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СОДРЖИНА: 
 

 
I. ОПШТ ДЕЛ 

 

 РЕГИСТРАЦИЈА НА ПРОЕКТАНСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ 

 ЛИЦЕНЦА 

 РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПЛАНЕРИ 

 ОВЛАСТУВАЊА НА НОСИТЕЛИТЕ НА ПРОЕКТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

II.  ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА - ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ  
 
1.ВОВЕД 
 
2. ПОВРШИНА И ОПИС НА ГРАНИЦИТЕ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ СО ГЕОГРАФСКО И 
ГЕОДЕТСКО ОДРЕДУВАЊЕ НА НЕГОВОТО ПОДРАЧЈЕ 
 

3.  ИСТОРИЈАТ НА ПЛАНИРАЊЕТО И УРЕДУВАЊЕТО НА ПОДРАЧЈЕТО ВО БЛИЗИНА НА 
ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ И НЕГОВАТА НЕПОСРЕДНА ОКОЛИНА 
 

4.  ПОДАТОЦИ ЗА ПРИРОДНИ ЧИНИТЕЛИ КОИ МОЖАТ ДА ВЛИЈААТ НА РАЗВОЈОТ НА 
ПОДРАЧЈЕТО ВО РАМКИ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ 
 

5.  ПОДАТОЦИ ЗА СОЗДАДЕНИТЕ ВРЕДНОСТИ И ЧИНИТЕЛИ КОИ ЈА СИНТЕТИЗИРААТ 
СОСТОЈБАТА НА НАЧИНОТ НА ЧОВЕКОВАТА УПОТРЕБА НА ЗЕМЈИШТЕТО ВО РАМКИТЕ НА 
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ 
 

6. ИНВЕТАРИЗАЦИЈА НА ЗЕМЈИШТЕТО ВО ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ, ИЗГРАДЕНИОТ ГРАДЕЖЕН 
ФОНД, ВКУПНАТА ФИЗИЧКА СУПРАСТРУКТУРА И ИНСТАЛАЦИИ ВО РАМКИ НА 
ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ 
 

7. ИНВЕТАРИЗАЦИЈА НА ГРАДБИ СО РЕЖИМ НА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, 
ПОСТОЈНИ СПОМЕНИЧНИ ЦЕЛИНИ, КУЛТУРНИ ПРЕДЕЛИ И ДРУГО 
 

8. ИНВЕТАРИЗАЦИЈА НА ИЗГРАДЕНА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА (СООБРАЌАЈНИТЕ, 
ЕЛЕКТРИЧНИТЕ, КАНАЛИЗАЦИСКИТЕ, ВОДОВОДНИТЕ, ПОШТЕНСКИТЕ, ГАСОВОДИТЕ, 
ТОПЛОВОДНИТЕ, ТЕЛЕФОНСКИТЕ И ДРУГИ ВОДОВИ) 
 

9. ДРУГИ ПОДАТОЦИ ОД СУБЈЕКТИТЕ ОД ЧЛЕН 47 ОД ЗАКОНОТ ЗА УРБАНИСТИЧКО 
ПЛАНИРАЊЕ, РЕЛЕВАНТНИ ЗА ПОДРАЧЈЕТО ВО ПЛАНСКИОТ ОПФАТ 
 

III.  ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА - ГРАФИЧКИ  ДЕЛ  
 

-   ИЗВОД ОД ПРОСТОРЕН ПЛАН НА Р.МАКЕДОНИНА                                              1:25 000 
1. АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА                                                                            1 :1000 
2. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ИЗГРАДЕН ГРАДЕЖЕН ФОНД                                            1 :1000 
3. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА КОМУНАЛНА ИНФРАСТУКТУРА                                       1 :1000 

 
IV.  УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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1. ВОВЕД 
 

2. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРОЕКТНИОТ КОНЦЕПТ НА УРБАНИСТИЧКОТО 
РЕШЕНИЕ ВО ГРАДЕЖНИТЕ ПАРЦЕЛИ, ВО КОИ Е УТВРДЕН ПРОСТОР ОПРЕДЕЛЕН СО 
ГРАДЕЖНИ ЛИНИИ ВО КОИ МОЖАТ ДА СЕ ПОСТАВУВААТ ПОВЕЌЕ ГРАДБИ  
 

3.  ДЕТАЛНИ УСЛОВИ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ И ГРАДЕЊЕ  
 

3.1  ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА, РАЗВОЈ И КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО И ГРАДБИТЕ ВО 
ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ 
 
3.2  ПОСЕБНИ  УСЛОВИ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ И ГРАДЕЊЕ  
 

3.3  НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ 
 
4. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА 

 4.1 МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА  

 4.2 ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ  

 4.3  ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПРИСТАПНОСТ ЗА ЛИЦА СО ИНВАЛИДНОСТ 
 
V. ГРАФИЧКИ ДЕЛ  УРБАНИСТИЧКО - ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
1. УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕ………………………………………..............................................M=1:1000 
 

VI. МИСЛЕЊА И СОГЛАСНОСТИ ОД ДРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ И ЈАВНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
 

VII. ИДЕЕН ПРОЕКТ 
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 Врз основа на Законот за урбанистичко планирање (“Сл. весник на РМ” бр. 32/20), 
Правилникот за урбанистичко планирање (“Сл. весник на РМ” бр. 225/20, 219/21 и 
104/22), Законот за урбано зеленило („Сл. весник на РМ" бр.11/18), како и со другата 
релевантна законска и подзаконска регулатива, а во врска со изработка на Урбанистички 
Проект, дооел “НИМАЕР” - Струга, д.е. Скопје, го издава следното: 
 
 
 

РЕШЕНИЕ 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПЛАНЕРИ/ПРОЕКТАНТИ 

 
 
 
 За изработка на УП вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13-Површински 
соларни и фотоволтаични електрани поставени на земјиште (со моќност од 8мв), 
К.О.Градец, Општина Крива Паланка со технички број 03-345/22, како извршители се 
назначуваат: 
 
ПЛАНЕРИ: 

- Благоја Радевски, дипломиран инженер архитект 
 
СОРАБОТНИК: 

- Марија Радевска Бероска, магистер инженер архитект 
- Душан Бероски, дипломиран градежен инженер 
- Маргарита Бобаровска, магистер инженер архитект 

 
 
 Планерите се должни Урбанистичкиот Проект да го изработат согласно Законот за 
урбанистичко планирање (“Сл. весник на РМ” бр. 32/20) и Правилникот за урбанистичко 
планирање (“Сл. весник на РМ” бр. 225/20, 219/21 и 104/22). 
 
 
 
 
 
 

УПРАВИТЕЛ: 
Благоја Радевски, диа 
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II. ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА - ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ 
1.ВОВЕД 

 
 Постапката за изработка на УП вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13-
Површински соларни и фотоволтаични електрани поставени на земјиште (со моќност од 
8мв), К.О.Градец, Општина Крива Паланка, e иницирана од страна на нарачателот - СОЛАР 

ТИН ДООЕЛ КРИВА ПАЛАНКА. 
 Цел на изработката на УП вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13-
Површински соларни и фотоволтаични електрани поставени на земјиште (со моќност од 
8мв), К.О.Градец, Општина Крива Паланка е изработка на урбанистичко-проектна 
документација која ќе се изработи на основа на важечката законска регулатива, Ажурирана 
геодетска подлога, Условите за планирање на просторот со тех. бр. Y65522 од декември 
2022година и решение бр. УП1-15 2188/2022 од 05.01.2023 година, увид на лице место, 
известување за постојната инфраструктура од Јавните претпријатија, а се во согласност со 
Законот за урбанистичко планирање (“Сл. весник на РМ” бр. 32/20) и Правилникот за 
урбанистичко планирање (“Сл. весник на РМ” бр. 225/20, 219/21 и 104/22). 
 

2.  ПОВРШИНА И ОПИС НА ГРАНИЦИТЕ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ СО ГЕОГРАФСКО И 
ГЕОДЕТСКО ОДРЕДУВАЊЕ НА НЕГОВОТО ПОДРАЧЈЕ 

 
          Предметниот проектен опфат за кој се изработува УП вон опфат на урбанистички план 
со намена Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани поставени на земјиште 
(со моќност од 8мв), К.О.Градец, Општина Крива Паланка, е со површина од 91036.11м2. 

Проектниот опфат за УП вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13-
Површински соларни и фотоволтаични електрани поставени на земјиште (со моќност од 
8мв), К.О.Градец, Општина Крива Паланка, се наоѓа во непосредна близина на постоен 
пристапен пат и преку истиот е поврзан со пошироката околина. 

