec

1:2.257

Датум: 16.07.2021

Легенда
Постоеч ка мреж а
Новопланирана мреж а
Демонтирана мреж а 0 0,1 0,20,05 Kilometers



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 

 

 

 

 

 

 
 

 Македонски Телеком АД - Скопје  

Кеј 13 Ноември бр.6, 1000 Скопје 

 
Бр: 36871 

Дата: 14.07.2021 

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

 
Ваше упатување Барање на податоци и информации 

Наше контакт лице 
Перо Ѓорѓески, Елизабета Манева 

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

Во врска со Известување за планирани и постојни тк инсталации 

 
 

Почитувани, 

Во врска со Вашето Барање, добиено преку системот е-урбанизам, со кое што барате податоци за изработка на 
Урбанистички проект за формирање на градежна парцела на КП 1/18, 1259/2, 1259/1, 1264 и 1265, КО Ќојлија 
и КО Ржаничино, општина Петровец, Ве известуваме дека во границите на планскиот опфат нема постојна МКТ 
инфраструктура. 

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

 

Со почит, 

Македонски Телеком АД Скопје  

                     По овластување на  

Директор на сектор за пристапни мрежи 

                          Васко Најков 

                                         

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

Урбанистичкиот проект се изработува согласно член 58, од Законот за урбанистичко 
планирање (Сл.весник на РСМ бр.32/20). Согласно член 56, став 1, од Правилникот за 
урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр.225/20). 
Согласно горенаведеното се изработува предметниот ДОНЕСУВАЊЕ НАУРБАНИСТИЧКИ 
ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА, Е 1.13 - 
ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ НА КП БР. 1264, КП БР. 1265 И ДЕЛ ОД  
КП БР. 1259/1 КО ЌОЈЛИЈА, ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ-намена- Е1.13-ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И 
ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ 
Предметниот проектен опфат не е дел од плански опфат на село Ржаничино, за кое 
населено место има изработено: Урбанистичкиот план за селоРжаничино кој е усвоен со: 
Одлука бр. год.бр.07-1494/4 од 12.11.2012.Од оваа урбанистичка документација добиен е 
Извод за предметните катастарски парцели со бр. 9-991/2 од 03.08.2018год. издаден 
од Одделението за урбанизам, комунални дејности, ЛЕР и заштита на животната средина, 
на ОпштинаРжаничино . Според изводот градежната парцела се формирананадвор од 
плански опфст накп бр.1265 ,дел од кп бр.1259/1 и кп.бр.1264К.О.Ќојлија  
Согласно Праволникот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр.225/20), 
номенклатурата и групирањето на системот на класи на намени, проектниот опфат е 
уреден со класа на намени: Е1.13- POVR[INSKI SOLARNI I FOTOVOLTAI^NI 
ELEKTRANI 
Урбанистичкиот проект содржи Плански дел и Проектен дел. Ќе се изработи со содржина 
согласно член 59, 60 и 61, од Правилникот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ 
бр.225/20). 
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1. ПРОЕКТНА ПРОГРАМА 

  

 

ВОВЕД 

 

Согласно член 58, став 6, како и член 62, став 3 од Законот за урбанистичкопланирање 
(Сл. Весник на РМ бр.32/20) пред изработка на Урбанистички проект вон опфатна урбанистички 
план се изработува проектна програма. Согласно тоа, како и врз основа начлен 60 точка 1 од 
Правилникот заурбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр.225/20)проектната програма ја 
изработува и заверува барателот за одобрување на проектнатадокументација. Со неа се 
утврдува границата и содржината на планскиот опфат и истата сесостои од текстуален и 
графички дел. 

Во конкретниот случај проектната програма ја изработува барателот за одобрувањена 
проектната документација, а во врска со изработка на: 

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН  

Е1.13 - ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКРТАНИ,НА КП БР. 1264, КП БР. 
1265 И ДЕЛ ОД  КП БР. 1259/1 КО ЌОЈЛИЈА, ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ 

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

 

• проектна програма заверена од страна на барателот - инвеститор; 

• Геодетски елаборат за ажурирана геодетска подлога; 

• постојната состојба утврдена на лице место од страна на стручните лица од 
правнотолице, изработувач на планот; 

• просторните можности на локалитетот; 

• одредбите кои произлегуваат од Просторниот план на Република Македонија, дадени 

во Условите за планирање на просторот; 

• податоците и информациите од органите на државната управа и другите субјекти; 

• и потребите на нарачателот 
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ЦЕЛИ 

Урбанистичкиот проект, има крајна цел преку: 

 

• рационално уредување и искористување на просторот; 

• подигнување на хуманоста во просторот и надминување на урбаните бариери на 

лицата со инвалидитет; 

• оддржлив развој; 

• заштита и унапредување на животната средина и природата; 

• заштита на недвижното културно наследство; 

• заштита од воени разурнувања, од природни и технолошки катастрофи и хаварии 

(заштита и спасување); 

• јавност во постапката за донесување и спроведување на плановите; 

• вградување пропратни содржини на основната наменска употреба на земјиштето и 

• почитување на законските прописи, стандарди и нормативи во планирањето и 

уредувањето на просторот 

 

да се дефинираат архитектонско-урбанистичките параметри за реализиција напланираните 
градби во рамките на проектниот опфат, да се дефинира основнатакласа на намена, како и 
начините на употреба на земјиштето, а согласно актуелнатапозитивна законска 
легислатива од областа на урбанистичкото планирање. 

Сите поединечни елементи на планската документација ќе содржат текстуален дел 
сонумерички показатели за постојната и планираната состојба како и соодветен број награфички 
прилози. 

 

ОПИС НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ 

 

Проектниот опфат кој е предмет на уредување со Урбанистички проект вон опфат 
наурбанистички план, зафаќа површина од приближно 1,6ха. Во рамките на проектниот 
опфатвлегува следната катастарска парцела: КП БР. 1264, КП БР. 1265 И ДЕЛ ОД  КП БР. 1259/1 
КО ЌОЈЛИЈА, ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ 
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Опфатотедефинирансоследнитеграници: 

 
- Од запад граничи со КП 1263, КО ЌОЈЛИЈА 
- Од север граничи со КП 1267, КО ЌОЈЛИЈА 
- Од исток граничи со КП 1266 и 1259/2КО ЌОЈЛИЈА 
- Од југ граничи со КП 1257 и КП 1256 КО ЌОЈЛИЈА 

 
Површинатакојајаопфаќаопишанатаграницаизнесува1,59 ха. Проектната 
документацијатребадасеизработиворазмерМ=1:1000. 

 

ПРОЕКТНИ БАРАЊА ЗА ГРАДБИТЕ ВО ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ 

НАМЕНА 

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

 

Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани 

СОДРЖИНА НА КОМПЛЕКСОТ 

 Со Урбанистичкиот проект вон опфат на урбанистички план, ќе се дефинираат 
архитектонско-урбанистичките параметри за изградба на фотоволтаични електрани. Точната 
просторна диспозиција и организација на сите градби ќе биде разработена со урбанистичкиот 
проект, 

 Од технички аспект, при изработката на проектната документација да се има во предвид 
дека локација на фотоволтажната плантажа (централа) се наоѓа во КО Врсаково, Општина Штип 
и има површина од приближно 1.59 ха. Централата да се проектира со монокристални 
фотоволтаични панели поставени на статична носечка конструкција за поставување на панели. 

OCHOBHИ ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ 

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

Поставување на објектите трансформаторска станица и објектот за мониторинг да бидат 
поставени на приближно најекономично во однос на должини на енергетски кабли од собирни 
ормари до трансформаторските станици, истите да не прават сенки на фотоволтаичните панели. 

Мерењето на испорачана и користена електрична енергија да биде на 10(20)kV напонскo 
ниво со броила одредени според енергетската согласност на дистрибутерот. 

Да се обезбеди соодветна заштита од атмосферски празнење на просторот со панелите  

ПРОЕКТНИ БАРАЊА ЗА КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА, ИНФРАСТРУКТУРА И СООБРАЌАЕН 
ПРИСТАП 

 Со Урбанистичкиот проект вон опфат на урбанистички план потребно е да се обезбеди 
квалитетна комунална инфраструктура, во согласност со можностите и капацитетите на 
локалитетот. 

 Со Урбанистичкиот проект вон опфат на урбанистички план ќе бидат дефинирани трасите 
на основните инфраструктурни водови, за кои е пожелно е да се водат подземно во јасно 
дефинирани инфраструктурни коридори, а согласно добиените податоци и информации од 
органите на државната управа и други субјекти.  

 Со Урбанистичкиот проект вон опфат на урбанистички план се планира сообраќаен 
пристап до локалитетот да биде преку некатегоризиранпат кој ќе минува низ КП 1259/2 кој се 
надоврзува на планирана сервисна улица согласно УПС. 

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

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

 
МЕТОДОЛОГИЈА 

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

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

намената на просторот. 
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2.  ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА СНИМЕН ИЗГРАДЕН ГРАДЕЖЕН ФОНД , 
ВКУПНА ФИЗИЧКА СУПРАСТРУКТУРА И ИНФРАСТРУКТУРА ВО РАМКИ НА 
ПРЕКТЕН ОПФАТ 

ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА СНИМЕН ГРАДЕЖЕН ФОНД 

 Анализата на постојната состојба покажува дека на планскиот опфат не постои 
изграден градежен фонд. 

Побарани се податоци и информации согласно член 47 од Законот за 
урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ, бр. 32/20), за предметниот 
проектниот опфат, а добиени се од: 

- Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје, Оддел Мрежен Инжинеринг- добиен е 
Предмет: Издавање на податоци за електроенергетски објекти и инфраструктура со 
бр. 10-55/2-298 од 16.07.2021. со кој сме информирани дека во граница на проектниот 
опфат има постојни инсталации во сопственост на ЕВН во близина на опфатот 

 
- Македонски Телоком АД Скопје – Известување за планирани и постојни тк 

инсталации, бр. 36871од 14.07.2021год. со кое сме известени дека во граници на 
планскиот опфат нема постојни подземни ТК инсталации 

 
- АД МЕПСО-Македонски електропреносен систем оператор – 

Предмет:Податоцизапостојниипланираниелектроенергетскиобјекти со бр. 11-4152/1 од 
22.07.2021 год. каде сме известени дека предметниот плански опфат не се пресекува 
со ЕЕ објекти во сопственост на АД МЕПСО.
 

- ГАМА– Предмет:Податоцизапостојниипланирана траса  на гасовод каде сме известени 
дека предметниот плански опфат нема траса на планиран и изведен гасовод. 

 
- Агенција за цивилно воздухопловство– Предмет:Податоции информации со бр. 12-

8/322 од 14.07.2021 год. каде сме известени дека може да се планира со посебни 
услови  и ограничување од аспект на безбедноста на воздушниот сообраќај 

 
- НЕР - Предмет:Податоцизапостојниипланираниелектроенергетскиобјекти со бр. 03-

2375/2 од 27.07.2021 год. каде сме известени дека предметниот плански опфат нема 
изградено и не е планирано изградба на гасоводна мрежа. 

 
- МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО, 

Предмет:Податоци и информации  со бр. 41-5086/3 од 26.07.2021 год. каде сме 
известени дека предметниот плански опфат има договор за закуп 
 

- МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА, УПРАВА ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО -Скопје 
Предмет:Податоци за постојни и планирани електроенергетски објекти со бр. 17-
1845/2 од 15.07.2021 год. каде сме известени дека предметниот плански опфат нема 
заштитени културни добра 
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 Во законскиот рок не се добиени податоци од: 

 
- Јавното претпријатие Македонски шуми,Скопје 

 
- МИНИСТЕРСТВОЗАЖИВОТНАСРЕДИНАИПРОСТОРНОПЛАНИРАЊЕ, 

Сектор за природа 

 

Инфраструктура сообракај /постоечка/ 

 Пристапот до опфатот е преку постоен пат од источната страна на опфатот кој 
минува низа КП 1259/2 кој се издвојува од планирана сообраќајница од УПС како 
новопланирана улица.Истиот е прикажан и во ажурираната геодетска подлога. 

 Водоводна и канализациона инсталација /постоечка/ 

 Согласно законот за урбанистичко планирање поднесено е барање до 
надлежната институција за издавање на постојни интсалации. Со оглед на тоа дека не 
се добиени потребните инсталации во предвидениот законски рок, урбанистичката 
документација е изработена со недостаток на овие податоци. 

Електрични инсталации /постоечка/ 

  Согласно добиените податоци и информации од надлежните, покрај дадениот 
опфат постојат инсталации кои се во сопственост на ЕВН, и преку 0.4 кВ подземна 
врска се одвива приклучокот до парцелата. 

 3.  ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРОЕКТЕН КОНЦЕПТ НА УРБАНИСТИЧКО 
РЕШЕНИЕ ВО КОЈА Е УТВРДЕН ПРОСТОР ОПРЕДЕЛЕН СО ГРАДЕЖНИ ЛИНИИ 

Согласно член  58 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр. 
32/20) предмет на работа е УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА 
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА, Е 1.13 - ПОВРШИНСКИ 
СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ НА КП БР. 1264, КП БР. 1265 И ДЕЛ ОД  
КП БР. 1259/1 КО ЌОЈЛИЈА, ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ 

Проектна документација се изработува во согласно со Проектната програма и 
согласно Условите за планирање издадени од Агенција за планирање на 
просторот..Конфигурацијата на теренотзаедно со урбанистичките стандарди и 
нормативи во планирањето на просторот како и насоките од Извод одУПС, во голем 
дел ја насочуваат концепцијата на разработката. 

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

- интегрален пристап на планирањето 
- грижа за развој на регионалните особености 
- остварување на јавен интерес и заштита на приватниот интерес 
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- хоринзонтална и вертикална усогласеност и координација 
- уважување на научно и стручно утврдените факти и стандарди 
 Применети се сите методолошки начела за применување на правилникот за 
урбанистичко планирање. 
 
Опфат на планска документација /површина играници/ 

Проектниот опфат на предметниот УП е со површина од 15.927 м2 и 
определен на ажурирана подлога дадена со: Геодетски елаборат за геодетски 
работи за посебни намени - ажурирана геодеска подлога КО Маврово, со 
деловоден број0801-214  од30.06.2021 год. изработен од Друштво за геодетски и 
катастарски услуги КАТ-СТАР про - Гостивар. 
Изработката на Урбанистичкиот проект ќе се одвива во рамките на границата на 
следниве катастерски парцели  и тоа:, кп бр.1265 , дел од кп бр.1259/1 и кп.бр.1264 
К.О.Ќојлија  

Површината која ја опфаќа опишаната граница изнесува15.927 м2 
Планската документација треба да се изработи во размер М=1:1000 

Опфатотедефинирансоследнитегеодетски координати: 
 
 

Координати на опфатот 
 

X=7553411.15  Y=4643845.88  

X=7553356.51  Y=4643869.16  

X=7553278.57  Y=4643901.86   

X=7553248.98  Y=4643832.92   

X=7553254.89  Y=4643831.23   

X=7553227.70  Y=4643767.88   

X=7553270.15  Y=4643760.97   

X=7553322.48  Y=4643752.21   

X=7553348.18  Y=4643747.90   

X=7553447.45  Y=4643729.24  

X=7553460.19  Y=4643726.84   

X=7553481.08  Y=4643747.18   

X=7553481.45  Y=4643748.79   

X=7553481.40  Y=4643752.78  

X=7553480.08  Y=4643756.47   

X=7553478.19  Y=4643759.02   

X=7553487.85  Y=4643768.42   

X=7553455.30  Y=4643777.15   

X=7553450.38  Y=4643778.70   

X=7553382.93  Y=4643796.54  
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 Согласно член 56 од Правилникот за урбанистичко планирање и дефинираниот 
проектниот опфат во урбанистички проект, се дефинира 1 градежна парцела со 
дефинирана класа на намена на градежната парцелаЕ1.13-POVR[INSKI SOLARNI 

I FOTOVOLTAI^NI ELEKTRANIи една парцела предвидена за трафостаница 

 Просторна единица на намената на земјиштето е дефинирана согласно 
дејностите и активностите кои се планирани да се случуваат на земјиштето, потребите 
на инвеститорот и согласно дозволените можности на Законот и Правилникот за 
урбанистичко планирање.  