Предметниот опфат се наоѓа на надморска висина од околу 710-810m. 
Границите на проектниот опфат за УП вон опфат на урбанистички план со намена 

Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани поставени на земјиште (со 
моќност од 8мв), К.О.Градец, Општина Крива Паланка, се претставени описно со 
координати по X и Y на секоја прекршна точка, означени со реден број од Т1 до Т150 и 
истите се дадени во табеларен приказ: 

 

 
X Y 

  

  

T1 7608034.45 4674251.65 T76 7608116.05 4673874.12 

T2 7608051.21 4674269.15 T77 7608114.54 4673877.22 

T3 7608084.43 4674279.29 T78 7608113.30 4673880.14 

T4 7608102.06 4674270.34 T79 7608110.82 4673884.00 

T5 7608099.49 4674286.31 T80 7608108.11 4673887.09 

T6 7608097.85 4674302.38 T81 7608104.78 4673889.54 

T7 7608131.31 4674310.57 T82 7608098.51 4673892.84 

T8 7608158.35 4674310.75 T83 7608097.15 4673894.14 

T9 7608175.68 4674311.93 T84 7608096.42 4673895.53 

T10 7608174.31 4674296.37 T85 7608095.37 4673899.63 
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T11 7608173.77 4674292.55 T86 7608094.80 4673908.93 

T12 7608173.59 4674287.21 T87 7608094.37 4673915.97 

T13 7608173.43 4674282.26 T88 7608093.83 4673920.30 

T14 7608173.48 4674277.54 T89 7608092.88 4673924.88 

T15 7608173.80 4674272.20 T90 7608091.01 4673930.36 

T16 7608174.22 4674267.50 T91 7608090.04 4673932.34 

T17 7608174.59 4674258.97 T92 7608089.06 4673934.28 

T18 7608175.31 4674253.13 T93 7608087.29 4673938.21 

T19 7608177.65 4674246.33 T94 7608085.32 4673942.60 

T20 7608179.69 4674242.33 T95 7608082.65 4673946.36 

T21 7608182.66 4674237.26 T96 7608079.72 4673949.72 

T22 7608185.09 4674233.59 T97 7608075.52 4673953.76 

T23 7608187.85 4674229.64 T98 7608069.89 4673957.28 

T24 7608190.11 4674226.04 T99 7608061.66 4673961.65 

T25 7608191.99 4674222.20 T100 7608059.85 4673965.30 

T26 7608193.88 4674219.60 T101 7608058.47 4673971.13 

T27 7608188.31 4674184.07 T102 7608058.20 4673977.82 

T28 7608190.69 4674181.79 T103 7608058.74 4673982.23 

T29 7608193.98 4674178.75 T104 7608060.18 4673986.65 

T30 7608196.61 4674175.43 T105 7608062.76 4673993.43 

T31 7608200.44 4674170.60 T106 7608063.70 4673997.98 

T32 7608203.79 4674165.80 T107 7608062.71 4674001.03 

T33 7608206.48 4674161.47 T108 7608061.25 4674004.28 

T34 7608208.84 4674158.88 T109 7608057.92 4674008.57 

T35 7608214.60 4674153.34 T110 7608053.98 4674013.61 

T36 7608217.79 4674150.96 T111 7608052.02 4674017.80 

T37 7608221.53 4674149.64 T112 7608050.40 4674022.72 

T38 7608223.98 4674149.39 T113 7608049.07 4674026.75 

T39 7608227.13 4674149.85 T114 7608047.36 4674029.91 

T40 7608229.93 4674150.79 T115 7608043.76 4674034.04 

T41 7608232.23 4674152.15 T116 7608039.88 4674037.53 

T42 7608234.83 4674146.89 T117 7608038.89 4674038.02 

T43 7608237.79 4674142.42 T118 7608037.92 4674040.81 

T44 7608240.46 4674138.13 T119 7608033.85 4674043.89 

T45 7608245.89 4674130.53 T120 7608030.12 4674047.05 

T46 7608249.35 4674124.93 T121 7608026.47 4674051.00 

T47 7608252.86 4674120.90 T122 7608022.69 4674055.10 

T48 7608256.03 4674117.69 T123 7608019.26 4674059.26 

T49 7608257.62 4674116.66 T124 7608015.65 4674064.63 
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T50 7608266.99 4674108.92 T125 7608012.76 4674070.44 

T51 7608273.74 4674102.92 T126 7608011.88 4674072.47 

T52 7608276.33 4674100.19 T127 7608010.59 4674075.48 

T53 7608279.71 4674096.45 T128 7608008.33 4674079.88 

T54 7608281.75 4674093.83 T129 7608006.76 4674082.67 

T55 7608297.29 4674072.01 T130 7608005.20 4674084.45 

T56 7608287.38 4674034.04 T131 7608001.51 4674087.82 

T57 7608277.11 4673995.29 T132 7607997.14 4674091.10 

T58 7608270.65 4673980.84 T133 7607995.78 4674092.73 

T59 7608287.30 4673974.20 T134 7607993.45 4674096.03 

T60 7608317.80 4673967.94 T135 7607991.33 4674100.11 

T61 7608326.58 4673949.05 T136 7607989.33 4674105.56 

T62 7608318.33 4673924.10 T137 7608018.50 4674121.46 

T63 7608308.99 4673878.32 T138 7608040.22 4674131.09 

T64 7608301.84 4673866.86 T139 7608064.21 4674106.20 

T65 7608292.80 4673846.14 T140 7608101.64 4674082.01 

T66 7608278.68 4673845.49 T141 7608110.48 4674073.95 

T67 7608243.20 4673841.82 T142 7608126.68 4674077.18 

T68 7608240.05 4673841.19 T143 7608110.60 4674097.18 

T69 7608227.13 4673840.59 T144 7608067.28 4674135.09 

T70 7608219.05 4673840.12 T145 7608046.53 4674151.01 

T71 7608207.98 4673875.66 T146 7608018.32 4674169.83 

T72 7608186.01 4673857.66 T147 7608000.44 4674196.33 

T73 7608165.19 4673843.81 T148 7608012.86 4674206.35 

T74 7608153.31 4673856.43 T149 7608007.79 4674220.18 

T75 7608137.86 4673883.35 
 

T150 7608003.81 4674243.72 
 

 Проектниот опфат ги опфаќа: КП.Бр.5680, КП.Бр.5682, КП.Бр.5683, КП.Бр.5684, 
КП.Бр.5685,  КП.Бр.5686, КП.Бр.5687, КП.Бр.5688, КП.Бр.5689, КП.Бр.5701, КП.Бр.5703, 
КП.Бр.5715,  КП.Бр.5716, КП.Бр.5719 и КП.Бр.5720, К.О.Градец, Општина Крива 
Паланка., со вкупна површина од: 91036.11м2.  

               Планирана моќност на површинските соларни и фотоволтаични електрани е 8мв. 
 
Границата на проектниот опфат за Предлог проектна програма за УП вон опфат на 
урбанистички план со намена Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични 
електрани поставени на земјиште, К.О.Градец, Општина Крива Паланка (описно) 

граничи со: 
- на север со КП.Бр.5671/1, КП.Бр.5721, КП.Бр.5722 и КП.Бр,5714, 
- на запад КП.Бр.5712, КП.Бр.5704, КП.Бр.5702, КП.Бр.5705, КП.Бр.5700, КП.Бр.5691, 
КП.Бр.5690, КП.Бр.9204, КП.Бр.9205, КП.Бр.9206, КП.Бр.9218  и КП.Бр.9217 
- на југ со КП.Бр.9221, КП.Бр.9222, КП.Бр.9227 и КП.Бр.5679, 
- на исток со КП.Бр.5678, КП.Бр.5681, КП.Бр.5717, КП.Бр.5718  и КП.Бр.5671/1 
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 Предмет на изработка ќе биде оформување на нова градежна парцела согласно 
стандардите и нормативите за урбанистичко планирање, одредување на катноста на 
градбата, површината за градба, компатибилните намени и сообраќајните 
пристапи,согласно стандардите и нормативите за урбанистичко планирање. 
Проектниот опфат се надоврзува на постоен локален пат кој поминува од 
северо-западната страна, од каде што е и пристапот на проектниот опфат во К.О.Градец, 
Општина Крива Паланка.  
 Притоа, добиена е согласност од сопствениците за пристапен пат непречено до 
новопланираната градежна парцела за проектниот опфат. Односно согласност за 
пристапен пат преку КП.Бр.5710, КП.Бр.5711 и КП.Бр.5712, К.О.Градец, Општина Крива 
Паланка. 

 
3.  ИСТОРИЈАТ НА ПЛАНИРАЊЕТО И УРЕДУВАЊЕТО НА ПОДРАЧЈЕТО ВО БЛИЗИНА НА 
ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ И НЕГОВАТА НЕПОСРЕДНА ОКОЛИНА 

 
          Со оглед на значителните промени на изменетите општествено политички услови и 
самата урбанистичка регулатива, се наложува изработка на УП вон опфат на урбанистички 
план со намена Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани поставени на 
земјиште (со моќност од 8мв), К.О.Градец, Општина Крива Паланка, со цел да се создадат 
услови за развој. 
          За предметниот опфат не постои важечка планска документација, а Условите за 
планирање на просторот - Изводот од Просторен план на РМ треба да претставува влезен 
параметар и смерница при планирањето на просторот и поставување на планските 
концепции и решенија по сите области релевантни за планирањето во соодветниот плански 
документ. 
          За предметниот опфат при изработка на УП вон опфат на урбанистички план со 
намена Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани поставени на земјиште 
(со моќност од 8мв), К.О.Градец, Општина Крива Паланка, како показател се користени 
одредбите од Условите за планирање на просторот со тех. бр. Y65522 од декември 
2022година и решение бр. УП1-15 2188/2022 од 05.01.2023 година. 
 
4.  ПОДАТОЦИ ЗА ПРИРОДНИ ЧИНИТЕЛИ КОИ МОЖАТ ДА ВЛИЈААТ НА РАЗВОЈОТ НА 
ПОДРАЧЈЕТО ВО РАМКИ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ 

 
Природни и климатски карактеристики 
Природните карактеристики на едно подрачје претставуваат збир на вредности и 

обележја создадени од природата, а без учество и влијанието на човекот. Во нив спаѓаат 
географската и геопрометната положба на подрачјето, релјфните каратеристики, геолошки, 
педолошки, хидрографски, сеизмички, кламатски и др 

Предметната локација во КО Градец, Општина Крива Паланка се наоѓа северозпадно  
од населено место Крива Паланка на надморска височина од 710-810м. 

Геолошки и инженерско-геолошки карактеристики 
Геолошкото минато на Осоговијата, почнувајќи од палеозоикот па се до дилувиумот 

таа била опфаќана со хоризонтални и вертикални тектонски движења кои ја набрчкувале, 
издигале и раздробувале. Тие движења предизвикале раседи и вулкани, низ кои се излила 
магма. 
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Осоговијата е составена од разновидни карпи. Во нивниот состав учествуваат архајски 
и палеозојски шкрилци, постари и помлади еруптивни карпи, палеогени и неогени 
седиментии делувијални и алувијални творби. 

Еруптивните карпи содржат значително количество на разновидни руди, а соодветен 
процент на руди содржат и кристалести шкрилци. 

Теренот на кој лежи предметната локација е од алувијални и делувијални седименти, 
слабо консолидиран терен Алувијалната рамнина на Крива Река настанала од 
акумулативната работа на реката и нејзините притоки. 

Клима 
Просторот е под непосредно влијание на умерено-континентална клима, што се 

должи на географската диспозиција и на извесни влијанија кои навлегуваат од Егејот преку 
Крива Река. Просечната годишна температура изнесува 10.0°С и годишна амплитуда од 
20.4°С. (апсолутен мин. -20.6°С, апсолутен макс. 37,3°С). Во текот на годината најтопол 
месец е јули со просечна вредност од -0.6°С. Може да се констатита дека климата во 
регионот се одликува со умерено ладна зима, умерено топло лето, свежа пролет и 
релативно топла есен. 

Просечната годишна количина на врнежи изнесува 624,5mm, нај врнежлив е месец 
мај со 72,7mm, просечен број на снежни денови е 31, а максимална снежна покривна 
достига 55sm. 

Воздушните струења се чести и интензивни од североисток (633%) и југозапад (225%). 
Просечната годишна брзина на воздушните струења изнесува 2.9m/s. со максимална 
регистрирана брзина од 19,09m/s. Се јавува преку целата година, со најголема зачестеност 
од јули до октомври. 

Северниот и јужниот ветер се со мала зачестеност од 27%, односно 23%, со просечна 
годишна брзина од 2.7m/s, односно 5,4 m/s. 

Источниот е со зачестеност од 24%, а западниот со зачестеност од 18%. 
Поради големата зачестеност на ветровите во ова подрачје, маглата е ретка појава. 

Просечно годишно се регистрирани 13 денови со магла, и тоа главно од ноември до март, а 
некои години се јавува од септември до мај. 

Бројот на сончеви саати во околината изнесуваат 2300 часа. Просечен број на ведри 
денови е 78 дена, облачни 186 и тмурни 101ден. Просечна годишна влажност на воздухот е 
68%. 

Податоците се од мерна станица Крива Паланка. 
 
5.  ПОДАТОЦИ ЗА СОЗДАДЕНИТЕ ВРЕДНОСТИ И ЧИНИТЕЛИ КОИ ЈА СИНТЕТИЗИРААТ 
СОСТОЈБАТА НА НАЧИНОТ НА ЧОВЕКОВАТА УПОТРЕБА НА ЗЕМЈИШТЕТО ВО РАМКИТЕ НА 
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ 
 

Создадените вредности, како чинители кои можат да влијаат врз равојот на просторот 
во рамките на опфатот на планот, ги опфаќа: културно-историски, демографски, економски, 
стопански, сообраќајни, законодавно-административни, здравствено-социјални и други 
чинители. 

Основна стратегија во организацијата и користење на просторот, во смисла на 
поддршка на развојот на населеното место во однос на домување како и развој на 
стопанскиот и културен развој, ја сочинуваат такви решенија во просторот кои овозможуват 
поголема функционалност, поголема атрактивност на просторот, заштита на природните и 
содадените ресурси, сообраќајно поврзување, локациона флексибилност и друго. 
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          При урбанистичкото планирање, еден од важните фактори за создавање на 
концепцијата на планот е анализата на постојната состојба. 
         Планската документација за просторот кој го опфаќа локалитетот за УП вон опфат на 
урбанистички план со намена Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани 
поставени на земјиште (со моќност од 8мв), К.О.Градец, Општина Крива Паланка, 
претставува терен кој претставува делумно неизградено земјиште и кој треба програмски 
да се осмисли и испланира за реалните потреби на самата општина и нејзиното 
опкружување. 
          Од анализата на постојната состојба на предметниот плански опфат за УП вон опфат 
на урбанистички план со намена Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани 
поставени на земјиште (со моќност од 8мв), К.О.Градец, Општина Крива Паланка, 
произлегуваат следните заклучоци: 

- Просторот претставува неизградено земјиште, кое треба програмски да се осмисли и 
испланира за реалните потреби на самата општина и нејзиното опкружување; 

- Сообраќајно проектниот опфат е поврзан со локален пристапен пат, преку кој истиот 
е поврзан со поширокото опкружување; 

- За просторот потребно е дооформување и дополна со осовременување на 
инфраструктурните системи со што потребно e да се постигне повисок стандард во 
однос на: 

 површини; 

 квалитет на градба; 

 употреба на материјали; 

 поголеми енергетски вредности; 

 соодветни инсталации; 

 обезбедување на сите сообраќајни услови за проточност на сообраќајот и 
комплексно решавање на сообраќајот во мирување; 

 поврзување со сите градски инфраструктурни системи, како и можност од 
реализација на нови ситеми. 
 

- Демографија 
Утврдувањето на концептот на просторната организација, уредувањето и 

користењето на територијата на Републиката, а во контекст на тоа и стопанската структура, 
зависи од развојот, структурните промени и просторната дистрибуција на населението. 

Врз основа на прогноза за бројот, структурата, темпото на растежот, критериумите за 
разместување и подвижноста, треба да се покаже просторно-временската компонента на 
остварување на идната организација и уредување преку демографскиот аспект. 

Демографските проекции, кои на планирањето му даваат нова димензија, 
покажуваат или треба да покажат, како во иднина ќе се формира населението, неговиот 
работен контингент (работна сила) и домаќинствата и како треба да придонесат кон 
сестрано согледување на идната состојба на населението како производен дел, потрошувач 
и управувач - креатор. 

Според податоците од Пописот на населението, домаќинствата и становите 
спроведен во 2002 година, вкупниот број на жители во Општина Крива Паланка на чиј 
простор се наоѓа предметната локација, изнесува 18059 жители, со густина од 38/км2. 
Важно е затоа што составот на населението, односно младото население, ја претставува 
расположлива работна сила значаен потенцијал за идниот развој на овој крај.        
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            Како демографска рамка, населението е значајна категорија која треба да се има во 
предвид при апроксимацијата на потенцијалните работни ресурси и потенцијалните 
потрошувачи и корисници на сите видови услуги.  
6. ИНВЕТАРИЗАЦИЈА НА ЗЕМЈИШТЕТО ВО ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ, ИЗГРАДЕНИОТ ГРАДЕЖЕН 
ФОНД, ВКУПНАТА ФИЗИЧКА СУПРАСТРУКТУРА И ИНСТАЛАЦИИ ВО РАМКИ НА 
ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ 
 
 За целосно согледување на постоечката состојба извршено е детално истражување 
по пат на директен увид на лице место - теренска работа и направена е детална анализа на 
добиените податоци. 
 При увид на лице место во граници на проектниот опфат нема постојни објекти, а 
површината предметниот опфат претставува неизградено земјиште. 

Од аспект на изграден градежен фонд, констатирано е дека проектниот опфат на УП 
вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични 
електрани поставени на земјиште (со моќност од 8мв), К.О.Градец, Општина Крива 
Паланка, претставува градежно неизградено земјиште. 

Вкупната површина на проектниот опфат предвидена со УП вон опфат на 
урбанистички план со намена Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани 
поставени на земјиште (со моќност од 8мв), К.О.Градец, Општина Крива Паланка, 
изнесува П=91036.11м2. 
 

 
 

- Нумерички показатели 
           Според нумеричките показатели неизграденото земјиште e со површина од 
91036.11м2. или 100%. 
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НЕИЗГРАДЕНО ЗЕМЈИШТЕ

ВКУПНО 

                                   3.ДУШАН БЕРОСКИ

УП вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани 

поставени на земјиште (со моќност од 8мв), К.О.Градец, Општина Крива Паланка

ПОПИСНИ ЛИСТИ БРОЈ:

ОПФАТ-91036.11m2

ПОПИШУВАЧ:          1.БЛАГОЈА РАДЕВСКИ ДАТА НА ПОПИС:

СОРАБОТНИЦИ:      2.МАРИЈА РАДЕВСКА БЕРОСКА

Декември 2022

                                   4.МАРГАРИТА БОБАРОВСКА

01 02 03 04 05 06

ГП1.1 91036.11 91036.11

ВКУПНО 91036.11 100%

нумерација 

на 

градежна 

парцела по 

УП

намена на површини
површина по 

намени (m2)
процент %

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕ - ПОСТОЈНА СОСТОЈБА

површина на проектен опфат 

(m2)

површина на 

градежна 

парцела (m2)

Неизградено земјиште
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7. ИНВЕТАРИЗАЦИЈА НА ГРАДБИ СО РЕЖИМ НА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, 
ПОСТОЈНИ СПОМЕНИЧНИ ЦЕЛИНИ, КУЛТУРНИ ПРЕДЕЛИ И ДРУГО 
 Согласно Законот за заштита културното наследство (Сл.весник на РМ бр. 
20/04,71/04,115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 24/14, 44/15, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15 и 
39/16, 11/18 и 20/19), видови нанедвижно културно наследство се: споменици, споменички 
целини и културни предели. Значаен дел од недвижното културно наследство (околу 45%), 
се наоѓа во руралните населби и ридско - планинските подрачја, кои се целосно или 
делумно напуштени, што значително ја усложнува нивната заштита и користење.  Согласно 
на постапката ќе бидат побарани податоци и информации од Управата за заштита на 
културното наследство за дали на опфатот или неговата близина има регистрирано 
недвижно културно наследство – споменик на културата. 
             За нашето барање со бр.03-345-1/22 од 07.12.2022 имаме добиено податоци и 
информации од Министерство за Култура-Управа за заштита на културни споменици дека 
на проектниот опфат нема заштитени добра, ниту добра за кои основано се претпоставува 
дека претставуваат културно наследство. 

Доколку при изведувањето на земјените работи се наиде на археолошки артефакти, 
односно се дојде до откривање на материјални остатоци со културно-историска вредност, 
потребно е да се постапи во согласност со постоечката законска регулатива (Закон за 
заштита на културното наследство - "Службен весник на РМ" бр. 20/04, 115/07, 18/11, 
148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15, 39/16, 11/18 и 
20/19). 
 