Согласно член 80 од Правилникот за урбанистички планирање (Сл.Весник на 
РСМ бр.225/20), основната намена се дополнува со комплементарна намена, која 
служи исклучиво за функционирање на основната намена. Комплементарната намена 
означува дејност или активност која се врши на ист простор како дополнување, 
функционално комплетирање и остварување на основната намена на градбата од 
друга примарна дејност или активност и служи за поквалитетно одвивање на 
основната намена без да го менува нејзиниот карактер и во одредени случаи го  
овозможува  остварувањето и употребата на основната намена. Како комплементарни 
намени се делови од градежната парцела или градбата што служат за внатрешен 
сообраќај и за паркирање, зеленило и одредени рекреативни намени, неопходни за 
комунална инфраструктура ислично. 
 Формирањето на границата на опфатот ќе се одвива во рамките на границата 
на следниве катастерски парцели  и тоа: кп бр.1265 , дел од кп бр.1259/1 и 
кп.бр.1264.Градежната парцела имадимензии и форма кои соодвествуваат со 
намената на земјиштето и градбата и начинот на користење.Градежната линија ја 
означува површината за градење.  

Нумерички показатели на урбанистичките параметри за проектен опфат- 
градежни парцели 

Табела 1 

НАМЕНА НА ПОВРШИНИ
Површина на 
објекти (м2)

Процент

површински соларни и фотоволтаични панели 15.801,40
99%

Трафостаница 125,79
1%

ВКУПНА ПОВРШИНА 
15.927,19 100%

 

Табела 2 

B
r

.G
P Kompatibi

lni klasi 

na namena

Бр. На 

катови

Visina na 

gradba

P na 

parcela 

/m2/

P na 

gradba po 

UP  /m2/

Bruto 

povr{ina 

/m2/

% na izgrad.

K.na 

iskorist

enost

Parkirawe

GP6_6 E2
Trafostanic

a
/ P 4.5 125.79 83.2 83.2 66.14% 0.66 /

GP6_5 E1.13
Fotovoltai^ni 

paneli
G2,G3,G4 П 4,5 m 15,801.40 14,258.89 14,258.89 90.24% 0.90

So Osnoven 

proekt

15927.19 14259 14259 /

NUMERI^KI  PODATOCI

Grupa i osnovna klasa 

na namena
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Сообраќајници и начин на обезбедување на потребен број на паркинг места 

Проектниот опфат на предметниотУРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА 
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА, Е 1.13 - ПОВРШИНСКИ 
СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ НА КП БР. 1264, КП БР. 1265 И ДЕЛ ОД  КП 
БР. 1259/1 КО ЌОЈЛИЈА, ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦсообраќајно се поврзува со пристапен 
пат од исток-постоен земјен патпреку КП 1259/2 која се надоврзува на 
планиранасообраќајница од  УПС Раженичино 

- Внатрешна сообраќајна мрежа - Пешачката комуникација во градежната 
парцела ќе се одвива преку пешачки патекикои ќе се решат со предлог ситуациjа, 
со проектнадокументација. 
Со проектната документација е предложено нивелманско решение со 
апроксимативно определени: висинска кота на колски пристап, висинска кота на 
заштитниот тротоар, висинска кота на приземна плоча (нулта плоча во однос на 
котата на терен). 
 

- Обезбедувањето на паркинг места - ќе се направи во граница на градежната 
парцела, односно во градбата, согласно член 134 од Правилникот за стандарди за 
урбанистичко планирање (Сл.вес. на РСМбр.225/20) 
 
 Партерно решение со хортикултура 

 
Согласно Законот за Урбано зеленило (Сл.Весник на РМ бр.11/18), процентот на 
озеленетост на градежните парцели треба да е мин.20%. Процентот е однос 
помеѓу површината на градежно земјиште наменето за зеленило и вкупната 
површина на проектниот опфат, односно градежната парцела. Во рамките на 
предметните градежни парцели се обезбедува дворно зеленило согласно чл.171 
од Правилник за урбанистичко планирање (Сл.Вес. на РМ бр.225/20) 
Хортикултурното решение на партерот ќе се изработи како прилог на основниот 
проект. 
 
 Водови и инсталации на инфраструктурите 

 

Градбата во градежната парцела на комуналните инфраструктурни системи ќе се 
приклучи, во согласност од условите што ги пропишуваат соодветните правни 
субјекти што стопанисуваат со нив, на ниво на населеното место и пошироко, а 
врз основа на предложеното проектно решение и соодветните технички норми 
ипрописи. 
Согласно техничките нормативи, профилите за инсталациите внатрешно за 
градбата и градежната парцела ќе се определат со основниот проект, а ќе се 
приклучат на постојните и на планираните инфраструктурни линии кои се во 
непосредна близина. 
 
Потребно е да се побара услови за приклучок на комуналните инфраструктурни 
објекти од: 
 

-Јавно претпријатие за комунални дејности ,Петровец за приклучок на 
водоводна мрежа; 
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- Јавно претпријатие за комунални дејности Петровец– Маврови Анови за 
приклучување на канализациона мрежа; 

До изградба на канализациона мрежа отпадните води ќе се собираат во 
септичка јама, во рамките на градежната парцела.  

-Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје - за приклучување на 

електроенергетската инфраструктура.Ќе се користи постојниот приклучен кабел од 
нисконапонска ел.мрежа даден согласно дописот од ЕВН. 

-Македонски телеком - АД за електронски комуникации - Скопје за приклучок 
на телекомуникациска мрежа; 

 

 3.  ДЕТАЛНИ УСЛОВИ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ И ГРАДЕЊЕ 

 Предметниот простор со површина од (22.795,59м2) градежно 
претставува изграден простор. Бидејки проектната задача е со веќе однапред 
дефинирана цел и со дадени насоки од нарачателот, новопроектираната 
урбанистичка документација на планскиот опфат се проектира со градежна 
парцела со намена Г- Производство, рударство енергетика и индустија.Деталните 
услови за изградба важат за градежните парцели. 

Градежнапарцелабр: 6_5 

Класификација нанамена-Е 

Класа на намена-Е 1.13 

Поединечна намена- ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ 
ЕЛЕКТРАНИ 
 

Површинанаградежнапарцела:15.801,40м2 

Површиназаградење: 14.258,89 м2

Со градежна линија е определена границата на површина за 
градење; 

Брутоповршина:14.258,89м2 

Процентнаизграденост:90,24 % 

Висина на објектНмах=4.5 м  
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Коефициент на искористеност на земјиштето:К=0.90; 
 
Диспозицијата на површината за градба е определена согласно член107 од 
Правилникот за урбанистичко планирање (Сл.вес. на РСМбр.225/20) 
 
Колски пристап:Градежнатапарцеласообраќајносеопслужувапреку 
пристапна сообраќајница од КП 1259/2која се одвојува од новопланирана 
улица согласно УПС 

Паркирањето ќе се одвива во рамките на градежната парцела  

Број на паркинг места согласно член 134 од Правилникот заурбанистичко 
планирање (Сл.весник на РСМ бр. 225/20) сеутврдуваат: 
 

 
Градежнапарцелабр: 6_6 

Класификација нанамена-Е 

Група на класа на намена- Инфраструктира 

Класа на намена-Е 

Поединечна намена- трафостаница 

Површинанаградежнапарцела:125.79м2 

Површиназаградење: 83.20 м2

Со градежна линија е определена границата на површина за 
градење; 

Брутоповршина:83.20 м2 

Процентнаизграденост:66,14% 

Висина на објектНмах=4.5 м  

 

 
Коефициент на искористеност на земјиштето:К=0.66; 
 
Диспозицијата на површината за градба е определена согласно член107 од 
Правилникот за урбанистичко планирање (Сл.вес. на РСМбр.225/20) 
 
Обликувањето на градбата треба да е согласно стандардите инормативите за 
архитектонско обликување на објектите пропишаниво Правилникот за 
стандарди и нортмативи за проектирање (Сл.Вес.на РМ бр. 60/2, 29/15, 32/16, 
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114/16); 
 
Колски пристап:Градежнатапарцеласообраќајносеопслужувапреку 
пристапна сообраќајница која се одклонува од новопланирана улица согласно 
УПС 

 

 
 

 1.  МЕРКИ НА ЗАШТИТА 

Мерки за заштита и спасување 

           Мерки за заштита и спасување се: урбанистичко-технички и хуманитарни и  

други мерки за заштита и спасување кои би се појавиле при и по природните непогоди 
и други несреќи, а не се предвидени со овој закон. 

Урбанистичко-технички мерки се: 

- засолнување; 

- заштита и спасување од поплави; 

- заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи; 

- заштита од неексплодирани убојни и други експлозивни средства; 

- заштита и спасување од урнатини; 

- заштита и спасување од техничко технолошки несреќи и 

- спасување од сообраќајни несреќи. 

Хуманитарни мерки се : 

- евакуација; 

- згрижување на загрозеното и настраданото население; 

- радиолошка, хемиска и биолошка заштита; 

- прва медицинска помош; 

- заштита и спасување на животни и производи од животинско потекло; 

- заштита и спасување на растенија и производи од растително потекло и 
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- асанација на теренот. 

1) Урбанистичко технички мерки 

1.1. Засолнување 

            Засолнувањето опфаќа планирање , изградба, одржување и користење на 
јавните засолништа, одржување и користење на изградените засолништа и на другите 
заштитни објекти за заштита на населението, материјалните добра и културното 
наследство на Републиката. 

            Јавните засолништа се планираат согласно со програмата на Владата за 
мерките за заштита и спасување и програмата на единиците на локалната самоуправа 
за мерките за заштита и спасување, а истите се вградени во урбанистичките планови. 

            Јавните засолништа според отпорноста се градат како засолништа за основна 
заштита, во согласност со техничките нормативи за изградба на јавни засолништа што 
ги донесува директорот на Дирекцијата. 

            Републиката 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. 

            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. 

            Тековното и инвестиционото одржување на засолништата го вршат 
сопствениците или корисниците на истите. 

            При опасност засолништето мора да се доведе во функција за основната 
намена во рок од 48 часа, со непречен пристап за лицата за кои е наменето. 

            Одржувањето, сервисирањето на средствата и опремата во сите засолништа и 
атестирањето го вршат трговски друштва , јавни претпријатија, установи и служби 
регистрирани за таква дејност, кои што имаат вработени лица со лиценца за вршање 
на таква дејност согласно со закон. 

Градежни зафати со кои се намалува заштитното својство на засолништето не се 
дозволени. 

            Засолништата и другите заштитни објекти можат да се издаваат под закуп, под 
услов да не се наруши нивната примарна заштитна функција. 
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Засолништата другите заштитни објекти се издаваат под закуп од страна на нивните 
сопственици, а за засолништата и другите заштитни објекти чиј сопственик е непознат, 
издавањето го врши Дирекцијата . 

            Издавањето на засолништата другите заштитни објекти под закуп се врши 
согласно со закон. 

            Дирекцијата води евиденција за изградените засолништа и другите заштитни 
објекти. 

            Начинот на водење на евиденцијата за изградените засолништа и другите 
заштитни објекти го пропишува директорот на Дирекцијата. 

1.2. 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. 

1.3 Заштита и спасување од пожари, експлозии 

и опасни материи 

            Заштитата и спасувањето од пожари, експлозии и опасни материи опфаќа 
мерки и активности од нормативен, оперативен, организационен, надзорен, технички, 
образовен, воспитен и пропаганден карактер. 

            Заштитата и спасувањето од пожари, експлозии и опасни материи се планира, 

организира и спроведува во сите средини, објекти и места со превентивни и 
оперативни мерки. 

            Превентивни мерки за заштита и спасувањето од пожари, експлозии и опасни 
материи, се активности кои се планираат и спроведуваат со просторното и 
урбанистичкото планирање и со примената на техничките нормативи при проектирање 
и изградба на објектите. 

            Оперативни мерки за заштита и спасувањето од пожари, експлозии и опасни 
материи се активности за откривање, спречување на ширење и гасење на пожари и 

експлозии , утврдување на причините за настанување на на пожари и експлозии, како 
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и давање помош при отстранување на последиците предизвикани од пожари, 
експлозии и опасни материи. 

            Државните органи, органите на државната управа, единиците на локалната 
самоуправа, трговските друштва, јавните претпријатија, установите и службите се 
должни да имаат соодветни уреди и инсталации за заштиита од пожари, друга 
противпожарна опрема, средства за гасење на пожари и противпожарни апарати 
според пропишани стандарди. 

            Инвеститорот во проектната документација за изградба на објекти, како и за 
објекти на кои се врши реконструкција-пренамена е должен да изготви посебен 
елаборат за заштита од пожари, експлозии и опасни материи. 

            Дирекцијата, односно нејзините подрачни организациони единици се должни во 
рок од пет дена од денот на приемот на писменото барање за увид во проектната 
документација од органот кој ја спроведува постапката за издавање на одобрение за 
градење, да изврши увид и да даде согласност за застапеност на мерките за заштита 
од пожари, експлозии и опасни материи или да даде забелешки на записник доколку 
не се исполнети условите за согласност. 

            Одредбата од ставот 1 на овој член ги опфаќа сите објекти, освен станбените 
објекти со висина на венецот до 10 метри и јавните објекти со капацитет за 
истовремен престој до 25 лица. 

            За објектите на кои не се однесува одредбата од ставот 1 на овој член се 
применуваат важечки мерки, нормативи и стандарди кои се однесуваат на заштита и 
спасување. 

Во објекти и простори во коишто 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 прекумерна 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. 

            За мерките за забрана од ставот 1 на овој член, сопственикот, односно 
корисникот е должен да истакне знаци за забрана и предупредување на видно место 
на објектот и на просторот. 
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  Запаливи материи не треба да се складираат на отворен простор поблиску од 6 
метри од објкетот, 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. 

            За правилно изведување на инсталациите, уредите и постројките од ставот 1 
на овој член, се одговорни инвеститорите и изведувачите. 

Инсталациите, уредите и постројките од ставот 1 на овој член, мораат редовно да се 
одржуваат во исправна состојба согласно со техничките прописи и правилата на 
техничката практика. 

            Сопственикот, односно корисникот на објектот е должен да се грижи за 
одржување на инсталациите, уредите и постројките од ставот 1 на овој член. 

            Ако не може да се утврди сопственикот на објектот од ставот 4 на овој член, 
обврските ги презема корисникот. 