8. ИНВЕТАРИЗАЦИЈА НА ИЗГРАДЕНА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА (СООБРАЌАЈНИТЕ, 
ЕЛЕКТРИЧНИТЕ, КАНАЛИЗАЦИСКИТЕ, ВОДОВОДНИТЕ, ПОШТЕНСКИТЕ, ГАСОВОДИТЕ, 
ТОПЛОВОДНИТЕ, ТЕЛЕФОНСКИТЕ И ДРУГИ ВОДОВИ) 
 
- Сообраќај 
 Од аспект на сообраќајна инфраструктура констатирано е дека до самиот проектен 
опфат води постоен пристапен пат, кој го поврзува опфатот со околината. 
 Реализацијата на пристапните патишта до инфраструктурниот дел не се третираат во 
предметниот опфат. 
 
-       Нивелациски план 
 Со изработка на оваа документација пристапено е кон изработка на нивелманското 
решение за истиот локалитет. Предмет на изработка на нивеламанското решение е 
изработка на вертикално решение на пристапните сообраќајници. Појдовна основа за 
изработка на вертикалното решение е постојната нивелета и постојниот терен на 
локалитетот. Подолжните падови се движат во границите на дозволените. 
 
- Водовод и канализација 
              За нашето барање со бр.03-345-1/22 од 07.12.2022 немаме добиено податоци и 
информации од институции за постоечка хидротехничка инфраструктура. 

Просторот во кој се предвидува изградба на фотоволтаични електрани, К.О.Градец., 
Општина Крива Паланка, се наоѓа во водостопанското подрачје за Општина Крива Паланка. 
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- Електрична инсталација 
 Согласно добиените податоци од Електродистрибуција дооел Скопје со бр.10-23/5-
428 од 26.12.2022 година, на предметната локација нема електроенергетски објекти и 
инфраструктура. 
 Согласно добиените податоци од АД Мепсо со бр. 11-6866/1 од 14.12.2022 година, 
предметниот опфат не се пресекува со ЕЕ инсталации во сопственост на АД МЕПСО. 
 
- Телефонска инсталација 
 Согласно податоците добиени од Македонски телеком АД Скопје со бр. 47867 од 
15.12.2022 година, во границите на предметниот опфат нема постојна МКТ инфраструктура. 
 Согласно податоците добиени од АЕК со бр. 1404-3506/2 од 23.12.2022 година, за 
посочената локација нема податоци за изградени јавни електронски комуникациски мрежи 
и системи. 
 Не се добиени податоци од А1 Македонија за нашето барање со број 03-345-1/22 од 
07.12.2022, за дали на посочената локација има или нема нивни постојни и планирани 
мрежи и системи. 
              
- Гасоводна инсталација 
 Не се добиени податоци од АД ГА-МА  дали на предвидениот проектен опфат има 
траса на планиран и изведен гасовод. 
 Не се добиени податоци од АД НЕР дали на наведениот проектен опфат има 
изградено и планирано изградба на гасоводна мрежа. 
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9. ДРУГИ ПОДАТОЦИ ОД СУБЈЕКТИТЕ ОД ЧЛЕН 47 ОД ЗАКОНОТ ЗА 
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ, РЕЛЕВАНТНИ ЗА ПОДРАЧЈЕТО ВО ПЛАНСКИОТ 
ОПФАТ 
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III.  ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА - ГРАФИЧКИ  ДЕЛ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Peny6ruKa CeBepHa Nla(eAoHrIia

Munucrepcrro ea ,uBorxa cpe4rrHa
u flpocmpHo rlnaHr{parbe

Republika e Maqedonise si Veriut

Ministria e Miedisit Ietesor
dhe Planiff kimit Hap€sinor

CEKTOP 34 NPOCTOPHO N.flAH14PAI-bE

Apx.6p. Y n7-r5 2557 12022

a,,", ...............9.5..-01- 2023

Bp3 ocHoBa Ha q.[eH 88 o4 3axoxor 3a onura ynpaBHa nocranxa ("Clyx6ex BecHr4x Ha

Peny6nNxa Maxe4oHrja" 6p. L24lL5l, xaKo 
't 

Bp3 ocHoBa Ha tnea 42, crag 1 u cras 9 oA

3axoHor :a yp6axrcrrvxo n.naHupalbe ("Cnyx6eu BecHr4K Ha Peny6arxa Maxe4oHraja" 6p.

32/20), a Bo Bpcxa co vreu 4, craa 3 o4 3axoror 3a cnpoBeAyBalbe xa llpocroput'lor n.naH Ha

Peny6arxa Maxe4ouuja ("C,rryx6en BecHhx Ha Peny6nrlxa Maxe4oxrja" 6p. 39/Oal,

MhHhcTepoT 3a x[BorHa cpeAl.lHa h npocTopHo n,flaHupaFbe, ro AoHece creAHoro:

PEIUEHI,IE
3a ycroBx 3a nnaHtpalbe Ha npocropor

1. Co oea Peuresne Ha Onurrxa KpnBa naraHKa i,l ce ragaeaar Ycaosr aa nraHl4palbe Ha

npocropor 3a nocraByBabe Ha noBplxxHcxx conapHx u Qoroaoaranrxn eaexrpaxu (Qoro-

HanoHcKH naHerr 3a npolr3BoAcrBo Ha erexTpnqHa exeprrja Kox ce rpaAar xa aemjrure),
KO fpaAeq, onujrrHa Xpraa [Ianarxa.
npeABhAeHara mo(xocr Ha noBptut4Hct{hre conapHh r QoroeolrarvHh eneKrpaHh e Ao 8 MW.

BKynHara noBprtlhHa Ha nnaHcKt4or onQar reHecysa 9,t xa u rra aaQa(a Karacrapcxr'rre

napqenh: Kn 5680, Kfl 5682, Hn 5683, Kn 5684, Kn 5685, Hn 5686, Kn 5687, Kn 5688, Kn 5689,

Kn 5701, Kn 5703, Kn 5715, Kn 5716, Kn 5719 e1 Kl 5720, KO fpaAeq, OnLurrHa Kprsa

f'lan a H Ka.

2. Ycroshre 3a n,aaHhpalbe Ha npocropor oA ToqKa 1 Ha oBa PeueHne, rapa6oreHl o4
Arexqrjara 3a nnaHhpalbe Ha npocropor co rex.6p, Y65522 ce cocraBeH 4en na PeLuexrero.

3. BI4Aor Ha nnaHcKara 4oxyrvreHraqraja Aa ce ycornacn co 3axouor :a yp6aHrcrrvxo
n.naHhpaFbe ("Crt. eecHrax Ha Peny6rrxa Maxe4ouraja" 6p. 32/2Ol h npaBfirlHhxor 3a

yp6aurcrrvxo nnaHhpalbe ("Crr. eecHhx Ha Peny6nrxa MaKeAoHhja" 6p.225/2ol'.
4. Ycnoahre 3a nnaHupabe Ha npocropor 3a nocraeyBalbe Ha noBptul4HcKt4 co,napHr h

$oroeoaraurHtt ereKTpaH (Qoro-uanoxcxra naHe,nh 3a npoh3BoAcrgo Ha e.neKrpt4qHa exeprrja
Koh ce rpaAar ra renjrure), KO fpaAeq, OnuLrrxa Kpraa llanauxa coApx{ar onurh h noce6Hh

ogpeg6u, HacoKh 14 peurexrja H 3aKryqHlt corneAyBaba co o6apayea'rxa aKrl'lBHocr oA

n.naHcKara 4oxyrueuraqrja oA noBxcoKo Hnso lt rpaQrvxA np\no3\ Koh npercTaByBaar l43BoA

oA n,4aHoT.

5. Co qen Aa ce o6e36eAr4 3auJThra h yHanpeAyBalbe Ha xhBorHara cpeArHa npr'r raapa6orxa

Ha n.[aHcKaTa 4oxyrrreHraqrja norpe6Ho e Aa ce noqhryBaar o4pe46rare npon[uaHh Bo

3aKoHor 3a )KhBorHa cpeAhHa ("Cnyx6eH BecHHK Ha PM" 6p. 53/05, 87/05, 24/01, 759/08,
83/09, 48/70, 124/10, st171,,723/72,93h3,787173,42/t4,44/7s, 129/ts, L92/7s,39/76 u

99/18) xaxo r noA3aKoHcxhre axrh AoHeceHh 8p3 ocHoBa Ha ncn4or.

MrHrcrepoBo 3a xrBofr a cpeArHa
, npo.ropHo nraHrpaBe Ha

Peny6r"xa Ce8ePHa MaxeAPHrja

flrouraa ,,npecBera 6oropoarqa" 6p.3, cRonie

Peny6Bxa cesepHa Maxeaoirja
+389 2 106 212



o5PA3/tO)KEHl,tE

Onurrrsa Hpraa nanaxxa, Bp3 ocHoBa Ha qneH 42, craB 1 oA 3axosor 3a yp6aHhcrhvKo
nnaHupalbe ("Cnyx6eu BecHhK Ha Peny6rrxa Maxe4orrja" 6p. 32/20l,, noAHece 6aparoe
npexy e-yp6aHrearvr, co 6poj Ha nocranKa ynn 48005 oA 76.72.2022 roA., Ao AreHqr,rjara aa

nnaHxpalbe Ha npocropor 3a l43AaBalbe Ha ycnoBH 3a n.naHl4paFbe Ha npocropor 3a

nocraByBalbe Ha noBpr.ur4HcKh conapHh r Qoroaonrar.lxh eneKTpaHh ($oro-HanoHcxr naHe.nr

3a npoh3BoAcrBo Ha eneKrphqHa eHeprhja Kolr ce rpaAar na seMjuure), KO fpaAeq, Onuir!4Ha
Kph Ba nanaHKa.