            Органите на државната управа , единиците на локалнта самоуправа , 
трговските друштва, јавните претпријатија, установите и служби за заштита и 
спасување од пожари на луѓето, материјалните добра и културните наследства мораат 
да ги одржуваат во исправна состојба и да ги чистат оџаците , димноводните уреди, 
системите за воздух, системи за воздушно и водено греење, огништа-котли за парно 
греење во објекти како и во индустриски и занаетчиски постројки. 

            Одржувањето во исправна состојба на оџаците, димноводните уреди, 
системите за воздух, системите за воздушно и водено греење, огништа-котли за парно 
греење во објекти, како и во индустриски и занаетчиски постројки ке се уреди со 
посебен правилник кој го донесува директорот на Дирекцијата. 

            Државните органи, органите на државната управа, единиците на локалната 
самоуправа, јавните претпријатија, јавните установи, трговските друштва, трговците 
поединци и други правни лица, во согласност со закон се должни да имаат соодветни 
уреди и инсталации за заштита од пожари и експлозии, друга противпожарна опрема, 
средства за гасење на пожари и противпожарни апарати. 

            Субјектите од ставот 1 на овој член се должни да донесат правилник за 
заштита од пожари и експлозии на кој согласност дава Дирекцијата. 
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Содржината на правилникот за заштита од пожари и експлозии од ставот 2 на овој 
член ја пропишува директорот на Дирекцијата. 

            Уредите, инсталациите опремата и средствата од ставот 1 на овој член , 
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. 

            Државните органи, органите на државната управа, единиците на локалната 
самоуправа, јавните претпријатија, јавните установи, трговските друштва, трговците 
поединци и други правни лица, чии објекти се наоѓаат на терени на кои нема 
водоводна мрежа , се должни потребниот проток и притисок на вода за гаснење на 
пожари да го обезбедат со изградбата на бунари, резервоари, изведба на патишта до 
изворите за вода или на друг соодветен начин. 

            Јавното претпријатие или трговското друштво што стопанисува со водоводната 
мрежа во населено место е должно да обезбеди улична хидрантска мрежа во сите 
делови на населеното место, соодветно да ја обележи, редовно да ја одржува во 
исправна состојба и редовно да врши контрола на проточниот капацитет и притисок на 
вода во хидранската мрежа, а најмалку еднаш годишно во најкритичниот период, како 
и да ја стави на располагање техничката документација на противпожарната единица 
на неговото подрачје. 

            Техничките нормативи за хидрантската мрежа за гаснење на пожари ги 
пропишува директорот на Дирекцијата.  

            Изведувачот на работи на пат или улица, со кои се запира сообраќајот или 
водоснабдувањето на хидрантската мрежа за гаснење на пожари е должен нај малку 
24 часа пред отпочнувањето на работите за тоа да ја извести противпожарната 
единица. 

            На барање на противпожарната единица, јавното претприатије кое врши 
дистрибуција на електрична енергија е должно веднаш да пристапи кон исклучу вање 
на напојувањето со електрична енергија на опожарените објекти и простори. 

            Во објекти или на простор каде што постои зголемена опасност за настанување 
на пожари, се организира противпожарна стража опремена со соодветни уреди, 
техничка опрема и средства за гаснење на пожари и експлозии, се додека таа 
опасност не престане. 

            Противпожарната стража од ставот 1 на овој член се организира особено во 
следниве случаи: 

- за време на одржување на јавни собири и приредби, каде што постои зголемена 
опасност од појава на пожари; 

- при преточување на запаливи течности и гасови во количества над 5 метри кубни; 
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- при заварување, употреба на отворен пламен или алат што искри во простор кој не е 
посебно прилагоден за таа намена, доколку постои зголемен ризик за настанување на 
пожар; 

- на отворен простор (шуми, национални паркови, зашитени подрачја, новопошумена 
површина, парк-шуми, пасишта и земјоделска површина), во време кога постои 
зголемена опасност за настанување на пожар и 

- заради контрола на опожарена површина и објекти. 

Противпожарната стража од ставот 2 на овој член, се должни да ја организираат 

организаторите на јавни собири, правните лица кои вршат преточување на запаливи 

течности и гасови соглано со ставот 2 алинеја 2 на овој член, изведувачите на 
работите од ставот 2 алинеја 3 на овој член и правните лица, односно сопствениците 
кои стопанисуваат со површините од ставот 2 алинеа 4 и 5 на овој член. 

            Поставување на стражата од ставот 2 на овој член, може да нареди 
одговорното лице на територијалната противпожарната единица, односно 
раководителот на подрачната организацијона единица за заштита и спасување.  

            Сопствениците, односно корисниците на станбени објекти со повеќе од четри 
стана, како и сопствениците односно, корисниците на деловни и индустриски објекти 
кои не изработуваат планови за заштита и спасување, се должни да имаат „Пожарен 
куќен ред“, поставен на видно место во објектот. 

            Пожарниот куќен ред од ставот 1 на овој член, содржи: 

- мерки за заштита од пожари соодветна на животните и работните услови во објектот; 

- организација на заштита од пожари и 

- упаство за постапка во случај на пожар. 

1.4. Заштита од неексплодирани убојни и други експлозивни средства 

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

            Онеспособување и уништување на сите видови на неексплодирани убојни и 
други експлозивни средства се врши на местото на пронаоѓање, ако за тоа постојат 
безбедносни услови. 
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    Ако не се исполнети условите од ставот 2 на овој член, уништувањето на 
неексплодирани убојни и други експлозивни средства се врши на предходно 
определени и уредени места за таа намена. 

            Стандардните оперативни процедури за заштита од неексплодирани убојни и 
други експлозивни средства ги пропишува директорот на Дирекцијата. 

 

1.5. Заштита и спасување од урнатини 

            Заштитата и спасувањето од урнатини опфаќа превентивни и оперативни 
мерки. 

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

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

1.6.Заштита и спасување од техничко-технолошки несреќи 

            Заштитата и спасувањето од техничко-технолошките несреки опфака 
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 остранување на 
предизвиканите последици. 

1.7. Спасување од сообраќајни несреќи 

            Спасувањето од сообраќајни несреќи опфаќа мерки и активности за спасување 
при настанати големи несреки во патниот, железничкиот, воздушниот и водениот 
сообраќај во кои има поголем број повредени и загинати лица и/или е предизвикана 
голема штета. 

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

2. Хуманитарни мерки 

2.1.Eвакуација 

            Со евакуацијата се врши планско, организирано и контролирано преместување 
на населението, материалните 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.Евакуацијата на населението 
во друга општина не смее да доведе до нарушување во извршувањето на нејзините 
надлежности. 

            Општина на чие подрачје е сместено евакуираното население ги покрива 
трошоците за обезбедување на основните услови за живот (сместување, исхрана, 
здравствена заштита и образование), со тоа што надоместокот за направените 
трошоци се на товар на општината од која е евакуирано населението, односно на 
товар на Републиката. 

2.2. Згрижување на настрадано и загрозено 

население 

            Згрижувањето опфаќа прифаќање, сместување и обезбедување на основни 
услови за живот на настраданото и загрозеното население. Републиката 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. 

2.3. 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 остранување на последиците од нив. 
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  Сопствениците на објекти во кои се произведуаат и складираат опасни материи, 
сопствениците на транспортни средсва, сопствениците и корисниците на објектите 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. 

2.4.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. 

  

2.5.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 
институци учествува и Дирекцијата со своите единици и тимови, со укажување на прва 
ветеринарна помош на повреден, заболен и контаминиран добиток со стандардни и 
прирачни средства на местото на повредувањето и транспорт до соодветните 
ветеринарни установи. 

2.6. Заштита и спасување на растенија и производи од растително потекло 

            Заштита и спасување на растенија и производите од растително потекло 
опфака 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 
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секојдневно работење.Во спроведување на оперативните мерки, покрај надлежните  

органи и институции учествува и Дирекцијата со своите единици и тимови. 

2.7. Асанација на теренот 

  Асанација на теренот опфаќа пронаоѓање, собирање, идентификација, транспорт и 
погребување на загинати и умрени 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. 
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Легенда на графички симболи
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M=1:500

РАЗМЕР:                     Р=1:500

НАРАЧАТЕЛ:

СОДРЖИНА: ( AЖУРИРАНА  ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА СО НАНЕСЕН

ПРОЕКТЕН ОПФАТ)

Овластување

бр.0.0629

ОВЛАСТЕН ПЛАНЕР:

дипл.инж.арх.

ДАЛИПИ ПЕТРИТ

DRU[TVO ZA GRADE@NI[TVO,
PROEKTIRAWE, TRGOVIJA I USLUGI  URBAN

PLANНER DOOEL, GOSTIVAR

УПРАВИТЕЛ:

дипл.инж.арх.

ДАЛИПИ ПЕТРИТ

ЛИСТ БР:

2

   -   граница на опфат
   -   број на катастарска парцела

- број на точка - кота

 -   граница на катастарска парцела
 -   пристапен пат

  -   ново снимени објекти

 -   електичен столб (бандера)

 -   индивидуален (главен) објект

 -   дворно место

ТЕХ.БРОЈ

003-УП/2021

 -   падна линија

Граница на проектен опфат  -15.927 m2

Септември,

2021

ИМЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

МАД ДИЗАЈН ДООЕЛ СКОПЈЕ

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ

ПЛАН ЗА ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА, Е 1.13 -

ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ

НА КП БР. 1264, КП БР. 1265 И ДЕЛ ОД  КП БР. 1259/1 КО

ЌОЈЛИЈА

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА

ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА, Е 1.13 - ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ

ЕЛЕКТРАНИ НА КП БР. 1264, КП БР. 1265 И ДЕЛ ОД  КП БР. 1259/1 КО ЌОЈЛИЈА
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Септември

 2021

РАЗМЕР:                     Р=1:500

НАРАЧАТЕЛ:

СОДРЖИНА: ( ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА СНИМЕН ИЗГРАДЕН ГРАДЕЖЕН

ФОНД, ВКУПНА ФИЗИЧКА СУПРАСТРУКТУРА И ИНФРАСТРУКТУРА ВО

РАМКИТЕ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ )

Овластување

бр.0.0629

ОВЛАСТЕН ПЛАНЕР:

дипл.инж.арх.

ДАЛИПИ Петрит

DRU[TVO ZA GRADE@NI[TVO,
PROEKTIRAWE, TRGOVIJA I USLUGI  URBAN

PLANНER DOOEL, GOSTIVAR

УПРАВИТЕЛ:

дипл.инж.арх.

ДАЛИПИ Петрит

ЛИСТ БР:

3

Постоечки објект

Легенда на графички симболи
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M=1:500

ТЕХ.БРОЈ

003-УП/2021

Пристапен пат

Граница на проектен опфат  -15.927 m2

ИМЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

МАД ДИЗАЈН ДООЕЛ СКОПЈЕ

0,4 kV подземен вод ЕВН

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ

ПЛАН ЗА ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА, Е 1.13 -

ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ

НА КП БР. 1264, КП БР. 1265 И ДЕЛ ОД  КП БР. 1259/1 КО

ЌОЈЛИЈА

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА

ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА, Е 1.13 - ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ

ЕЛЕКТРАНИ НА КП БР. 1264, КП БР. 1265 И ДЕЛ ОД  КП БР. 1259/1 КО ЌОЈЛИЈА
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Септември

 2021

РАЗМЕР:                     Р=1:500

НАРАЧАТЕЛ:

СОДРЖИНА: ( УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕ )

Овластување

бр.0.0629

ОВЛАСТЕН ПЛАНЕР:

дипл.инж.арх.

ДАЛИПИ Петрит

DRU[TVO ZA GRADE@NI[TVO,
PROEKTIRAWE, TRGOVIJA I USLUGI  URBAN

PLANНER DOOEL, GOSTIVAR

УПРАВИТЕЛ:

дипл.инж.арх.

ДАЛИПИ Петрит

ЛИСТ БР:

4
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ТЕХ.БРОЈ

003-УП/2021

RL

GP

GL

НАМЕНА НА ПОВРШИНИ

НУМЕРИЧКИ ПОДАТОЦИ ПЛАНИРАНА

 . . . . . . . . . grade`na linija

 . . . . . . . . . granica na grade`na parcela

. . . . . . . . . . granica na proektniot opfat 15.927 m2

 . . . . . . . . . regulaciona linija

OZNAKI                                  LEGENDA

     . . . . . . . . . . broj na grade`na parcela

N=4.5 m. Visina na gradbite

P        Spratnost na gradbite

. . . . . . . . . . . . . VLEZ VO PARCELA

GP.6_5

. . . . . . . . . . . . . SOOBRA]AJNI PATNI INFRASTRUKTURI / PRISTAPNA ULICA

- VODOVODNA  INFRASTRUKTURA . . . . . . . . . . . . . . . . . 

VODOVOD PLANIRANA:
E1................F__ m

PLANIRANI TELEKOMINIKACII:

E1- PLANIRANA TK INSTALACIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ПОСТОЈНА  ЕЛЕКТРО-ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА :

Легенда на графички симболи

Граница на проектен опфат  -15.927 m2

ИМЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

МАД ДИЗАЈН ДООЕЛ СКОПЈЕ

7.0m.

K  

NOVOPLANIRANA ULICA

1.5m. 1.5m.

10.0m.

P
O

 U
P

S

0,4 kV подземен вод ЕВН

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ

ПЛАН ЗА ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА, Е 1.13 -

ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ

НА КП БР. 1264, КП БР. 1265 И ДЕЛ ОД  КП БР. 1259/1 КО

ЌОЈЛИЈА

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА

ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА, Е 1.13 - ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ

ЕЛЕКТРАНИ НА КП БР. 1264, КП БР. 1265 И ДЕЛ ОД  КП БР. 1259/1 КО ЌОЈЛИЈА
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Книга 2/3 

 АРХИТЕКТУРА

Книга 3/3 

 ЕЛЕКТРИКА



АРХИТЕКТУРА 

ПРОЕКТ: ИДЕЕН ПРОЕКТ 

ФАЗА :  А 
ОБЈЕКТ: ФОТОВОЛТАИЧЕН СИСТЕМ ЗА 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА 
ЕНЕРГИЈА 

ТЕХ. БРОЈ: 



СОДРЖИНА 

Текстуален дел 

Предмер  

Графички дел 



ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ 



1. ВОВЕД

Локацијата на која се предвидува изградбата на овој фотоволтаичен 
систем е во атарот на село Ржаничино кое се наоѓа на 20 километри од 
градот Скопје движејќи се по стариот пат кој води кон Катланово. Самата 
микролокација за изградба на објектот е во непосредна близина на 
локален земјен пат.  

Сообраќајната поврзаност, оддалеченоста од асфатлтниот пат како и 
конфигурацијата на теренот во близина на локацијата обезбедуваат лесен 
пристап за достава и монтажа на опремата. 

Географските координати на локацијата се: 41.936878о северна 
географска ширина и 21.634996о источна географска должина. 

Предвидено е да ФВС „Деаком 1“ се изведе на катастарските парцели: 

КП 1259/2, КО Ќојлија, КП 1259/1, КО Ќојлија, КП 1265, КО Ќојлија и 
КП 1264 КО Ќојлија. 