CornacHo ,anea 42, craB 8 oA HcrohMeH or aaxoH, AreHqrjara 3a n.naHhpalbe Ha

npocropor rn mpa6otvt ycnoBhre 3a nnaHhpalbe Ha npocropor 3a nocraByBalbe Ha

noBprlhHcxh conapHh r $oroao.nrarvnx enexrpaH14 (Qoro-nanoHcxra naHelh 3a npox3BoAcrBo
Ha enexrpr4qHa eHeprrja Kor4 ce rpaAar xa:ervrjraure), KO fpaAeq, OnuJrhHa HphBa llanaHxa h

rh AocraBh Ao Mr4HhcrepcrBoro 3a x BorHa cpeArlHa h npocropHo nnaHr4parbe no4 6p. Ytll-15
255712022 oA 28.72.2022 toAt4{a.

ycroBrre 3a nnaHxpabe Ha npofiopor 3a nocraByBabe Ha noBpurxHcl(,t conapHx r
Qoroaoararvxr enexTpaHx (Qoro-xanoxcxn naHer, 3a npor3BoActBo Ha eneKTpr'{Ha
exepuja xolr ce rpaAar xa semjruJrel, KO fpaAeq, OnurrHa Kpuea llaaaxxa npercraByBaar
Bne3HU napaMeTpx x cMepHxr4M npx nraHlpatbeTo Ha npocropor x nocTaByBalbero Ha

nraHcKHTe KoHqenqxx x peurerrla no o,rre o6nactn pereBaHrHl{ 3a nraHrpa}6ero Ha

npofiopor.
3aMyqH Te corneAyBarba, AeOhHhpaHr Bo ycnoB!4Te 3a n.flaH!4parbe Ha npocropor Koh

npoh3neryBaar o4 llpocropuror nnau ua Peny6ruxa Maxe4oHuja npercraByBaar o6epayaavxr
at(THBHOCTh BO nOHaTaMOUHOTO nnaHhpaFbe Ha npOCTOpOT.

Bp3 ocHoea Ha ropeHaBeAeHoro, a cor,fiacHo q,nen 88 og 3axoHor 3a onuJTa ynpaBHa

nocranxa ("Ca. aecurx Ha Peny6nhxa Maxe4oHrja" 6p. t24ll5\, MxHhcrepcrBoro 3a )xhBorHa

cpeAhHa !4 npocropHo nnaHr4parbe ro AoHece oBa PeueHhe A oAI.Ygt/t KaKo Bo Ahcno3r4rhBor.

nPABHA nOyKA: nporhB peuJeHxero 3a ycroBx 3a nnaHfipabe Ha npocropor Moxe Aa ce

noBeAe ynpaBeH cnop npeA HaArexeH cyA Bo poK oA 15 Aeua oA npheMor Ha peuJeHxero.

HA M14HI,ICTEP

HA CEKTOP
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1:15,000
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!(Kriva Palanka

Kratovo
Vakuf

Dlabo~ica

Kne`evo

Re~ane

R 1:250000
4 0 4 8 Km

Karta br. 20
Legenda:
Koristewe na zemji{teto
Tema:Bilans na namena na povr{inite
Sektor:

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

Sintezni karti

IZVOD OD PROSTOREN PLAN NA REPUBLIKA MAKEDONIJA

avtopat
`elezni~ka mre`a
magistralen patregionalen pat
vozduhoplovno pristani{teakumulacii

navodnuvani povr{inivisokoplaninski pasi{ta
{umi i {umsko zemji{tezemjodelsko zemji{te

Површински соларни и 
фoтoвoлтаични електрани 

turisti~ki centri

zoni za eksploat. na minerali
tranzitni koridorituristi~ki prostori
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!(Kriva Palanka

Kratovo
Makedonska Kamenica

B's

Cera

Luke
Ogut

Uzem

SasaVakuf

Osi~e

Krkqa

Nerav

DreweGabar

Opila
Psa~a

Osi~e

Kavrak

Odreno

Kunovo

KosturGradec

Trnovo

Drenak

Stanci

Borovo

German

Stan~a

Lukovo

Drenok

Polaki

Radibu{QubinciGinovci

Stracin

Mu{kovo

Mo{tica[legovo Jami{te

Ba{tevoGulinci

Kuklica
Trnovac

KojkovoEmirica
Kne`evo

Blizanci

P'kli{te

Oto{nica

Turalevo
Prikovci

Lozanovo

@idilovo
Mete`evo

Kiselica

T'lminci
Vetunica

@ivalevo
Ne`ilovo

Ketenovo

Sekulica
Nebojani

Martinica

Baratlija
Varovi{te

Konopnica
Dlabo~ica

Mo`divwak

MilutincePetralica
Vr`ogrnci

@eleznica

Krilatica

Topolovi}Filipovci

Dlabo~ica

Novo SeloGrizilevci

Dobrovnica

Krstov DolPodr`i Kow

Tala{mance

Krivi Kamen

Mala Crcorija

Gorno Kratovo

Golema Crcorija

Rankovce

Vakuf

Dlabo~ica

Kne`evo

M-2

R 1:250000
4 0 4 8 Km

Karta br. 22
Legenda:
Sistem na naselbi i soobra}ajna mre`a
Tema:Prostorno-funkcionalna organizacija
Sektor:Sintezni karti

Uprava

Vozduhoplov. pristan.
Stopanski aerodromSportski aerodrom

Avtopat
@elezni~ka mre`a
Magistralen patRegionalen pat
Slobodna ekonom.zona ! 

 
Sredno Vi{o VisokoObrazovanie

Zdravstvena za{titaSekundarna Tercijalna

!(

Centar na makroregion
Centar na mikroregion
Centri na prostorno-funkcionalni edinici

#*

e
o
o

Oski na razvojisto~na
sever-jugzapadna

ju`na
severna

Prostorno-funkc.ediniciGranici na vlijanija namakroregion.centri
!. Op{tinski centar

#
#

AGENCIJA ZA PLANIRAWE NA PROSTOROTMINISTERSTVO ZA @IVOTNA SREDINA I PROSTORNO PLANIRAWE
2002 - 2020IZVOD OD PROSTOREN PLAN NA REPUBLIKA MAKEDONIJA

Површински соларни и 
фoтoвoлтаични електрани 
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Gorna Bregalnica

R 1:250000
4 0 4 8 Km

Karta br. 23
Legenda:
Vodostopanska i energetska infrastruktura
Tema:Tehni~ka infrastruktura
Sektor:

AGENCIJA ZA PLANIRAWE NA PROSTOROTMINISTERSTVO ZA @IVOTNA SREDINA I PROSTORNO PLANIRAWE
2002 - 2020IZVOD OD PROSTOREN PLAN NA REPUBLIKA MAKEDONIJA

Sintezni karti

Hidroelektrani& Termoelektrani
%

Vodostopanski podra~ja

GasovodRegulacioni staniciKanalizacionen sistem

BriketaraRudnik na jaglen Industriski toplani
NaftovodRafinerija

Dalnovodi
110 kV
220 kV
400 kV

Trafostanici
#

#
#

110 kV
220 kV
400 kV #

(
$
K

E

Navodnuvani povr{ini
Akumulacii po 2020g.
Regionalen vodost. sistemVodovoden sistemIzvori{ta

Prirodni ezera
Akumulacii

$T

Површински соларни и 
фoтoвoлтаични електрани 
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Kratovo

Rankovce

Vakuf

Dlabo~ica

Kne`evo

Re~ane

R 1:250000
4 0 4 8 Km

Karta br. 24
Legenda:
Reonizacija i kategorizacija na prostorot za za{tita
Tema:Za{tita na `ivotnata sredina
Sektor:

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

Sintezni karti

IZVOD OD PROSTOREN PLAN NA REPUBLIKA MAKEDONIJA

Upravuvawe so zagad. na vozduh i vodaZa{tita na reki so naru{en kvalitet

Za{tita na prostori so prirodnivrednosti
Granici na regioni za upravuvawe so `ivotnata sredina

Rekultivacija na degrad. prostori
#*
 Za{tita na {umi

Rekultivacija na degradirani prostori
Za{tita na akumulacii ireki za vodozafati

Za{tita na zemjodelsko zemji{te
# Povolni podra~ja za lociraweregionalni sanitarni deponii


% Spomeni~ki celini

Arheolo{ki lokaliteti
Spomeni~ko podra~je
Povolni hidrogeolo{kisredini za locirawe nadeponii

Површински соларни и 
фoтoвoлтаични електрани 



Lend Kad In`iwering Doo Skopje

TRGOVEC POEDINEC OVLASTEN GEODET /
TRGOVSKO DRU{TVO ZA GEODETSKI RABOTI

____________________________________
                   (naziv)

K.O_________________________________

     Grafi~ki prilog - Skica od izvr{eno premeruvawe

Gradec

Izgotvil:
dipl.geod.in`.Renata Dimitrova
Ime,Prezime i potpis

nadmorska visina na detalna to~ka232.14

broj na katstarska parcela

teme na koordinatna mre`a

OPFAT

Legenda:

Gradec

TRGOVEC POEDINEC OVLASTEN GEODET /
TRGOVSKO DRU{TVO ZA GEODETSKI RABOTI

____________________________________
                   (naziv)

K.O_________________________________

Lend Kad In`iwering Doo Skopje

     Grafi~ki prilog - Skica od izvr{eno premeruvawe

Legenda:

OPFAT

teme na koordinatna mre`a

broj na katstarska parcela

722.94 nadmorska visina na detalna to~ka

GRANICA NA PLANSKI OPFAT-P=91036.11m2 

LEGENDA:

0
PRETPRIJATIE ZA PROEKTIRAWE I IZRABOTKA NA URBANISTI^KI PLANOVI

LICENCA BROJ: 0019
d.e. S K O P J E dooeldooel d.e. S K O P J E 

DEKEMVRI
2022

NARA^ATEL:
SOLAR TIN DOOEL KRIVA PALANKA

03-345/22

OVLASTEN GEODET:

Lidija Veli~kovska dipl.geod.ing

IZGOTVUVA^:   LEND KAD IN@ DOO

01

A@URIRANA GEODETSKA PODLOGA
(Dokumentaciona osnova)

5 80m

M=1:1000

UPRAVITEL: BLAGOJA RADEVSKI dia

TEH.BROJ: MESTO:

SKOPJE

DATA: RAZMER:

1:1000

LIST BROJ:

20 5040

URBANISTI^KI PROEKT VON OPFAT NA
URBANISTI^KI PLAN SO NAMENA  E1.13 -

POVR{INSKI SOLARNI I FOTOVOLTAI^NI
ELEKTRANI POSTAVENI NA ZEMJI{TE
(SO MO}NOST OD 8MV), K.O.GRADEC,

OP{TINA KRIVA PALANKA



Lend Kad In`iwering Doo Skopje

TRGOVEC POEDINEC OVLASTEN GEODET /
TRGOVSKO DRU{TVO ZA GEODETSKI RABOTI

____________________________________
                   (naziv)

K.O_________________________________

     Grafi~ki prilog - Skica od izvr{eno premeruvawe

Gradec

Izgotvil:
dipl.geod.in`.Renata Dimitrova
Ime,Prezime i potpis

nadmorska visina na detalna to~ka232.14

broj na katstarska parcela

teme na koordinatna mre`a

OPFAT

Legenda:

Gradec

TRGOVEC POEDINEC OVLASTEN GEODET /
TRGOVSKO DRU{TVO ZA GEODETSKI RABOTI

____________________________________
                   (naziv)

K.O_________________________________

Lend Kad In`iwering Doo Skopje

     Grafi~ki prilog - Skica od izvr{eno premeruvawe

Legenda:

OPFAT

teme na koordinatna mre`a

broj na katstarska parcela

722.94 nadmorska visina na detalna to~ka

1

1

NZ

PLANER POTPISNIK:
BLAGOJA RADEVSKI, d.i.a.  Ovlastuvawe br. 0.0104

KARTA NA IZGRADEN GRADE@EN FOND

PRETPRIJATIE ZA PROEKTIRAWE I IZRABOTKA NA URBANISTI^KI PLANOVI

LICENCA BROJ: 0019
d.e. S K O P J E dooeldooel d.e. S K O P J E 

DEKEMVRI
2022

NARA^ATEL:
SOLAR TIN DOOEL KRIVA PALANKA

03-345/22 02

5 80m

M=1:1000

UPRAVITEL: BLAGOJA RADEVSKI dia

TEH.BROJ: MESTO:

SKOPJE

DATA: RAZMER:

1:1000

LIST BROJ:

20 5040

URBANISTI^KI PROEKT VON OPFAT NA
URBANISTI^KI PLAN SO NAMENA  E1.13 -

POVR{INSKI SOLARNI I FOTOVOLTAI^NI
ELEKTRANI POSTAVENI NA ZEMJI{TE
(SO MO}NOST OD 8MV), K.O.GRADEC,

OP{TINA KRIVA PALANKA

GRANICA NA PARCELA

NAMENA NA POVR{INI

NZ - NEIZGRADENO ZEMJI{TE

GRANICA NA PLANSKI OPFAT-P=91036.11m2

LEGENDA:

0

NUMERACIJA NA GRADE@NA PARCELA
1.1



Lend Kad In`iwering Doo Skopje

TRGOVEC POEDINEC OVLASTEN GEODET /
TRGOVSKO DRU{TVO ZA GEODETSKI RABOTI

____________________________________
                   (naziv)

K.O_________________________________

     Grafi~ki prilog - Skica od izvr{eno premeruvawe

Gradec

Izgotvil:
dipl.geod.in`.Renata Dimitrova
Ime,Prezime i potpis

nadmorska visina na detalna to~ka232.14

broj na katstarska parcela

teme na koordinatna mre`a

OPFAT

Legenda:

Gradec

TRGOVEC POEDINEC OVLASTEN GEODET /
TRGOVSKO DRU{TVO ZA GEODETSKI RABOTI

____________________________________
                   (naziv)

K.O_________________________________

Lend Kad In`iwering Doo Skopje

     Grafi~ki prilog - Skica od izvr{eno premeruvawe

Legenda:

OPFAT

teme na koordinatna mre`a

broj na katstarska parcela

722.94 nadmorska visina na detalna to~ka

1

1

PRISTAPEN PAT

PLANER POTPISNIK:
BLAGOJA RADEVSKI, d.i.a.  Ovlastuvawe br. 0.0104

KARTA NA IZGRADENA KOMUNALNA
INFRASTRUKTURA

GRANICA NA PARCELA

SOOBRA}AJNI POVR{INI

PRISTAPEN PAT

3m

GRANICA NA PLANSKI OPFAT-P=91036.11m2 

LEGENDA:

0
PRETPRIJATIE ZA PROEKTIRAWE I IZRABOTKA NA URBANISTI^KI PLANOVI

LICENCA BROJ: 0019
d.e. S K O P J E dooeldooel d.e. S K O P J E 

DEKEMVRI
2022

NARA^ATEL:
SOLAR TIN DOOEL KRIVA PALANKA

03-345/22 03

5 80m

M=1:1000

UPRAVITEL: BLAGOJA RADEVSKI dia

TEH.BROJ: MESTO:

SKOPJE

DATA: RAZMER:

1:1000

LIST BROJ:

20 5040

URBANISTI^KI PROEKT VON OPFAT NA
URBANISTI^KI PLAN SO NAMENA  E1.13 -

POVR{INSKI SOLARNI I FOTOVOLTAI^NI
ELEKTRANI POSTAVENI NA ZEMJI{TE
(SO MO}NOST OD 8MV), K.O.GRADEC,

OP{TINA KRIVA PALANKA



Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 
површински соларни и фотоволтаични електрани  поставени на земјиште  

(со моќност од 8мв), К.О.Градец, Општина Крива Паланка 
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1. ВОВЕД 
 
 Урбанистичкиот проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна 
парцела со намена Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани поставени на 
земјиште (со моќност од 8мв), К.О.Градец, Општина Крива Паланка, се изработува врз 
основа на просторните можности на локацијата, постојната состојба, ажурираната геодетска 
подлога, проектната програма, одредбите кои произлегуваат од просторниот план на 
Република Македонија, податоците и информациите од органите на државната управа и 
другите субјекти, како и потребите на нарачателот.  
 Изготвувањето на планот се врши во согласност со Законот за урбанистичко 
планирање („Сл. весник на РСМ“ бр.32/20) и Правилникот за урбанистичко планирање 
(„Сл.весник на РСМ“ бр. 225/20, 219/21 и 104/22). 
 Цел на Урбанистичкиот проект e урбанизација на конкретниот плански опфат со 
дефинирање на граници на градежна парцела, дефинирање на класа на намена и 
површина за градење, како и дефинирање на сите урбанистички и архитектонски 
параметри според Правилникот за урбанистичко планирање. 
 
2. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРОЕКТНИОТ КОНЦЕПТ НА УРБАНИСТИЧКОТО РЕШЕНИЕ  
 
 Просторот дефиниран за изработка на УП вон опфат на урбанистички план со 
намена Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани поставени на земјиште 
(со моќност од 8мв), К.О.Градец, Општина Крива Паланка, со својата местоположба 
припаѓа на територија на Општина Крива Паланка. Предмет на овој урбанистички проект е 
формирање на градежна парцела со намена:  
           Е1.13- ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ 

За предметниот опфат планирана е и компатибилна намена Е1.8- Трафостаница. 
Вкупната моќност за ГП.1.1 изнесува 8мв. 
 
За предметниот проектен опфат изработени се Услови за планирање на просторот со тех. 
бр. Y65522 од декември 2022година и решение бр. УП1-15 2188/2022 од 05.01.2023 година. 
 Предметниот опфат за кој се изработува УП вон опфат на урбанистички план со 
намена Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани поставени на земјиште 
(со моќност од 8мв), К.О.Градец, Општина Крива Паланка, е со површина од  91036.11м2.. 
Истиот со својата местоположба припаѓа на територија на К.О.Градец, Општина Крива 
Паланка и зафаќа неизградено земјиште. 
 Проектниот опфат опфаќа повеќе катастарски парцели внесени во геодетскиот 
елаборат за ажурирана геодетска подлога. 
 Границата на проектниот опфат е прикажана со линија која ги поврзува сите 
прекршни точки, претставена со координатите по X и Y за секоја прекршна точка, означени 
со редни броеви од Т1 до Т150 и истите се дадени во табеларен приказ: 
 

 
X Y 

  

  

T1 7608034.45 4674251.65 T76 7608116.05 4673874.12 

T2 7608051.21 4674269.15 T77 7608114.54 4673877.22 

T3 7608084.43 4674279.29 T78 7608113.30 4673880.14 

T4 7608102.06 4674270.34 T79 7608110.82 4673884.00 
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T5 7608099.49 4674286.31 T80 7608108.11 4673887.09 