Координатите на парцелата на која ќе се изведе проектот се: 

1. Y - 7553385.94; X - 4643740.80
2. Y - 7553395.78; X - 4643793.15
3. Y - 7553382.93; X - 4643796.54
4. Y - 7553411.15; X - 4643845.88
5. Y - 7553278.57; X - 4643901.86
6. Y - 7553248.98; X - 4643832.92
7. Y - 7553254.89; X - 4643831.23
8. Y - 7553227.70; X - 4643767.88

Топографијата на самата локација е мошне поволна за ваков тип на 
системи бидејќи самиот пејсаж е релативно рамнински без објекти кои би 
предизвикувале засенченост на системот. 

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

Како делови од фотоволтаичната централа со капацитет од 1691,28 kW 
на предметната локација се предвидува да се изведат следните објекти: 

- секции со фотоволтаични модули поставени на примарна и секундарна 
потконструкција 
- DC ормари 
- Инвертори 
- АС ормари 
- АС ормар за улично осветлување 
- Tрафостаница поставена на соодветна подлога (не е предмет на овој 

ИДЕЕН ПРОЕКТ) 
- Осветлување 
- Mетална ограда 



Целокупната произведена електрична енергија ќе се испорачува на 
националната  електроенергетска мрежа на снабдувач со електрична 
енергија (по пазарна цена од берзата за трговија со енергија) по 
добивањето на Одобрение за градење и Лиценца за вршење на енергетска 
дејност од страна на Регулаторна Комисија на РМ. 

2. ПОДЛОГИ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ

Покрај топографијата на локацијата, проектантски подлоги за ваков тип 
на електроенергетски објекти претставуваат глобалната, дифузната и 
директната сончева ирадијација, температурните промени и останатите 
климатски фактори. Ваквиот тип на податоци се добиваат со помош на 
сателитите кои за оваа намена се лансирани во земјината орбита. За 
потребите на овој проект користени се податоци до европскиот SATEL – 
LIGHT сервис кој, за разлика од остнатите достапни сервиси кои 
испорачуваат средни дневни вредноси врз основа на глобални мерења на 
регионот, мери и испорачува получасовни податоци. Податоците за 
дадената локација се дадени во продолжение.   

Хоризонтална еквидистантна проекција на сончевата патека (прв 
семестар) 



Хоризонтална еквидистантна проекција на сончевата патека (втор 
семестар) 



Вертикална еквидистантна проекција на сончевата патека (прв 
семестар), земјино време 

Вертикална еквидистантна проекција на сончевата патека (втор 
семестар), земјино време 



 
Глобална хоризонтална ирадијација (часовни вредности по месеци), 
графички, W/m2 

 
Глобална хоризонтална ирадијација (часовни вредности по месеци), 
табеларно, W/m2 

 



Дифузна хоризонтална ирадијација (часовни вредности по месеци), 
графички, W/m2 



Дифузна хоризонтална ирадијација (часовни вредности по месеци), 
табеларно, W/m2 



  
Директна хоризонтална ирадијација (часовни вредности по месеци), 
графички, W/m2 

 



Директна хоризонтална ирадијација (часовни вредности по месеци), 
табеларно, W/m2 



Глобална хоризонтална ирадијација, месечна фреквенција по час 





Дифузна хоризонтална ирадијација, месечна фреквенција по час 

 

 



 
Директна хоризонтална ирадијација, месечна фреквенција по час 

 





Глобална хоризонтална илуминација, графички приказ: 



Глобална хоризонтална илуминација, табеларен приказ: 



Дифузна хоризонтална илуминација, графички приказ: 

Дифузна хоризонтална илуминација, табеларен приказ: 



Директна хоризонтална илуминација, графички приказ: 





Глобална хоризонтална илуминација, месечна фреквенција по час: 





 
 
Дифузна хоризонтална илуминација, месечна фреквенција по час: 

 





Директна хоризонтална илуминација, месечна фреквенција по час: 





 

 



Фрекв енција на ноќно, сончево, интермедијантно и облачно небо (%): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. ПРЕСМЕТКА НА КАРАТЕРИСТИЧНИТЕ ВЕЛИЧИНИ

Во понатамошниот дел од текстот дадена е пресметката на 
карактеристичните величини за дадената локација (ирадијацијата, 
оптималниот агол на наклон на панелот, аглите на сончевата патека, 
азимутот итн).    



 

 



 
 

 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



4. СИСТЕМ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ПАНЕЛИТЕ

Системот за поставување на панелите е стандардна поцинкувана 
челична конструкција. Системот е така димензиониран да на истиот може 
да се постават два панели еден во продолжение на друг, под агол од 25о, 
про што пократката страна е поставена во правец на хоризонталата. По 
ширина на конструкцијата се поставуваат 27 панели. На една стандардна 
конструкција се поставуваат 54 панели. Предвидено е да се постават и 6 
конструкции на кои по ширина на конструкцијата ќе се постават 14 панели 
во првиот и 13 панели во вториот ред (27 панели по конструкција). 

Примарната конструкција се состои од два столба изработени од 
поцинкуван метал со висина од 440 см задниот профил и 304 см предниот 
профил, набиени во земја цца. 214см на меѓусебно осовинско растојание 
од 220см.   

Преку столбовите се поставува косник со должина 265см. 

Преку примарната конструкција односно преку косниците се 
поставува секундарната конструкција односно алуминиумските профили 
кои служат за фиксирање на фотоволтаичните модули. Се предвидува 
поставување на алуминиумски профили со соодветна должина за 
фиксирање на два портрет поставени ФВ модули, прицврстени со крајни и 
средни држачи. 



5. КАЛКУЛАЦИИ НА СИСТЕМОТ 

а. Поставеност на системот  
Согласно зададената излезна моќност на системот, избраните 

фотоволтаични панели, систем за подесување на положбата на панелите, 
инверторот, географските, топографските и климатските услови на 
локацијата предвидена за изградба на фотоволтаичниот систем „ДЕАКОМ 
1“, изработена е шема на поставеноста на системот. Површината на 
працелата предвидена за изведба на системот изнесува 18427,03 m2.  

Предвидено е да панелите, пристапот до главниот пат и поставувањето 
на врската со дистрибутивната мрежа се реализираат во именуваната 
парцела. Врската со дистрибутивната мрежа е ќе се изведе преку 
трансформаторска станица ТС 0,8/35 kV. Соодветно на развојните планови 
на инвеститорот, во трафостаницата ќе се предвиди и соодветно спојно, 
мерно и трансформаторско поле за втората фаза на овој проект, додека 
врската со мрежата ќе се изведе со поставување на кабелски вод до ТС 
Петровец 110/35 kV. 

Растојанието меѓу редовите е 8 метри. Бројот на панели по редови е 
даден во следнава табела: 

 
Ред Број на панели во ред

1 14 27 81
2 27 27 27 162
3 27 27 27 14 189
4 27 27 27 27 216
5 27 27 27 27 216
6 27 27 27 27 216
7 27 27 27 27 216
8 27 27 27 27 216
9 27 27 27 27 216

10 14 27 27 27 27 243
11 14 27 27 27 27 243
12 14 27 27 27 27 243
13 27 27 27 27 216
14 27 27 27 162
15 14 27 27 135
16 14 27 81
17 27 54
18 14 27

Конструкција (панели по хоризонтала)

 
 

Поставеноста на системот во простор е дадена во графичките прилози 
на овој документ. 

Основните калкулации за ваквиот систем се направени со помош на 
софтверскиот пакет PVSYST V7.2.5. Резултатите од симулацијата се дадени 
во продолжение: 
 
 
 
 

 





 
 
 
 
 
 

 









Одговорен Проектант: 

Стручен соработник:  



ПРЕДМЕР И ПРЕСМЕТКА СО СПЕЦИФИКАЦИЈА НА МАТЕРИЈАЛОТ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА 
ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА 2521.68 kW - Долни Балван 444 

Да се набави матаријал, испорача на лице место, изведе се према техничкот опис, цртежите и 
позитивните технички прописи кои се однесуваат за ваков вид на инсталација со целиот помошен 

материјал, комплет со пуштање во работа за следните позиции 

Ред.бр. Опис и вид на работа Ед.мера Количина Ед.цена Вкупно 

1 ЗЕМЈЕНИ РАБОТИ + КОНСТРУКЦИЈА 
РОВ ЗА КАНДЕЛАБРИ 

1.1 

Ископ на ров 0,3 х 0,8 метри во земја 
од трета категорија, комплет со 
затрупување и набивање на земјата  
во слоеви  за поставување на 
заштитен заземјувач околу централата 
со далечина од 2 метра од оградата м3 453.718 

1.2 

Набавка, транспорт и положување во 
два слоја на песок на дното на ровот 
под и над кабелот м3 113.43 

1.3 

Набавка, транспорт и положување на 
пластични штитници по целата 
должина на трасата м1 1890.49 

1.4 

Набавка, транспорт и полагање на 
трака со натпис ,,ВНИМАНИЕ КАБЕЛ,, 
по целата должина на траката м1 1890.49 

ГЛАВНИ РОВОВИ 

1.5 

Ископ на ров 0,5 х 0,8 метри во земја 
од трета категорија, комплет со 
затрупување и набивање на земјата  
во слоеви  за поставување на кабли и 
заштитен заземјувач  м3 151.239 

1.6 

Набавка, транспорт и положување во 
два слоја на песок на дното на ровот 
под и над кабелот м3 37.8098 

1.7 

Набавка, транспорт и положување на 
пластични штитници по целата 
должина на трасата м1 378.098 

1.8 

Набавка, транспорт и полагање на 
трака со натпис ,,ВНИМАНИЕ КАБЕЛ,, 
по целата должина на траката м1 378.098 

1.9 

Ископ на ров 0,9 х 0,8 метри во земја 
од трета категорија, комплет со 
затрупување и набивање на земјата  
во слоеви  за поставување на кабли и 
заштитен заземјувач  м3 317.603 

1.10 

Набавка, транспорт и положување во 
два слоја на песок на дното на ровот 
под и над кабелот м3 79.4007 

1.11 

Набавка, транспорт и положување на 
пластични штитници по целата 
должина на трасата м1 441.115 



1.12 

Набавка, транспорт и полагање на 
трака со натпис ,,ВНИМАНИЕ КАБЕЛ,, 
по целата должина на траката м1 441.115 

1.13. 

Ископ на ров 0,3 х 0,8 метри во земја 
од трета категорија, комплет со 
затрупување и набивање на земјата  
во слоеви  за поставување на кабли и 
заштитен заземјувач  м3 181.487 

1.14. 

Набавка, транспорт и положување во 
два слоја на песок на дното на ровот 
под и над кабелот м3 45.3718 

1.15. 

Набавка, транспорт и положување на 
пластични штитници по целата 
должина на трасата м1 756.197 

1.16. 

Набавка, транспорт и полагање на 
трака со натпис ,,ВНИМАНИЕ КАБЕЛ,, 
по целата должина на траката м1 756.197 

ПРИМАРНА КОНСТРУКЦИЈА 

1.17 

Набавка, транспорт и набивање на 
поцинкувани С столбови со висина од 
440см или слични парч 1810 

1.18 

Набавка, транспорт и набивање на 
поцинкувани С столбови со висина од 
304см или слични парч 1810 

1.19 

Набавка, транспорт и поставување на 
поцинкуван С косник од 430 см 
комплет со сите спојни елементи или 
слични парч 1810 

СЕКУНДАРНА КОНСТРУКЦИЈА 

1.20. 

Набавка, транспорт и поставување на 
алуминиумски профил со дим 4 х 8см 
во четии реда на секоја секција или 
слични м1 15965 

1.21. 

Набавка, транспорт и монтажа на 
затеги на краевите на секциите (по 
потреба) изработени од профили 40 х 
40 х 3 или слични вк 

1.22. Спојни средства, штрафови и сл вк 

1.23. 

Набавка, транспорт и поставување на 
алуминиумски средни и крајни држачи 
за фиксирање на ФВ  модулите вк 

ОСТАНАТА КОНСТРУКЦИЈА 

1.24. 

Набавка на материјали и изработка на 
држачи за инвертори и АС ормари 
изработени од метални профили 50 х 
50 х 3 и поставени на два бетонски 
фундаменти со дим. 30 x 30 x 40cm комп 55 

1.25. 

Набавка на материјал и изведба на 
бетонски фундамент  
со дим 200 х 60 х мин 60см за 
поставување на ГРО во близина на ТС, вк 5 



  

НАПОМЕНА: Постоечката 
конфигурација на теренот бара 
рамнење на истиот, со цел добивање 
на континуирана линиска косина на 
истиот. Исто така потребно е да се 
исече или откорне дел од вегетацијата. 
Сите покрупни камења, доколку ги има 
треба да се отстранат.         

  Вкупно: 1         

2 ЈАКОСТРУЈНИ ИНСТАЛАЦИИ         

2.1. 

Набавка, транспорт и поставување на 
монокристални фотонапонски панели 
со моќност од 540W со ефикасност од 
мин. 21% дим. 1096 х 2384 х 35 mm 

пар. 3132     

2.2. 

Набавка, транспорт и монтажа на 
соодветни предходно поставени 
држачи на Инвертор од европско 
потекло со моќност од 175 kW - 
комплет со интегриран модул за DC 
ормар и пренапонска заштита од DC 
страна пар. 9     

2.5. 

Набавка и монтирање на систем за 
мониторинг 

пар. 5     

2.6. 

Набавка, испорака и монтажа на ДЦ 
ормари со следната опрема 
* ормар со IP66 изведба со кабловски 
уводници од горна и долна страна со 
дим. 400 х 400 х 200мм 
* цилиндрични патрони за ФВ 
12А/1000V 
* пренапонска заштита 1000VDC 
* собирници за + и - пар. 10     

2.7. AC - ормар / TN-C/S, 0,4kV         

2.7.1 

Oрмар за монтажа на ѕид или 
конструкција, изработен од 
топлопресуван полиестер зајакнат со 
стаклени влакна со димензии 
600х500х230mm. Ормарот е изработен 
со двострука излолација според EN 
60439-1, отпорен на "UV" зрачење, со 
висока отпорност на хемиски влијанија, 
самогасив, halogen free, во затита IP66. 

пар. 57     

Ормарот е опремен со монтажна 
плоча, надворешни ногарки за 
прицврстување и 2 стандардни 
метални бравички. 

 



2.7.2. 

Набавка, испорака и монтажа на 
следнава опрема во АЦ ормар 
* ормар во IP65 изведба со кабловски
увидници од горна и долна 
* ТРОПОЛЕН осигурач/раставувач NV
00 125/100A, 3P,  6kA, парчиња 1 
* AC одводник на пренапон класа 2 на
искриште In=20kA, Imax=40kA, Up>1kV. 
* собирница за L1, L2, L3, N, и шина за
приклучување на заштитниот 
проводник (ПЕ) шина    
* кабелска приклучна клема за
монтажа за DIN шина за бакарни и 
алуминиумски проводниви ( од 16 до 
50мм2) , со дополнителен прибор за 
асемблирање( изолација, ознаки, 
флексибилни проводници) се поврзано 
и пуштено во работа пар. 47 

2.7.3. 

Набавка, испорака и монтажа на 
следнава опрема во АЦ ормар* ормар 
во IP65 изведба со кабловски 
увидници од горна и долна * 
ТРОПОЛЕН осигурач/раставувач СТ 
40А, 3P,  6kA, парчиња 1 * AC 
одводник на пренапон класа 2 на 
искриште In=20kA, Imax=40kA, Up>1kV. 
* собирница за L1, L2, L3, N, и шина за
приклучување на заштитниот 
проводник (ПЕ) шина       
* кабелска приклучна клема за
монтажа за DIN шина за бакарни и 
алуминиумски проводниви ( од 16 до 
50мм2) , со дополнителен прибор за 
асемблирање( изолација, ознаки, 
флексибилни проводници) се поврзано 
и пуштено во работа пар. 9 

2.8 ГРТ - ормар / TN-C/S, 0,4 kV 

2.8.1 

Слободностоечки ормар од 
електростатски фарбан челик во 
RAL7035 со дебелина од 1,5мм , со 
димензии   2000 х 1200 х 500 mm, со 
две врати со дебелина о 2мм, во 
изведба IP55, со монтажна плоча од 
галванизиран челик со дебелина на 
лим од 3мм, со интегрирани странични 
плочи, тип KC201252 

парче 4 

Основа за слободностоечки ормар со 
ширина 1200мм и длабочина 500мм, со 
висина од 100мм 

парче 4 

"C" шина за прицврстување на кабли 
со должина од 1200мм парче 4 

Затеги за фиксирање на кабли за 
монтажа на "C" шина парче 67 

2.8.2. 

Главен собирнички систем SYS185mm 
наменет за номинална струја од  In= 
1250А, 3п, наменет за струја на куса 
врска од Ik=50kA,  со должина од 
1100мм,  составен од бакарни 
собирници со пресек 80х10мм, со 4 
парчиња држачи тип SI012430 за 
безбушно прицврсување на 
собирниците.   

парче 5 

2.8.3. 

Компактен прекинувач на моќност :      парче 5 

во големина 4 ( до 1600А ) 

номинална заштита струја до 1250А 

број на плоови : 3 



струја на куса врска Ik=50kA 
електронска заштитна единица : In=0.5 
- 1 In, Ir = 2 - 8 In     
со тунел кабелски приклучок за четири 
проводници по фаза со пресек од 
240мм2 
со намотка за далечински исклоп 
Un=230VAC 
со помошни контакти 1No+1Nc 

2.8.4. 

Адаптер за монтажа на шински систем 
SYS185mm  
за компактен прекинувач со големина 4 
од 1250А, 3п 
Адаптерот е наменет за горен 
приклучок 
тип 32781 Wohner 

2.8.5. 

Вертикален разделувач (разделувачка 
летва) наменета за SYS185mm парче 55 
во големина 00 (до 160А) 
со топливи високомоќни патрони NV00 
125А 

2.8.6. 
Топливи високомоќни патрони NV00 
125А парче 140 

2.8.7. 
Топливи високомоќни патрони NV00 
50А парче 26 

2.8.8. 

Одводник на пренапон тип COMBTEC парче 4 
во изведба за TN-C/S, class B+C 
наменет за максимална однодна струја 
50кА (8/20 microsek.) 
број на плоови 3p+n 
предосигурувач (раставувач) за 
монтажа на плоча, со HN00 топливи 
патрони од 125А 

2.8.9. 

Собирница за нула, од бакарни шини 
со пресек 80x10 со должина 1100мм, 
со соодветни држачи парче 5 

2.8.10. 

Собирница за заземјување, од бакарна 
шина со пресек  60x10 со должина 
1100мм, со соодветни држачи парче 5 

2.8.11. 
Дополнителна опрема за асемблирање 
на опрема и асемблирање парче 5 

2.9. 

РТ- ОСВЕТЛУВАЊЕ 

пар. 5 

Разводна табла со димензии 
600х500х180 изработена од два пати 
декапиран челичен лим, офарбан со 
суво печен лак, d=2mm, за уградба со 
степен на механичка заштита IP54, 
опремена со следната електро опрема: 
пар.1 автоматски осигурувачи B16A,1p 
пар.1 гребенаст прекинувач  EM 40-
10/U 
пар.1 астрономски часовник 
пар.1 форел со сонда 

пар.1 склопник CNR 25A, 4п, со 
биметално реле од 10A 
пар.1 сигнална светилка со сијалица 
од 5W 
ситен материјал(Cu - шини клеми за 
заземјување и нуловање, проводници 
и изолатори се комплет монтирано и 
пуштено во работа. 

Вкупно: 2 



3 

НАПОЈНИ ВОДОВИ ЗА 
НАПОЈУВАЊЕ НА РАЗВОДНИ 
ТАБЛИ 
Доводни кабли за секоја табла водени 
во канал или во флекс црево комплет 
со потребен број на кабелски 
завршници и потребни конекции. 
Цената е по метар должен вграден и 
поврзан кабел. 

3.1. NАYY- Ј -4 х 4 x 240mm2 м1 85 
3.2. NАYY-J-4 x 1 х 50 mm2 м1 3277 
3.3. NАYY-J- 4 x 1 х 16 mm2 м1 530 
3.4. NYY-J- 4 x 35 mm2 м1 243 
3.5. NYY-J- 4 x 10 mm2 м1 64 

3.6. 

Соларен кабел PV1-F 0.6/1kV 1x4мм2 
за врска помеѓу секој од стринговите и 
DC ормарите во инверторите вовлечен 
во флекс црево 

м1 12610 

3.7. 

Соларен кабел PV1-F 0.6/1kV 1x6мм2 
за врска помеѓу секој од DC ормарите 
и инверторите и помеѓу панелите каде 
растојанието во стринговите е 
поголемо од 15метра м1 850 

3.8. 
Набавка , транспорт и монтажа на МЦ4 
,,+,, и ,,-,,  пар. 1270 

Вкупно: 3 

4 
РАЗВОДНИ ВОДОВИ И ЕЛЕМЕНТИ 
ЗА ОСВЕТЛУВАЊЕ 

4.1. NАYY-J-4 x 16 mm2 м1 1900 

4.2. 

Набавка, испорака и монтажа на 
надградни LED светилки од 20 W 
слободно стоечки поставени на висина 
од 2 метра на цевка  
Степен на заштита IP54, механичка 
отпорност на удар IK02. Класа на 
заштита IEC I, класа на запаливост F.  пар. 90 

4.3. 

Набавка ,испорака и монтажа на 
надградни водозаптивни ормари за 
поврзување на светилките , комплет со 
два автоматски осигурачи од 6А, со 
кабелски увидници поставени на 
бетонската ограда,  Напон на 
напојување 220-240V.  Степен на 
заштита, IP65, IK08. Класа на 
запаливост F. пар. 90 

4.4. 

Набавка на материјал и изработка на 
напојна линија за светилка  со кабел 
NYM-J-3x1.5mm2 со просечна должина 
од 5 метри, Кабелот се води во 
самогасиво флекс црево. Се плаќа од 
број. пар. 90 

Вкупно: 4 

5 
ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА И 
ЗАШТИТНО ЗАЗЕМЈУВАЊЕ 

5.1. 

Поцинкувана  лента FeZn 25x4mm 
поставена како заштитен заземјувач 
поставена во земјен канал согласно со 
графички прилог со испусти кон ГРТ , 
АЦ ормари, сите конструктивни 
елементи . м1 1850 



5.2. 

Поцинкувана  лента FeZn 25x4mm 
поставена како работно заземјување 
поставена во земјен канал согласно со 
графички прилог со положбата на 
оградата со испусти кон РТ 
осветлување м1 2000 

5.3. 

Поцинкувана  лента FeZn 25x4mm 
поставена како заземјувач на 
громобранката инсталација со 
формирање на три рамострани 
триаголници со страна од 5 метри со 
испусти кон јармоли на гормобраните м1 425 

5.4. 

Набавка , транспорт и монтажа на 
четири раностартувачки громобрани 
согласно описот даден во тектуалниот 
и графискиот прилог пар. 18 

5.5. 

Унакрсни плочки МКС Н.Б4.936 со кои 
ќе се извршат споевите помеѓу 
водовите пар. 425 

5.6. 

Набавка, транспорт и монтажа на 
челични столбови (јарболи) за 
поставување на раностартувачкиот 
громобран со висина од 5 метри, 
поставени на бетонски фундамен, 
офарбани со два слоја антикорозивна 
заштита и два слоја завршна боја. ( да 
се достави и пресметка за статичка 
стабилност на столбовите)  пар. 18 

5.7. 

Испитување на громобранска 
инсталација со Мерење на отпорот на 
заземјувачот од страна на 
лиценцирана фирма и издавање на 
атест  пауш. 5 

Вкупно: 5 
6 СЛАБОСТРУЈНИ  ИНСТАЛАЦИИ 

6.1. 

Набавка , испорака и монтажа на кабел 
за положување во земјен ров во 
флексибилно самогасиво црево (FTP 
CAT 6A) од секој инвертор до ГРТ и до 
РТ осветлување  м1 2150 

Вкупно: 6 
7 РАЗНИ РАБОТИ 

7.1. 

Набавка, транспорт и монтажа на ПВЦ 
цевки Ф100мм, во претходно ископан 
ров за премин преку патеки на 
конструкции за панели  м1 425 

7.2 

Влезна капија со лизгачка врата од 
300см 

пар. 5 

7.3 

Ограда изработена од поцинкувани 
квадратни столпчиња 
 60 х 60 х 3мм со висина на прав дел 
од 253 см и закосен дел од 51см, 
поцинкувана мрежа во долен дел и два 
реда бодликава жица во горен дел. м1 1890 

7.4 

Испитување на целокупната 
инсталација со мерење на отпорот на 
заземјување на столбовите и ормарите 
од страна на фирма со акредитација 
издадена од институција во РМ  пауш. 5 

7.5 

Мерење на средна погонска 
осветленост од лиценцирана фирма со 
издавање на атест пауш. 5 

7.6 Технички прием на објектот и пуштање пауш. 5 



во работа 

  Вкупно: 7         

            

  ВКУПНО   

  ДДВ 18%   

  ВКУПНО СО ДДВ 18%   
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ПРОЕКТНА ЗАДАЧА 

Да се реши разводот и изберат компонентите на соларната електрана Долни 
Балван 444.   
Решението да вклучи и заштита од атмосферски празнења. 
Како влезен податок дадени се усвоените фотоволтаични модули, нивниот 
број и распоред  на предметната локација, како и начинот на монтажа со 
носечката конструкција на модулите.  

Приклучувањето на дистибутивната мрежа  предвидено е да се изведе на 
35kV напонско ниво, со кабелски равод, кој од страна на дистрибутивното 
претпријатие ќе биде донесен до самите инверторски куќички. 
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ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРАНАТА 

Локацијата на која се предвидува изградбата на овој фотоволтаичен систем е 
во атарот на село Ржаничино кое се наоѓа на 15 километри од градот Штип 
движејќи се по патот пат кој води кон Кочани. Самата микролокација за 
изградба на објектот е во непосредна близина на локален земјен пат.  
Сообраќајната поврзаност, оддалеченоста од асфатлтниот пат како и 
конфигурацијата на теренот во близина на локацијата обезбедуваат лесен 
пристап за достава и монтажа на опремата. 
Географските координати на локацијата се: 41.936878о северна географска 
ширина и 21.634996о источна географска должина. 

Фотонапонската електроцентрала припаѓа на групата на фотонапонски 
состави директно приклучени на електроенергетската мрежа (англ. Grid - 
connected), односно припаѓа во групата на таканаречени извори на 
диструбуирано производство на електрична енергија. Поради релативно 
големата снага (1691,28 kW) истата ќе биде поврзана на мрежата на 35кV 
напонско ниво. 

Основните елементи на фотонапонскта централа се: 
• Фотонапонските модули
• Спојни кутии со заштитна опрема
• Кабли зa еднонасочен развод
• Главни склопки
• Инвертор DC/AC
• Наизменичен АC развод
• Кабли за наизменичен развод
• Трансформатор
• Систем за регистрирање на предадената електрична енергија

Предноста на фотонапонските состави како дистрибуирани производители на 
електрична енергија споени на јавната среднонапонска електроенергетска 
мрежа се: 

• Се произведува еколошки чиста електрична енергија без загадување
на околината

• Eнергијата се произведува во близина на потрошувачите
• Намалени се загубите на енергија во пренос и дистрибуција
• Трошоците за одржување на постројката се значително пониски
• Едноставна и брза инсталација и пуштање во работа
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ТЕХНИЧКИ ПАРАМЕТРИ НА ЕЛЕКТРАНАТА 

Основни карактеристики на ФВЕ „Долни Бaлван 444” се: 

Број на фотоволтаични панели 3132 

Тип на фотоволтаични панели Бифацијални, 
монокристални, 540 Wр 

Инсталирана моќност 1691,28 kW 

Број на инвертери 9 

Тип на инвертери Трифазни, 175 kW АС 

 Инсталирана моќност (AC страна) 175 kW 

Максимален DC напон на системот 1500 V 

Ниво на заштита за надворешна монтажа 

БИФАЦИЈАЛНИ ФОТОНАПОНСКИ МОДУЛИ 540 WР 

Основен елемент на секој фотонапонски состав се фотонапонските модули. 
Секој модул се состои од голем број на фотонапонски ќелии кои се поврзани 
во комбинации (сериски и паралелно) така да би се добил соодветен напон 
односно снага. Нивните основни карактеристики се долгиот временски 
период на експлоатација, високиот степен на полезно дејство како и 
големата механичка и атмосферска отпорност. Најважниот фактор кој влијае 
на производството на електричнта енергија на секој модул е неговата снага. 
Истата се зголемува со намалување на температурата и обратно, се намалува 
со зголемување на температурата.  

За реализација на овој фотонапонски состав се избрани бифацијални 
фотонапонски модули 540 Wр. Модулите се составени од  144 поликристални 
фотонапонски ќелии, поставени во алуминиумско куќиште. Овие ќелии се 
тестирани во однос на квалитетот во сите чекори на производството на 
истите и се со гаранција од 25 години.  
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Избраните   модули се со следниве карактеристики при радијациона снага од 
1000W/m2 спектрална дистрибуција  AM 1.5, температура 250C (во согласност 
со стадард EN 60904-3): 

Номинална снага PN 540 Wp 

Номинален напон Umpp  31,2 V 

Номинална струја Impp  17,33 A 

Напон на отворено струјно коло UOC 37,5 V 

Струја на куса врска ISC 18,41 A 

Температурен коефициент на PN  -0.34 %/0K 

Температурен коефициент на UOC -0.25 %/0K 

Температурен коефициент на ISC -0.04 %/0K 

ИНВЕРТEРИ 

Соларните инвертери го претвараат истонасочниот напон на фотонапонските 
модули во наизменичен напон со регулиран интензитет и фреквенција, 
синхронизиран со напонот на мрежата. Карактеристики на мрежните 
инвертери се: 

• Време на одзив
• Фактор на снага
• Регулација на фреквенцијата
• Хармонични карактеристики
• Синхронизација
• Придонес кон струјата на краток спој
• Заштита

Минималните барања за паралелна работа на инверторот на мрежа се да при 
отстапувања на напонот во однос на мрежниот (пренапон или поднапон) или 
отстапувања на фреквенцијата (надфреквенција или подфреквенција) 
заштитата на инверторот ја исклучи мрежната склопка и со тоа го изолира 
фотонапонскиот состав од мрежата. 