T6 7608097.85 4674302.38 T81 7608104.78 4673889.54 

T7 7608131.31 4674310.57 T82 7608098.51 4673892.84 

T8 7608158.35 4674310.75 T83 7608097.15 4673894.14 

T9 7608175.68 4674311.93 T84 7608096.42 4673895.53 

T10 7608174.31 4674296.37 T85 7608095.37 4673899.63 

T11 7608173.77 4674292.55 T86 7608094.80 4673908.93 

T12 7608173.59 4674287.21 T87 7608094.37 4673915.97 

T13 7608173.43 4674282.26 T88 7608093.83 4673920.30 

T14 7608173.48 4674277.54 T89 7608092.88 4673924.88 

T15 7608173.80 4674272.20 T90 7608091.01 4673930.36 

T16 7608174.22 4674267.50 T91 7608090.04 4673932.34 

T17 7608174.59 4674258.97 T92 7608089.06 4673934.28 

T18 7608175.31 4674253.13 T93 7608087.29 4673938.21 

T19 7608177.65 4674246.33 T94 7608085.32 4673942.60 

T20 7608179.69 4674242.33 T95 7608082.65 4673946.36 

T21 7608182.66 4674237.26 T96 7608079.72 4673949.72 

T22 7608185.09 4674233.59 T97 7608075.52 4673953.76 

T23 7608187.85 4674229.64 T98 7608069.89 4673957.28 

T24 7608190.11 4674226.04 T99 7608061.66 4673961.65 

T25 7608191.99 4674222.20 T100 7608059.85 4673965.30 

T26 7608193.88 4674219.60 T101 7608058.47 4673971.13 

T27 7608188.31 4674184.07 T102 7608058.20 4673977.82 

T28 7608190.69 4674181.79 T103 7608058.74 4673982.23 

T29 7608193.98 4674178.75 T104 7608060.18 4673986.65 

T30 7608196.61 4674175.43 T105 7608062.76 4673993.43 

T31 7608200.44 4674170.60 T106 7608063.70 4673997.98 

T32 7608203.79 4674165.80 T107 7608062.71 4674001.03 

T33 7608206.48 4674161.47 T108 7608061.25 4674004.28 

T34 7608208.84 4674158.88 T109 7608057.92 4674008.57 

T35 7608214.60 4674153.34 T110 7608053.98 4674013.61 

T36 7608217.79 4674150.96 T111 7608052.02 4674017.80 

T37 7608221.53 4674149.64 T112 7608050.40 4674022.72 

T38 7608223.98 4674149.39 T113 7608049.07 4674026.75 

T39 7608227.13 4674149.85 T114 7608047.36 4674029.91 

T40 7608229.93 4674150.79 T115 7608043.76 4674034.04 

T41 7608232.23 4674152.15 T116 7608039.88 4674037.53 

T42 7608234.83 4674146.89 T117 7608038.89 4674038.02 

T43 7608237.79 4674142.42 T118 7608037.92 4674040.81 
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T44 7608240.46 4674138.13 T119 7608033.85 4674043.89 

T45 7608245.89 4674130.53 T120 7608030.12 4674047.05 

T46 7608249.35 4674124.93 T121 7608026.47 4674051.00 

T47 7608252.86 4674120.90 T122 7608022.69 4674055.10 

T48 7608256.03 4674117.69 T123 7608019.26 4674059.26 

T49 7608257.62 4674116.66 T124 7608015.65 4674064.63 

T50 7608266.99 4674108.92 T125 7608012.76 4674070.44 

T51 7608273.74 4674102.92 T126 7608011.88 4674072.47 

T52 7608276.33 4674100.19 T127 7608010.59 4674075.48 

T53 7608279.71 4674096.45 T128 7608008.33 4674079.88 

T54 7608281.75 4674093.83 T129 7608006.76 4674082.67 

T55 7608297.29 4674072.01 T130 7608005.20 4674084.45 

T56 7608287.38 4674034.04 T131 7608001.51 4674087.82 

T57 7608277.11 4673995.29 T132 7607997.14 4674091.10 

T58 7608270.65 4673980.84 T133 7607995.78 4674092.73 

T59 7608287.30 4673974.20 T134 7607993.45 4674096.03 

T60 7608317.80 4673967.94 T135 7607991.33 4674100.11 

T61 7608326.58 4673949.05 T136 7607989.33 4674105.56 

T62 7608318.33 4673924.10 T137 7608018.50 4674121.46 

T63 7608308.99 4673878.32 T138 7608040.22 4674131.09 

T64 7608301.84 4673866.86 T139 7608064.21 4674106.20 

T65 7608292.80 4673846.14 T140 7608101.64 4674082.01 

T66 7608278.68 4673845.49 T141 7608110.48 4674073.95 

T67 7608243.20 4673841.82 T142 7608126.68 4674077.18 

T68 7608240.05 4673841.19 T143 7608110.60 4674097.18 

T69 7608227.13 4673840.59 T144 7608067.28 4674135.09 

T70 7608219.05 4673840.12 T145 7608046.53 4674151.01 

T71 7608207.98 4673875.66 T146 7608018.32 4674169.83 

T72 7608186.01 4673857.66 T147 7608000.44 4674196.33 

T73 7608165.19 4673843.81 T148 7608012.86 4674206.35 

T74 7608153.31 4673856.43 T149 7608007.79 4674220.18 

T75 7608137.86 4673883.35 
 

T150 7608003.81 4674243.72 
 

 Проектниот опфат ги опфаќа: КП.Бр.5680, КП.Бр.5682, КП.Бр.5683, КП.Бр.5684, 
КП.Бр.5685,  КП.Бр.5686, КП.Бр.5687, КП.Бр.5688, КП.Бр.5689, КП.Бр.5701, КП.Бр.5703, 
КП.Бр.5715,  КП.Бр.5716, КП.Бр.5719 и КП.Бр.5720, К.О.Градец, Општина Крива Паланка., 
со вкупна површина од: 91036.11м2.  

 Бидејќи се работи за опфат за кој се изготвува урбанистичко-проектна 
документација, за изградба на објекти за производство на енергија во К.О.Градец.., 
Општина Крива Паланка, проектниот опфат се однесува само на предметната локација. 
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 Создадените услови на просторот кој е предмет на изработка на оваа урбанистичка 
документација, се и проектната програма, постојната состојба и увидот на лице место. 
 Проектниот концепт за просторниот развој предложен во планската документација 
се темели на максимално почитување на веќе создадените вредности како и од самата 
специфичност на класата на намена на третираниот проектен опфат. 
 
 Со урбанистичкиот проект, се дефинираат граници на градежната парцела, како и 
сите урбанистички и архитектонски параметри за изградба на објекти според дефинираната 
намена Е1.13-Фотоволтаични електрани и компатибилна намена Е1.8- Трафостаница. 

 
 Дефинирана е една градежна парцела чии граници се детално прикажани во 
графичките прилози. Урбанистичките параметри се прикажани табеларно. Дозволената 
максимална висина на градбите се дефинира на 5 метри од кота на заштитен тротоар. 
 Формирани се пет површини за градење чија градежната линија е дефинирана на 
растојание од 3,0 м од границата на градежната парцела. Со општите и посебни услови за 
градење се дефинираат конкретните услови за градење во рамките на предвидената 
градежна парцела. 
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3.  ДЕТАЛНИ УСЛОВИ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ И ГРАДЕЊЕ  
 

3.1. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА, РАЗВОЈ И КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО И ГРАДБИТЕ ВО 
ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ 
 
 УП вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13-Површински соларни и 
фотоволтаични електрани поставени на земјиште (со моќност од 8мв), К.О.Градец, 
Општина Крива Паланка, so osnovna klasa na namena Е 1.13- Фотоволтаични електрани, 
se izrabotuva vrz osnova na ~lenot 58, став 6 od Законот за урбанистичко планирање 
(“Сл. весник на РМ” бр. 32/20). 
  Op[tite i posebnite odredbi za gradba se del od uslovite od planiraniot 
УП вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13-Површински соларни и 
фотоволтаични електрани поставени на земјиште (со моќност од 8мв), К.О.Градец, 
Општина Крива Паланка.  
 Pri izrabotkata na ovoj UP, op[tite uslovi se vo celost sostaven del na 
posebnite uslovi na UP.  
 
 Op[ti parametri za sproveduvawe na planot: 
 

 Regulatorni linii se liniski simboli [to prestavuvaat grafi~ki 
planski odredbi vo urbanisti~ki plan so koi se vr[at primarnata, sekundarnata i 
tercijalnata delba na grade`noto zemji[te, kako [to se regulacionata linija, 
granicata na grade`nata parcela i grade`nata linija i koi slu`at za planirawe 
na generalnata i na detalnata regulacija vo urbanisti~koto planirawe;  

 

 Regulacionata linija e granica meѓu grade`no zemjiшte za opшta 
upotreba i grade`noto zemjiшte parcelirano na grade`ni parceli nameneti za 
poedine~na gradba. Регулационата линија е линија која разграничува јавно од 
приватно земјиште, во овој случај ја разграничува градежната парцела од 
пристапната улица. 
 

 Граница на градежна парцела е регулаторна линија со симетрично правно 
дејство и просторни последици: од двете страни на вертикалната површина по која се 
протега просторната граница на регулацијата се наоѓа земјиште за поединечна 
градба чиишто носители на правото на градба имаат по правило исти и меѓусебе 
симетрични права што треба да гарантираат колку што може порамноправен и 
хармонизиран планерски третман на соседните градежни парцели. 
 

 Grade`na parcela e najmala edinica na grade`no zemjiшte шto e oformena 
so urbanisti~ki plan i na koe e planirano gradewe na gradba, pri шto parcelata e 
ograni~ena so regulaciona linija i granici na grade`nata parcela i go opfaќa 
zemjiшteto pod gradbata i dvornoto mesto odnosno zemjiшteto za redovna 
upotreba na gradbata.   

 

  Grade`na linija e regulatorna linija vo urbanisti~ki plan koja ja 
opredeluva i ograni~uva povrшinata za gradewe vo ramkite na grade`nata 
parcela odnosno linija do koja шto vo grade`nata parcela mo`e da se planira 
povrшina za gradewe ili izgradba na objektot.  
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 Површините за градење се во корелација со градежните линии и се 
дефинираат со овој урбанистички проект за секоја градба посебно, во рамките на 
дозволените Коефициенти на искористеност (К) и Проценти на изграденост на 
земјиштето (Р). 
 Во графичките прилози означена е градежната линија со детално котирање 
на растојанија до границата на градежната парцела и до регулационата линија, 
согласно член 99, 100 и 101 од Правилникот за урбанистичко планирање (Службен 
весник на РСМ бр. 225/20, 219/21 и 104/22). 
 