Избраните  инвертори се мулти стринг трифазни инвертори. Истите се 
опремени со plug-in слотови за поврзување на дополнителна модуларна 
наднапонска заштита тип II. Ако дојде до активирање на оваа заштита 
инверторот автоматски го сигнализира активирањето на заштитата на 
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дисплејот или на надворешната комуникација. Ова го поедноставува 
интегрирањето на избраните инвертори со заштитата од гром и пренапони. 
Максималната AC излезна снага на инверторот е  150 kW. Според изведбата 
тој е стринг инвертор без изолационен трансформатор и е дизајниран  така 
да бидат приклучени предвидените 15 стринга. Максималната ефикасност на 
инверторот е 97,7% (европскиот стандарт за ефикасност е 97,3%).         

Инверторот заедно со останата опрема е изработен со соодветна заштита за 
надворешна монтажа.  
Инвертерот е опремен со систем за препознавање на дефект на поедини 
стрингови или на дел од стрингови. Авто адаптивната функција во целост ја 
елиминира потребата за конфигурација на влезовите. Поедините серии 
(стрингови) на модули ќе бидат поврзани во заедничка кутија (combiner box) 
од кои потоа се остварува врска со инвертерите. Во инвертерите се врши 
претворање на еднонасочниот во наизменичен напон и нивните наизменични 
излези се поврзуваат во заедничка спојна кутија од каде потоа се води врска 
до трансформаторот (не е дел од овој проект). 

На сликата подолу е дадена шемата на поврзување на поодделни стрингови 
со влезовите на заедничката спојна кутија (combiner box) а од таму до 
влезовите на инверторот. 

Инверторот во исто време е и извор на реактивна енергија односно со 
сетирањето на cosφ  можно е да се регулира и количината на реактивна 
енергија што се предава на мрежата. На сликата подолу дадени се работниот 
опсег и зависноста на привидната моќност од мрежниот напон за 
предвидениот инвертер (извод од документацијата на производителот): 
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Во табелава подолу се дадени карактеристиките на инверторот. 

Влез (DC) 
DC моќност( cos ϕ = 1) 175 kW 
Max. DC напон 1500 V 
PV-опсег на напон, MPPT 960 – 1300 V 
Max. Влезна струја 160 A 
 Број на влезови 1 – 2 DCHV 

Излез (AC) 
Номинална AC моќност 175 kVA 
Номинална излезна струја 3Х131,2 A 

Номинален AC напон 800 V 
AC фреквенција на мрежа 
(самоподесувачка) / опсег 

50 Hz / 60 Hz (47-
63) Hz

Фактор на моќност (cos φ) 
1 (0,9 индуктивен – 

0,9 капацитивен) 
AC поврзување / балансирање на моќност Трофазно / да 
Ефикасност 
Max. ефикасност / Euro-Eta 97,9 % / 97.5 % 
Заштита 
Уред за исклуќување од влезна странна да 
Уред за исклуќување на излезна  странна да 
DC/AC заштита од пренапон да 
Мониторинг на грешка кон земја да 
Мониторинг на осигурувачи на низи да 
Мониторинг на мрежа (SMA Grid Guard) да 
Мониторинг на изолација да 

Температурен опсег –25 °C …45°C
Бучавост ≤ 45 dB(A) 
Потрошувачка: при работа (standby) / ноќе <3000 W / 1300 W 
Топологија Без трансформатор 
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Ладење Принудно 
Инсталација: Внатрешна / Надворешна 
(IP54) да / да 

Распоредот на панели по стрингови е даден на следнава шема: 
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ЕДНОПОЛНА ШЕМА 

ОПИС НА ШЕМАТА 

Фотонапонските модули се инсталирани на монтажен метален систем и истите 
се свртени кон југ со инклинација од 250.  Вкупно ќе бидат поставени 3132 
модули со единечна снага од 540Wp.  

По 27 модули се споени сериски (во стринг). Модулите во секој стринг ќе 
бидат поврзани во серија со Radox 4мм2 DC кабел. Истиот кабел се користи 
за развод до спојната кутија. Кабелот ќе биде смесетен на носечката 
конструкција, зад панелите, во сенка на истите. 
Секој од стринговите ќе биде поврзан на еден влез од најблиската спојна 
кутија. Кутијата овозможува спојување на 15 стринга.  
Спојната кутија ќе биде монтирана на носечката конструкција од самите 
модули, во сенка. 

Од спојната кутија еднонасочната струја ќе се одведе со кабел до влезот на 
инверторот два едножилни кабли NYY 1x240. Истите се водат во правец 
север-југ, покрај патот, закопани во ров.  

Инверторот ќе биде сместен со припадната опрема во куќиште за 
надворешна монтажа. Истиот ќе биде приклучен на дистрибутивната мрежа 
на 35kV, со среднонапонски кабел, согласно информациите достапни на 
проектантот.  
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ПРЕСМЕТКИ 

УТВРДУВАЊЕ НА ВИШИ ХАРМОНИЦИ 
 
Фотонапонските електрани се споени на дистрибутивната мрежа со помош  
на инвертори кои истосмерната струја на фотонапонските модули ја 
претвараат во наизменична, која потоа се предава на дистрибутивната мрежа. 
Прекинувачкиот режим на работа на полупроводничките елеметнти во 
претварачите предизвикува хармонични изобличувања на струјата и напонот, 
кои во одредена мерка можат значајно да го нарушат квалитетот на 
електричната енергија. 
Притоа и самите инвертори се осетливи на хармоничните изобличувања, па 
во ситуации на значителни вредности на вишите хармоници може истите да 
дејстувааат грешно. Значи при анализата на влијанието на приклучокот на 
фотонапонската електрана на мрежата потребно е да се испита висината на 
емисијата на вишите хармоници во однос на дозволената висина која е 
пропишана со мрежните правила и ако емисијата е поголема од мах. 
дозволената потребно е да се превземат дополнителни технички решенија 
како истите би се намалиле во границите на дозволеното.  
 
Во конкретниот случај инверторите се декларирани со CE знакот, пто значи 
дека ги задоволуваат соодветните европски барања во однос на 
електромагнетната компатибилност. Согласно декларацијата на 
прозводителот, не се потребни дополнителни мерки за намалување на 
електромагнетните влијанија.  
 
Согласно декларацијата на прозводителот дека факторот на вкупно 
хармониско изобличување на струјата на постројкатана корисникот на 
мрежата THD < 3 % па така не се прави анализа за одредување на 
хармониците бидејќи истите не влијаат на квалитетот на енергијата на 
мрежата. 
 

ИЗБОР НА КАБЛИ 
 

Нисконапонски кабел помеѓу спојните кутии и инвертерите (KACO 

BLUEPLANET 150 TL3-INT) 

За врската помеѓу спојните кутии и инверторот предвиден е кабел NYY 2x25.  
Максималната струја која го оптоварува кабелот изнесува: 
 

Imax2 = к*Imax1 = 8*1,25*8,12 = 81,20 А 
 
Каде што:  
 
Imax2е максимална струја во А 
K е број на паралелни стрингови кои се поврзани во спојната кутија 
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Imax1 е максималната струја во стрингот, во А.  Истата е усвоена како 25% 
поголема од номиналната (во случај на засилена инсолација). 
U е напонот на модулот vo V. 

Согласно податоците од производителот, трајната струја за усвоениот 
пресек, за кабел положен во земја изнесува  изнесува 139А. 

За пресметка на трајната струја која избраниот кабел може да ја поднесе се 
користи следнава формула 

zoZ IKI ⋅= 1

Каде е: 
IZ(A) – дозволено струјно оптоварување за дадениот пресек , тип на кабел и 
тип на развод 
IZ0(A) – номинална струја 
K1 – корекционен фактор на вид на положување на каблите (групно 
положени кабли) 
Факторот K1= 0.7. 

Па имаме: 
IZ = 97,3  >82  (A) 

Што значи дека e исполнет условот за трајно дозволено оптоварување, т.е. 
избраниот кабел задоволува.  

При изведбата задолжително каблите да се постават во доволно широк ров, 
со минимално меѓусебно растојание поголемо или еднакво на двојниот 
дијаметар на кабелот.  

Нисконапонски кабел помеѓу спојната кутија и фотонапонските модули 

Фотонапонските модули поради атмосферските влијанија, дождот, сончевото 
зрачење и високата температура меѓусебно се поврзвуваат со Radox 
специјални кабли за таа намена препорачани и произведени од Solar 
Technology производителот на фотонапонските модули. Овие високо 
квалитетни кабли се опремени со конектори специјално изработени за Solar 
Technology апликации. Материјалите од кои е изработен кабелот и 
конекторите можат да одговорат на најесктремните атмосверски и механички 
влијанија и истите ќе работат сигурно и доверливо неколку десетици години. 
Согласно со IEC 216 RADOX соларните кабли имаат 8 пати подолг живтен век 
од гумените кабли и 32 пати подолг век од PVC каблите. Каблите за 
ожичување на панелите се претходно оформени по должина и со завршетоци 
така да ожичувањето на панелите на терен е доста брзо и е без употреба на 
дополнителен алати. Самите кабли се со црвена и црна боја така да е многу 
олеснета проверката на ожичувањето. 
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Производителот препорачува уптреба на кабел RADOX 4мм2 за врските меѓу 
модулите кои се со должина од 1 метар и 6мм2 за врската од првиот модул до 
инверторот. Пресметките на трајнодозволените оптоварувања на каблите се 
дадени подоле и тие повеќе кратно ги надминуваат максималните струи. 
 
Максималната DC струја која го оптоварува кабелот помеѓу панелите 
изнесува 8,68A, т.е. струја на куса врска. Како истата е дадена при 
стандардни услови, при услови на засилено зрачење истата би била 
поголема, за што ќе усвоиме коефициент од 1,25.  
 
Максималната струја би била  Imax = 1,25*8,68 = 10,85 A 

                             
 

За конкретните услови и начин на полагање на кабелот, трајно подносливата 
струја би била: 

zoZ IKKI ⋅⋅= 21  
 

Каде е: 
IZ(A) – дозволено струјно оптоварување за дадениот пресек , тип на кабел и 
тип на развод 
IZ0(A) – номинална струја на избраниот кабел (проводник) 
K1 –корекционен фактор за амбиентна температура 
K2 – корекционен фактор на вид на положување на каблите 
 
За кабелот RADOX 4мм2 од табелата на производителот трајно дозволената 
струја изнесува 55А. 
 
Факторот K1= 0.85. 
Факторот K2=0.87. 
Па имаме: 
       

IZ = 0.85*0,87*55 = 40,67 A 
 
Како Iz > Imax, можеме да заклучиме дека усвоениот пресек е добар. 
т.е.избраните DC кабли го задоволуваат трајно дозволеното оптоварување.  
 

Пресметка на падот на напонот  

Пресметката за падот на напонот ќе биде направена за едн карактеристичен 
(најнеповолен) случај, согласно еднополната шема и усвоените вредности.  
 

1. Пад на напонот од инверторот до крајниот модул во ред 1 (на крајниот 
северозападен агол од инсталацијата), при номинално оптеретување би 
бил: 

 

i
i

ii I
S

lU ⋅
⋅⋅

=∆ ∑ ρ2

 
Каде што:
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DU е пад на напонот изразен во V
ρ е специфичен отпор на проводникот на  соодветната делница 
l e должина на предметната делница во m

 

I e јачина на струјата низ соодветната делница  во А

S e пресекот на проводникот во соодветната делница во mm
2

VU 26,16
240

12,8*8*8*150

16

12,8*8*90

4

12,8*40
2018,0 =






 ++⋅⋅=∆

Или процентуалната вредност би била 

%6,2100604/26,16100/% =⋅=⋅∆=∆ nUUU

што е вредност која ги задоволува барањата. 
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ЕЛЕКТРО ГРАДЕЖНА ИНСТАЛАЦИЈА 

ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА И ЗАШТИТНО ЗАЗЕМЈУВАЊЕ 

Целта e на оваа задача е да се предвиди монтажа и инсталација на 
заштита од атмосферски празнења – Громобранска заштита. Заштитата од 
атмосферски празнења да биде по принцип на Френклинов стап (класична 
метална зашилена шипка), со соодветен број на вертикални метални шипки. 
Сите вертикални метални шипки да бидат поврзани на заштитниот заземјувач 
на постројката. 

Да се изведе мрежесто Заштитно заземјување во склад со важечките 
прописи и стандарди. Заштитното заземјување да се изведе на целата 
површина на постројката. 

Да се изврши заземјување на целокупната метална опрема од 
фотонапонската постројка: тракери, фотонапонски модули, куќиштата на 
инверторите, столбови и конструкција на фотонапонски панели и 
нисконапонската опрема.   

ЗАЗЕМЈУВАЊЕ И ГРОМОБРАН 

Гарантираниот животен век на фотонапонските (PV – PhotoVoltaic) 
системи за производство на електрична енергија од 25 години, нивната 
изведба и инсталација на отворен простор, како и чувствителната 
електроника на инверторите бараат ефикасни заштитни мерки од 
атмосферски празнења и пренапони. Поради барањата за инсталација на 
фотонапонските панели на голем простор, фотонапонските системи се 
особено загрозени од атмосферски празнења за време на грмотевици. 
Причини за пренапони во фотонапонските системи се: индуктивни или 
капацитивни напони кои можат да се појават како последица на директни и 
индиректни атмосферски празнења, преоптеретувања во мрежата и/или 
пренапони предизвикани од работата на прекинувачите 
(вклучување/исклучување) во енергетскиот систем на кој е приклучена 
соларната електрана. Пренапоните кои се пренесуваат во фотонапонскиот 
систем можат сериозно да ги оштетат фотонапонските панели и инверторите. 
Ова може да доведе до сериозни последици за функционирањето на системот. 
Прво, високи трошоци за поправка (целосна замена на инвертори и панели) 
и второ, оштетувањата и неисправност на фотонапонскиот систем може да 
резултира со значително намалување на профитот на операторот на 
фотонапонскиот систем – намалено производство на електрична енергија. 

Фотонапонското построение за производство на електрична енергија – 
соларна електрана, се штити од атмосферски празнења со поставување на 
надворешна громобранска инсталација. 

Громобранската инсталација е решена според важечките постоечки 
стандарди за изведба на заземјувачи: точка МКС Н.Б4.901 до точка МКС 
Н.Б4.950 и како такви се задолжителни за изведувачот. 

Системот за прифаќање е поставен по целата површина на постројката 
за производство на електрична енергија – фотонапонски панели, со 

    20 



користење на Френклинов стап – класична метална шипка со шилец на врвот, 
фиксиран во бетонски постамент вкопан во земја на длабочина од 0.8 m. 
Френклиновиот стап во случајов претставува и одводен спроводник кој треба 
да ја спроведе струјата на атмосферското празнење во земја.  

Како громобрански заземјувач, кој воедно претставува и заштитен 
заземјувач,  се користи челично поцинкувана лента FeZn 30х4 mm., 
поставена во форма на мрежа – низ од правоаголници со димензии 20 x 20 
[m x m]. меѓусебно поврзани. На овој начин се постигнува поголемо 
изедначување на потенцијалот во целиот објект и истовремено се остварува 
добра галванска врска на елементите на фотонапонскиот систем со тлото 
(земјиштето).   

Металните шипки и заземјувачот, треба да претставуваат непрекината 
галванска целина, за да се оствари квалитетна громобранска инсталација и 
заштитно заземјување на целиот објект.  

Заштитното заземјување е изработено спрема барањата во проектната 
задача. Целокупната опрема вградена во објектот, која во нормални услови 
не е под напон, е галвански поврзана со целокупниот систем на заземјување. 
Притоа водено е сметка да во случај на доземен спој, напонот на допир и 
напонот на чекор не е поголем од законски пропишаните 65 V. 

За да се изврши правилно димензионирање на заземјувањето 
извршени се мерења на специфичната отпорност на тлото, а добиените 
резултати се дадени како прилог во пресметката. 

Заземјувањето на сите изложените метални делови на опремата 
(тракери, носачи на фотонапонски панели, столбови и шини на кои се 
поставени, метални ормари за сместување на инверторите, и др.) од 
постројката се врши со бакарни јажиња со пресек 16 mm2. На краевите на 
овие бакарни јажиња се поставуваат кабел папучи кои потоа механички се 
прицврстуваат на изложените метални делови на вградената опрема. Кај 
одредни метални делови (метална шипка за прифаќање на атмосферски 
празнења, челична поцинкувана лента и сл.) споевите се вршат со машински 
завртки, парчиња за вкрстување или заварување. 

Системот за громобранска заштита е димензиониран согласно 
пресметките дадени во прилог. За истиот по изведувањето, треба да се 
изврши мерење и издавање атест од овластена фирма. 

За секоја поголема измена на горенаведеното, изведувачот на 
работите да постапи според позитивните прописи за ваков вид на ел. 
инсталации, а за поголеми измени да се консултира со проектантот. 
 

ПРЕСМЕТКИ НА НИВОТО НА ЗАШТИТА НА ОБЈЕКТОТ ОД АТМОСВЕРСКИ 
ПРАЗНЕЊА 
 
 
За еден сложен тип на инсталација како што е соларната 

(фотонапонска – PV) електрана, потребно е да се направи проценка на ризик 
од штетата поради удар на гром во согласност со IEC 62.305-2 (EN 62.305-2) 
стандардот. Резултатот треба да се земе предвид при проектирањето на 
соларната електрана. Кога се работи за соларна електрана, целта е истата да 
се заштити од штета при пожар (предизвикан од директен удар на гром) и да 
се заштитат електричните и електронските системи (инвертори, системи за 
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далечински надзор, главната енергетска линија на соларната електрана) од 
ефектите кои ги предизвикуваат електромагнетни импулси генерирани при 
атмосферски празнења  (LEMP – lightning electromagnetic impulses). 

Основана задача при проектирањето на громобранската заштита, 
согласно IEC-1024 стандардот, е претходен избор и одредување на нивото на 
заштита на објектот – соларната електрана, односно степенот на ефикасност 
на заштитата која со својот квалитет на изведба, опасностите и штетите од 
евентуални атмосферски празнења во штитениот објект ќе ги задржи во 
бараните граници. Целта на избор на соодветно ниво на заштита на објектот 
е намалување на ризикот од опасност од оштетување при директни 
атмосферски празнења под максимално допуштеното ниво. 

Степенот на ефикасноста на заштита на громобранската инсталација E 
е дадена со изразот: 

Nc – фреквенција на удaри на гром во штитениот објект т.е. 
максимална усвоена средна вредност на удари на гром кој може 
да предизвика оштетување на објектот, 

Nd –  фреквенција на директни удари на гром во објектот т.е. 
средногодишен број на удари на гром кој предизвикува 
оштетување на објектот, 

и претставува веројатност со која громобранската инсталација го 
штити објектот од атмосферски празнења. 

Согласно класата на системот за громобранска заштита, потребната 
висина и квалитет на Френклиновите метални шипки се утврдува по пат на 
методата на тркалачка сфера. За фотонапонските системи (соларни 
електрани) поголеми од 10 kW (во согласност со VdS препораки 2010 година) 
дизајнот на громобранска заштита треба да ги задоволи критериумите за 
заштита на системи со ниво на заштита кои спаѓаат во системи од Класа III 
(степенот на ефикасност на заштита E е во граници 0.8 < E < 0.9). 

За заштита на фотонапонските полиња од директни атмосферски 
празнења, потребно е соларните панели правилно да ги распоредиме во 
заштитна зона на изолираниот систем за громобранска заштита. Покрај тоа, 
треба да се обезбеди потребна оддалеченост помеѓу носачите на 
фотонапонските панели и Френклиновите метални шипки во согласност со 
IEC 62.305-3 (EN 62.305-3) стандардите. 

МЕРЕЊЕ НА СПЕЦИФИЧНИОТ ОТПОР НА ТЛОТО 

Проектантот не располага со податок за специфичниот отпор на тлото 
на самата локација. Сите понатамошни пресметки се изведени со 
претпоставена вредност од 200 Ωm.  
Задолжително да се изведе мерење на специфичниот отпор на тлото на 
самата локација, како би се добиле реални вредности за истото. Мерењето да 
го изведе за тоа овластена организација/поединец. 
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Доколку измерената вредност значително отстапува од претпоставената, да 
се консултира проектантот. 
 

 
ИЗВЕДБА НА ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА 

 
 
 
Заради специфичната местоположба и локација на објектот потребно е 

да се изведе квалитетна громобранска инсталација која што би штитела од 
директно или индиректно атмосферско празење.  

Громобранската инсталација е решена според важечките постоечки 
стандарди точка МКС Н.Б4.901 до точка МКС Н.Б4.950, односно IEC 62.305-3 
(EN 62.305-3) стандардите и како такви се задолжителни за изведувачот. 

 
Громобранската инсталација се состои од: 
a) Систем за прифаќање – кој треба да ги прифати директните 

атмосферски празнења во објектот преку системот на прифатни 
проводници, 

b) Систем на одводни спроводници на атмосферските празнења од 
фаќачот до земја – кој сигурно треба да ја спроведе струјата на 
атмосферски празнења во земја преку одводните спроводници, 

c) Систем на заземјување – кој ќе ја одведе струјата на 
атмосферското празнење во земја, 

 
a. Систем за прифаќање 

 
Системот за прифаќање може да се изведе со: 
− мрежа на проводница – Фарадеев кафез, 
− Френклинов стап – класична метална шипка со шилец на врвот, 
− фаќач во форма на стап со кружен прстен или со уред за брзо 

стартување (ESE – Early Streamer Emission), 
 
Избираме објектот соларната електрана Валандово да се штити од 

атмосферски празнења со поставување на систем од вертикални зашилрни 
врвови – Френклинов стап. Во полето на соларната електрана ќе бидат 
поставени 60 (шеесет) Френклинови стапа, со должина (висина) над земјата 
од l = 5 m и пречник Φ = 2.5” (63.5 mm.). Истите се поставени непоредно до 
споевите на лентите за заземјување и со истите се галвански поврзани. 
(Погледни прилог: Заземјување).  
 

 
b. Систем на одводни спроводници 

 
Системот на одводни спроводници го сочинуваат самите метални 

шипки на кои се поставени метални шилци – Френклинов стап. Како што е 
опишано во делот а., одводните спроводници се челични поцинкувани цевки 
МКС Н. Б4.942 со должина од l = 6 m. и пречник Φ = 2.5” (63.5 mm.). 
Челично поцинкуваните цевки ќе бидат поставени во земја на длабочина од 
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0.8 m. Цевките ќе бидат залиени со бетон заради подобро прицврстување и 
стабилност. На долниот дел на цевките, на длабочина од 0.5 m, цевките ќе 
бидат поврзани со мрежестиот заземјувач (челично поцинкувана лента FeZn 
30x4 mm2 – МКС Н. Б4.901).  

 
c. Мерен спој 

 
На две места во полето на мрежестиот заземјувач ќе бидат изведени 

мерни споеви, поставени во мерни кутии – МКС Н. Б4.912. Мерните кутии ќе 
бидат поставени на длабочина од 0.5 m. и во нив од двете страни ќе 
влегуваат челично поцинкувани ленти FeZn 30x4 mm2 кои ќе бидат поврзани 
на мрежестиот заземјувач. Мерните кутии ќе бидат поставени во бетонски 
шахти со димензии h = 700 mm., а = 500 mm., b = 500 mm. и ќе бидат 
затворени со бетонски поклопец. 

 
ГРОМОБРАНСКО ЗАШТИТНО ЗАЗЕМЈУВАЊЕ 

 
 
Громобранскиот заземјувач, кој воедно е и заштитен заземјувач, има 

задача да ја одведе струјата од директните и индиректните атмосферски 
празнења и струјата на доземен спој во земја и да изврши поволно 
обликување на потенцијалите во околината на самата соларна електрана. 
Отпорноста на распростирање на заземјувачот RZ претставува единствена 
карактеристична големина на заземујвачот која што исклучиво зависи од 
конструктивните карактеристики на заземјувачот и од параметрите на 
почвата – специфична отпорност на почвата ρ.  

 
 

ИЗВЕДБА И ПРЕСМЕТКА НА ЗАШТИТНО ЗАЗЕМЈВАЊЕ 
 
 
Заштитниот заземјувач ќе биде изведен во форма на мрежест 

заземјувач. Имено, под целата површина која ја зафаќа соларната електрана, 
на длабочина од 0.5 m., ќе се изврши поставување на челично поцинкувана 
лента FeZn 30x4 mm2 (МКС Н. Б4.901) во форма на правоаголници со 
димензии 20 x 20 mхm. На подеднаков начин, по целиот периметар од 
површината на соларната електрана ќе се постави челично поцинкувана 
лента FeZn 30x4 mm2, и ќе се поврзе со мрежестиот заземјувач (Прилог:  
Заземјување ).  

Сите елементи на заштитниот заземјувач галвански се поврзуваат 
помеѓу себе:  

− контурите од поцинкувана лента FeZn 30x4 mm2 – МКС Н. Б4.901 
се поврзуваат со парчиња за вкрстување на FeZn ленти – МКС Н. 
Б4.936,   

− вертикалните метални шипки од челични поцинкувани цевки МКС 
Н. Б4.942 се поврзуваат со мрежестиот заземјувач (челично 
поцинкувана лента FeZn 30x4 mm2.) со варење (пред истите да се 
бетонираат), 
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− вертикалните метални столбови – носачи на фотонапонските 
панели, се поврзуваат со мрежестиот заземјувач (челично 
поцинкувана лента FeZn 30x4 mm2.) со варење (пред истите да се 
бетонираат), или со соодетен спој предвиден од производителот.  

Сите варови ќе бидат премачкани (прелиени) со средство за заштита 
од корозија – врел битумен. 

Сите споеви со парчиња за вкрстување пред зтрупување се ставаат во 
кутија за вкрстени ленти и се преливаат со врел битумен заради заштита од 
корозија. 

Сите метални маси во соларната електрана (супорти-носачи на 
модулите, фотонапонски модули, куќиштата на инверторите, столбови и 
конструкција на фотонапонски панели и нисконапонската опрема) се 
поврзуваат со бакарни јажиња со пресек Φ = 16 mm2 на столбот од 
конструкцијата на соларните панели. Поврзувањето со бакарни јажиња мора 
да се изведе добро – да се изработат цврсти галвански споеви.  

На овој начин се врши изедначување на потенцијалот внатре во 
соларната електраната и исполнети се условите за безбедност од напон на 
допир. 

На почетокот ја утврдуваме површината која ја зафаќа мрежестиот 
заземјувач на соларната електрана и вкупната должина на челично 
поцинкувана лента FeZn 30x4 mm2 која го образува истиот: 

Површина на мрежестиот заземјувач изнесува: А = 24750 m2 
Вкупната должина на челично поцинкувана лента изнесува: L = 2730 

m 
Длабочина на вкопување на челично поцинкувана лента изнесува: h = 

0,5 m 
Специфична отпорност на земјиштето (претпоставена вредност); 

ρ=200 Ωm 
Отпорност на распростирање на мрежест заземјувач ја пресметуваме по 
формулата на Шверaк (Sverak): 
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Вкупната отпорност на заземјување на заштитниот заземјувач изведен 
како мрежест заземјувач изнесува: 

RZ =0,63Ω 

Вредноста на отпорот на распростирање на заштитниот заземјувач ги 
задоволува барањата од техничките препораки за соларни електрани и 
локалните прописи за електроенергетски објекти.. 
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ПРЕДВИДЕНИ ЗАШТИТНИ МЕРКИ ЗА БЕЗБЕДНА ЕКСПОЛАТАЦИЈА НА 
ЕЛЕКТРИЧИТЕ ПОСТРОЈКИ, ОПРЕМА И УРЕДИ 

ЗАШТИТА ОД ЕЛЕКТРИЧЕН УДАР КАЈ НИСКОНАПОНСКИ ПОСТРОЈКИ 
 
.1. Заштита од електричен  удар при директен допир на делови под напон: 

Предвидени се следниве мерки: 

− Заштита на деловите под напон со изолирање 

− Заштита со изолациони прегради 

− Заштита со монтажа на деловите под напон надвор од дофат 

 Оваа заштита вообичаено е остварена од страна на добавувачот на 
опремата и изведувачот на монтажните работи со правилна монтажа на 
опремата, уредите и со правилно положување на каблите и ожичувањето 
како и со поставување на механичка заштита на истите. 

 

.2. Заштита од електричен удар при индиректен допир (еднонасочен напон) 

Основна задача на оваа заштита е да се спречи појавата на превисок 
напон на допир  на металните површини во електраната кои нормално не 
се под напон, при појава на дефекти кај опремата 

Во однос на заштитата. вообичаената метода со исклучување на 
напојувањето кај фотоволтаичните уреди не е можна, пред се заради 
нивните специјални карактеристики, односно нивното делување како 
струен генератор.   

Заштитата се отварува со предвиденото заземјување на сите изложени 
проводни делови на инсталацијата, како и мониторингот на исправноста 
на модулите и инсталацијата кој континуирано се врши од страна на 
инверторот и Sunny string-monitor спојните кутии..  

 

ЗАШТИТА ОД СТРУЈНО ПРЕОПТОВАРУВАЊЕ 
 

Заштитата од струјно преоптоварурување се обезбедува со: 

− Правилен избор на пресекот на проводникот, земајќи го во предвид трајно 

дозволеното струјно оптоварување и корекционите фактори за начинот на 

положување и температурата на амбиентот 

− Правилен избор на заштита на уредите од преголеми струи ( осигурачи, 

биметални релеи прекинувачи со прекуструјна заштита) 
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Заштита од струја на куса врска 

      Заштитата од струја на куса врска се обезбедува со: 

a) Димензионирање на проводниците спрема термичкото оптоварување при

куси врски

b) Димензионирање на опремата во ормарите земајќи ја во предвид:

− Ефективната струја на куса врска (осигурачи, прекинувачи, 

контактори) 

− Ударната струја на куса врска кај (собирниците, изолаторите, 

мерните струјни трансформатори, на AC страна). 

c) Правилен избор на заштитните уреди од  струите на куси врски

(осигурачи, инсталациски заштитни прекинувачи, моторни прекинувачи,

и др.).

Заштита од  влага, вода и прашина како и заштита од експлозивни и 

запаливи материјали и хемиски влијанија 

Целокупната опрема потребно е да биде одбрана спрема намената, местото 
на вградување и во однос на надворешните влијанија на кои е изложена 

Заштита од пожар 

При изборот на опремата и при проектирањето на постројката потребно е 
истата да биде избрана така да причините за појава на пожар се сведат на 
минимум. 

Заштита од статички електрицитет 

Оваа опасност е занемарлива и истата се решава со зазмјување односно со 
изедначување на потенцијалите. 

Заштита од непредвидени испади на мрежниот напон 

При загуба на мрежниот напон (испад на далекуводот, односно доводот) 
обезбедено е да системот автоматски се ислучи од мрежа). 
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При загуба на мрежниот напон (испад на далекуводот) обезбедено е да 
системот автоматски се врати во работа по појава на мрежниот напон. 

Заштита од недозволен пад на напон 

Оваа заштита се изведува врз основа на барањата од електроенергетската 
согласност односно приклучниот енергетски кабел се димензионира на база 
на максималниот дозволен пад на напон и тоа: 

− Во работа дозволен пад на напон  (3 %) 
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ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 

 
ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА И РАБОТНО ЗАЗЕМЈУВАЊЕ 

 
 
 
1. Громобранската заштита мора да биде така изведена да атмосферските 
празнења ги одведе во земја без штетни последици, 
 
2. Прифаќалките треба да бидат поставени на оние места на објектот на кои 
постои најголема веројатност да удри гром, а кровните одводи да чинат 
систем на затворен Фарадеев кафез, 
 
3. Кога металните делови на објектот се употребуваат како прифаќачки или 
одводни водови, треба да имаат пресек од најмалку 50мм2 и дебелина од 
0,5мм,  
 
4. Во земја можат да се поставуваат само водови од масивен материјал, 
обично поцинкуван челик. Во замја не смеат да се поставуваат  
алуминиумски водови поради корозија,  
 
5. На споевите помеѓу бакарните и алуминиумските водови потребно е да се 
постави влошка од двоен материјал (AlCu или AlFe влошка). Поцинкуван 
челик и бакар можат да се спојат непосредно, 
 
6. За потпорите на водовите како материјали се употребува поцинкуван 
челик. Ако се употребуваат бакарни водови, на споевите потребно е да се 
вметне оловна влошка, 
 
7. За водови поставени во земја, дозволено е да се премачкуваат со 
заштитни антикорозивни средства како битумен или заштитен омот. На 
преминот на водот во земја, истиот треба да се заштити од корозија со 
премачкување и тоа на 0,3 m. на земја и 0,3 m. под земја, 
 
8. На крововите од објектите покриени со челик, прифатните водови се 
поставуваат на растојание од најмногу 20 метри, споени со делови од 
кровната конструкција, 
 
9. Дозволено е поставување на метални прачки на челичната покривна 
конструкција. Истите треба да штрчат над кровот 0,3 до 0,5 метри,  
 
10. Како прифаќалки можат да се употребуваат вертикални прачки, 
вертикални завршетоци на водовите, испакнати метални делови од 
челичната конструкција како столбови, јарболи, оџаци и др., ако се 
изработени од метал сличен на оној на прифаќалките и е овозможен траен и 
сигурен спој со останатите делови на прифатниот систем,  
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11. Металните облоги потенки од 0,5 mm и со пресек помал од 50 mm2 не
смеат да се употребуваат како прифаќалки, 

12. Прифаќалките поставени на равни покривни конструкции треба да
сочинуваат прстен околу ивиците на објектот. Таму каде по покривната 
конструкција е предвидено чекорење, истите треба да бидат заштитени од 
механичко оштетување, 

13. Прифаќалките во облик на вод се поставуваат на кровни потпори кои се
оддалечени најмалку 1,5 метри а на потпорите по стрмни кровови 
оддалечени најмалку 1,0 метри, 

14. Прифаќалките од поедини блокови од објектите можат меѓусебно да се
поврзат. Таквите објекти можат да имаат заедничка громобранска 
инсталација, 

15. Металните кровни носачи на енергетски или телекомуникациони водови и
столбови од антени кои се наоѓаат на заштитениот објект не се сметаат за 
прифаќалки и тогаш ако се извршени споеви со громобранската инсталација, 

16. Сите споеви на прифатниот систем и прифатниот со одводниот систем
мораат меѓусебно добро да се спојат, за да не се створи поголем преоден 
отпор на спојните места, 

17. Одводите мораат да воспостават најкратка можна врска со заземјувачот,
по можност вертикална, без менување на правецот. Одводите треба да бидат 
што пократки и да се распоредат по рабовите од штитениот објект. Одводите 
треба да бидат поставени подалеку од прозорците и вратите на објектот, 
електричните инсталации и метални маси кои не се приклучени на 
громобранската инсталација, 

18. Заради несиметрична основа на објектот и неговата големина, одводите
се поставуваат на растојание не поголемо од 20 метри по должина на 
страните. Во однос на основата на објектите пожелно е одводите да се 
постават симетрично да се во природен продолжеток на кровните водови, 

19. Одводите може да бидат само оние кои одговараат на техничките услови
зададени со техничките прописи и стандарди, 

20. Одводите мораат да бидат изведени со директни долги споеви. Да се
избегнуваат споеви на кратки места, а ако тоа не може да се избегне, 
споевите треба да бидат изработени согласно техничките прописи и 
стандарди,  

21. Заради спречување на прескоци и големи електродинамички сили, не
смеат да се прават колена со радиус помал од 0,20 метри, а промената на 
правецот на водот не смее да биде поголем од 900, 
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22. Одводите се поставуваат на ѕидни потпори меѓусбно оддалечени најмногу 
2,00 метри или дирекно во армирано бетонски столбови пред изградба на 
објектот. По крововите потпори се поставуваат на растојание не помало од 
1,00 метар,  
 
23. Во објектите од лимени ѕидови, лимени подлоги и метални маси истите 
можат да се користат како одводи. Кај армирано-бетонските објекти 
арматурата може да се употребува како одвод,  
 
24. Водовите мора да бидат поставени цврсто и да не бидат изложени на 
механички оптеретувања,  
 
25. Положбата на водовите на покривната конструкција не смее да го 
попречува лизгањето на снегот,  
 
26. Споевите треба да претставуваат цврста галванска и механичка врска,  
 
27. Разни материјали употребени како одводи (челик, бакар, алуминиум) 
меѓусебно да се спојат со соодветна влошка,  
 
28. На секој одвод мора да се постави за мерен спој. Мерниот спој може да 
биде од отворен тип или во кутија на фасадата од објектот, на висина од 
1,60-1,80 метри од тлото, 
 
29. Сите одводи се поврзуваат со темелниот заземјувач на тој начин што 
спојот претставува цврста електрична и механичка врска помеѓу одводите и 
заземјувачот заштитен од корозија,  
 
30. Громобранска лената од поцинкуван челик FeZn со димензии 30х4мм во 
темели се поставува на 10 см под хидроизолацијата, залиена со бетон,  
 
31. Бетонирањето на траката е потребно заради заштита од корозија. 
Бетонот во темелите мора да биде со најмалку 300 kg. цемент на 1 м3 бетон, 
заради заштита од корозија на заземјувачот,  
 
32. Траката се заварува за бетонската арматура за остварување на подобра 
галванска врска,  
 
33. Под темелните заземјувачи не е дозволено поставување на 
хидроизолација,  
 
34. Задолжително се поставува таблица на која се забележува типот на 
изведеното заземјување и вредноста на отпорот на заземјување,  
 
35. За правилно изведување на темелните заземјувачи потребна е соработка 
на електричарите, водоводџиите, статичарите и другите групи работници на 
објектот,  
 
ЗЕМЈОВОДИ 
                                                                   31 



1. Во земјоводите и проводниците кои се поврзани на заштитното
заземјување не се дозволува вградување прекинувачи, осигурувачи, 
раставувачи и слично,  

2. Најмалите дозволени пресеци на земјоводите се: 50 mm2 за челик
поцинкуван со топла постапка, 35 mm2 за алуминиум и 16 mm2 за бакар, 

3. Спојните места измеѓу главните и собирните земјоводи треба да се
изведуваат така да може да се обезбеди трајно водлива врска, 

4. Заради мерење и проверка на отпорноста на распростирањето на
заземјувачите треба на лесно пристапно место во нив да се вградат раставни 
спојници, 

5. Спојните места на системот за заземјување треба да бидат заштитени од
корозија со заштитни превлаки (премази), 

6. Не се дозволува употреба на челичната арматура на каблите за
земјоводи или негов дел, ако таа арматура не е предвидена за таа цел 

7. Не е дозволено за земјоводи и заземјувачи да се користат плински, парни
и топловодни цевки. 

ЗАШТИТНИ МЕРКИ ПРИ ТЕШКИ УСЛОВИ НА ЗАЗЕМЈУВАЊЕ 

Ако од технички причини (на пример подрачје со многу лоша проводност) 
заштитното заземјување не може да се изведе така да се обезбедат условите 
за дозволен напон на допир и чекор, ќе се применат дополнителни заштитни 
мерки и тоа 
1. Местата за ракување во постројките мора да се изолираат за полн напон
на заземјувачот, сите проводни делови кои можат да се дофатат од местото 
на ракување, мора да бидат меѓусебно споени, 

2. Стојните места за ракување во постројките треба да се изработат од
метал и се спојуваат со другите проводни делови, 

3. Пристап до стојните места за ракување се овозможува со изолирана
патека широка 1250 mm. За истата цел за внатрешноста на зградата 
(постројката) може да се употреби гума или линолеум, а на отворениот 
простор, крупен слабо проводен чакал кој за подобра изолација може да има 
асфалтна превлака, 

4. Во постројките на отворено, во подрачјата каде постои можност за допир
со трансформаторите, железните конструкции, командни ормари, 
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потенцијалните разлики на површината на земјата може да се обликува со 
густо положени линиски заземјувачи или жичани мрежи. 
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ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ И СТАНДАРДИ 

ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ 

− Правилник и техничките прописи за громобранска заштитa (сл.лист. SFRJ 
13/68) 

− Правилник и техничките прописи за работа и одржување на 
електроенергетски постројки  (сл.лист. SFRJ 19/68) 

− Правилник и технички мерки на заштита на електроенергетските постројки 
од пренапони (сл.лист. SFRJ 7/71, 44/76) 

− Правилник за техничките прописи за електроенергетски построенија за 
номинален напон над 1000 V (сл.лист. SFRJ 4/74) 

− Правилник за техничките прописи за нисконапоски електрични инсталации 
(сл.лист.. SFRJ 53/88) 

− Мрежни правила за дистрибуција на електрична енергија 

− Технички правила за процена на повратни влијанија 

−  

СТАНДАРДИ 

− JUS N.A2.001 Дозволен пад на напон 

− JUS N.A2.070 Степен на заштита на електричната опрема 

− JUS N.B2.730 Основни к-ки и класификација на електричните инсталации 
во зградите 

− JUS N.B2.741 Заштита од ударен напон 

− JUS N.B2.743 Заштита на проводниците од куса врска 

− JUS N.B2.752 Трајно дозволени струи 

− JUS N.B2.754 Заземјување и заштитни проводници 

− JUS N.B2.781 Избор на заштитни мерки од електричен удари во зависнот 
од надворешните влијанија во мрежата 

− IEEE C37.102-1987 IEEE Guide for AC generator protection 

− DIN 40719- Diagrams, charts, tables; timesequence charts, switching 
sequence charts 

-   IEC 61730 Photovoltaic Module Safety  
-  IEC 61215 Crystalline silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design 
   qualification and type approval  
-  IEC  61646  Thin-film  terrestrial  photovoltaic  (PV)  modules  -  Design 
   qualification and type approval [13].  
- IEEE  1262  Recommended  Practice  for Qualification  of  Photovoltaic  (PV) 
  Modules 
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-  IEEE 1374 Guide for Terrestrial Photovoltaic Power System Safety  
-  IEEE  928    Recommended  Criteria  for  Terrestrial  Photovoltaic  Power 
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ПРЕДМЕР 

Ред. 
број Опис 

Едине
ч. 

мера 
Кол. 

Единечн
а 

цена 

Вкупна 
цена 

1. Фотонапонски модули со 
номинална снага PN = 540 Wp парче 3132 

2. Спојна кутија ARGUS BOX  XL-24 парче 9 

3. Главна спојна кутија/кабинет парче 9 

4. 
Инвертор 175 kW, сместен со 
припадна опрема во куќиште за 
надворешна монтажа. 

парче 9 

5. 
Kабел NYY 2x25 за поврзување на 
спојна кутија со главниот споен 
кабинет 

метри 6000 

6. 
Kабел NYY 1x240 за поврзување на 
инверторот со главниот споен 
кабинет 

метри 1100 

7. Кабел RADOX 4mm2 за поврзување 
на модулите метар 1000

0 

8. ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА И 
ЗАЗЕМЈУВАЊЕ 

8.1 

Поставување на систем од 
вертикални заширлни врвови - 
Франклиев стап со должина од 6m 
и пречник Ф = 2,5 "(63,5mm). Се 
поставуваат на длабочина од 0,8 
m, а на длабочина од 0,5м се 
поврзуваат со мрежастиот 
заземјувач. 

парче 60 

8.2 

Полагање на челично поцинкувана 
лента FeZn 30х4мм – МКС Н. 
Б4.901 на длабочина од 0,5m за 
изработка на мрежест заземјувач 
со димензии  20х20[mxm] 

метри 6800 



  

Ред. 
број Опис 

Едине
ч. 

мера 
Кол. 

Единечн
а 

цена 

Вкупна 
цена 

8.3 
Испорака и монтажа на вкрсно 
парче МКС Н. Б4.936 која ќе служи 
за поврзување на трака во темелот 
и на кровот 

парче 175 
  

8.4 
Испорака и монтажа на мерна 
дозна МКС Н. Б4.912 во бетонска 
шахта со димензии 700/500/500 мм 
затворена со бетонски поклопец 

парче 5 
  

8.5 Изработка на врски за заземјување 
на опрема со Cu јаже 16 мм2 метри 120   

8.6 

Да се изврши мерење на отпорот 
на заземјувањето и непрекинатост 
на заштитните водови и приложи 
атест на мерење од соодветна 
организација, преглед на 
целокупната инсталација и 
предавање на истата на 
инвеститорот. 

пауша
л / 

  

Вкупно  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Графички прилози



1. Еднополна Шема

2. Громобран



Spojna kutija 10

Naizmenicen napon

Spojna kutija 1

DC Spojna kutija 2 

Spojna kutija 2

Inverter 175 kW AC

Kon transformator

DC Spojna kutija 1

DC Spojna kutija 3 

Spojna kutija 3

DC Spojna kutija 4 

Spojna kutija 4

DC Spojna kutija 5 

Spojna kutija 5

DC Spojna kutija 6 

Spojna kutija 6

DC Spojna kutija 7 

Spojna kutija 7

DC Spojna kutija 8 

Spojna kutija 8

DC Spojna kutija 9 

Spojna kutija 9

Inverter 175 kW AC

Inverter 175 kW AC

Inverter 175 kW AC

Inverter 175 kW AC

Inverter 175 kW AC

Inverter 175 kW AC

Inverter 175 kW AC

Inverter 175 kW AC
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