 Maksimalna viso~ina za gradba е планска одредба со која во урбанистички 
план се утврдува најголемата дозволена височина на градбата. Максималната 
височина на градбата се одредува за онаа страна од површината за градење која 
гледа кон лицето на градежната парцела, односно од страната на сообраќајниот 
пристап. 
 Се дозволува градење под земја во граници на површината на градење, 
дефинирана со урбанистичкиот проект, со употреба на соодветни материјали и 
технологија на изградба.  Maksimalna viso~ina za gradba e izrazena kako 
vertikalno rastojanie pomeѓu trotoarot i zavr[niot venec na gradbata .  
 Maksimalnata viso~ina e izrazena vo dol`ni metri i toa za sekoj 
poedine~en objekt .  
Gorniot venec e sekoga[ vo vertikalna ramnina so grade`nata linija, a 
otstapuvawe e mo`no vo ramkite na fasadnata plastika soglasno Правилникот за 
урбанистичко планирање (“Сл. весник на РМ” бр. 225/20, 219/21 и 104/22). 
 

 Povr[ina za gradba 
 Povr[inite za gradba se definirani so granicite na grade`nite linii 
dadeni во графичкиот дел од УП. 
  Vo grade`nata parcela se predvideni пет povr[inи za gradewe, koi se 
definirani soglasno ~len 58 od  Законот за урбанистичко планирање (“Сл. весник на 
РМ” бр. 32/20), kako i Правилникот за урбанистичко планирање (“Сл. весник на РМ” бр. 
225/20, 219/21 и 104/22). 
 

 Procent na izgradenost на земјиштето (Р) е урбанистичка величина која во 
урбанистички план ја покажува густината на планираната изграденост, односно 
колкав дел од градежното земјиште е зафатен со површини за градење. 
 Procent na izgradenost na zemji[teto e definiran vo planiraniot UP i 
istiot iznesuva 93.65% za GP1.1 na nivo na celiot proekten opfat i e vo granicite 
na normativite. 
 

 Koeficient na iskoristenost (К) на земјиштето е урбанистичка величина 
која го покажува интензитетот на изграденост на градежното земјиште. 
 Планираниот коефициент на искористеност на земјиштето во урбанистички 
план се пресметува како однос помеѓу вкупно планираната површина по катови, 
односно збирот на површините на сите планирани надземни катови и вкупната 
површина на градежното земјиште во пресметковната просторна единица, изразен 
со рационален број до две децимали. 
  Koeficient na iskoristenost  na zemji[teto e definiran vo planiraniot 
UP i istiot iznesuva 0.94 za GP1.1. 
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 Паркирањето ќе се решава во рамките на градежните парцели. Паркирањето 
првенствено да се реши во сопствената парцела со почитување на потребен број на 
паркинг места како основен услов за изградба на максимално дозволената висина и 
површина за градба. Потребниот број на паркинг места ќе се определи согласно член 
134 од Правилникот за урбанистичко планирање („Сл. Весник на РСМ“ бр. 225/20, 
219/21 и 104/22). 
Обезбедувањето на потребен број на паркинг места е услов за изградба на 
дозволената површина за градење, катноста, максималната висина, како и 
искористување на дозволениот процент на изграденост и коефициент на 
искористеност. 
 
Наменска употреба на земјиште 
 
 Со урбанистичкиот проект намената на земјиштето се дефинира во рамките 
на група на класа на намена Е1.13-Фотоволтаични електрани и компатибилна 
намена Е1.8-Трафостаница. 
  
Сообраќај 
 
 Пристап до парцелите е обезбеден од постоечки земјен пат, од северо-
западната страна. Потребата од паркинг простор се решава во рамките на 
градежната парцела. 
 
Водовод и канализација 
 
 До границите на планскиот опфат не постои изградена водоводна и 
канализациона мрежа, а и согласно намената на објектот нема потреба од истите. 
 
Електро-енергетска мрежа 
 
 На локацијата опфатена со урбанистичкиот проект вон опфат на урбанистички 
план за формирање на градежна парцела со намена Е1.13-Површински соларни и 
фотоволтаични електрани поставени на земјиште (со моќност од 8мв), 
К.О.Градец, Општина Крива Паланка, се планирани трафостаници 10(20)/0.4 kV. 
На нисконапонската страна од овие трафостаници ќе се приклучат фотоволтните 
електрани. Со кабелска врска 20 kV, трафостаниците ќе се приклучат на 
среднонапонска мрежа на столбот од далековод во близина на локацијата. 
Фотоволтните модули инсталирани на металната рам конструкција треба да се 
сместат  во расположивиот простор на начин истиот рационално да се искористи. 
 
3.2  ПОСЕБНИ  УСЛОВИ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ И ГРАДЕЊЕ  
 
 Градежната парцела со бр.1.1 
 
Класа на намена: намена Е-Инфраструктура, односно Е1.13‐ Фотоволтаични електрани и 
компатибилна намена Е1.8-Трафостаница. 
Површина на градежна парцела е 91036.11м2, на која има пет површини за градење и тоа: 
 - Површина за градење број 1.1.1 е со намена Е1.13‐ Фотоволтаични електрани, со 
вкупна површина од 85162.20м2, вкупната развиена површина на намената е 85162.20м2, 



Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 
површински соларни и фотоволтаични електрани  поставени на земјиште  

(со моќност од 8мв), К.О.Градец, Општина Крива Паланка 
45 

 

 
дооел “НИМАЕР” – СТРУГА  д.е. СКОПЈЕ                                                                                          Тех.бр 03-345/22 

процент на изграденост  93.55%, коефициент на искористеност 0.94 и максимална висина 
од 5м, а максимален број на катови П. 
 - Површина за градење бр.1.1.2 е со намена Е1.8 - трансфорнматорска станица со 
површина 24.00м2, развиена површина 24.00м2, процент на изграденост  0.03%, 
коефициент на искористеност 0.0003. Максимална висина до завршен венец е 5 м, а 
максимален број на катови П. 
 - Површина за градење бр.1.1.3 е со намена Е1.8 - трансфорнматорска станица со 
површина 24.00м2, развиена површина 24.00м2, процент на изграденост  0.03%, 
коефициент на искористеност 0.0003. Максимална висина до завршен венец е 5 м, а 
максимален број на катови П. 
 - Површина за градење бр.1.1.4 е со намена Е1.8 - трансфорнматорска станица со 
површина 24.00м2, развиена површина 24.00м2, процент на изграденост  0.03%, 
коефициент на искористеност 0.0003. Максимална висина до завршен венец е 5 м, а 
максимален број на катови П. 
 - Површина за градење бр.1.1.5 е со намена Е1.8 - трансфорнматорска станица со 
површина 24.00м2, развиена површина 24.00м2, процент на изграденост  0.03%, 
коефициент на искористеност 0.0003. Максимална висина до завршен венец е 5 м, а 
максимален број на катови П. 
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3.3  НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

 
 

 
 

 Намена на земјиште: 
 
Основна класа на намена 
 - Е-Инфраструктури 
           - Е1.13‐ Фотоволтаични електрани 
 

 Урбани параметри 
Површина на градежна парцела:............... 91036.11м²  
Површина за градење:...............................  85258.20м² 
Вкупно изградена површина:....................  85258.20м² 
Процент на изграденост:............................. 93.65% 
Коефициент на искористеност:..................  0.94 
Максимална висина на градба:.................  5м 
Максимална спратност на градба:............. П 
 
 Сообраќај: Пристапот е обезбеден од постоечки пристапен пат од северо-западната 
страна на градежната парцела. 
 

01 02 03 04 05 06

Е1.13 - ФОТОВОЛТАИЧНИ 

ЦЕНТРАЛИ
90940.11 99.89%

Е1.8 - ТРАФОСТАНИЦА 96.00 0.11%

ВКУПНО 91036.11 100.00%

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕ - ПРОЕКТИРАНА СОСТОЈБА

ГП1.1 91036.11
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01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

E1.13 1.1.1 85162.20 85162.20 93.55 0.94

E1.8 1.1.2 24.00 24.00 0.03 0.0003

E1.8 1.1.3 24.00 24.00 0.03 0.0003

E1.8 1.1.4 24.00 24.00 0.03 0.0003

E1.8 1.1.5 24.00 24.00 0.03 0.0003

91036.11 85258.20 85258.20 93.65 0.94

NUMERI^KI POKAZATELI - PROEKTIRANA SOSTOJBA

1.1

ВКУПНО:

УП вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани 

поставени на земјиште (со моќност од 8мв), К.О.Градец, Општина Крива Паланка

E1 5.00 мП91036.11
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4. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА 
 
4.1 Заштита на животна средина 
 
 Заштитата на животната средина како темелна вредност на Уставот на РМ (Член 8) е 
регулирана со Законот за животна средина (Сл.в. на Р.М. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09,  
48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18). 
 Основна цел на Законот за животна средина е зачувување, заштита, обновување и 
унапредување на квалитетот на животната средина; заштита на животот и на здравјето на 
луѓето; заштита на биолошката разновидност; рационално и одржливо користење на 
природните богатства и спроведување и унапредување на мерките за решавање на 
регионалните и глобалните проблеми на животната средина. За заштита и унапредување на 
квалитетот и состојбата на медиумите и областите на животната средина, покрај одредбите 
од овој закон се применуваат и одредбите на законите за одделните медиуми и области: 
 - Закон за квалитет на амбиентниот воздух (Сл.в. на РМ, бр. 67/04, 92/07, 35/10, 
47/11,59/12, 163/13, 10/15 и 146/15); 
 - Закон за води (Сл.в. на РМ, бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 
163/13,180/14, 146/15 и 52/16); 
 - Закон за заштита од бучава во животната средина (Сл.в. на РМ 79/07, 124/10, 
47/11,163/13 и 146/15); 
 - Закон за управување со отпадот (пречистен текст Сл. Весник на РМ 39/16 и 63/16); 
 - Закон за заштита на природата (Сл.в. на РМ 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 
148/11,59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16 и 113/18) и други законски и 
подзаконски акти. 
 Заштитата и унапредувањето на животната средина се остварува со воспоставување 
на систем на планирање на заштитата кој ќе овозможи навремено спречување на 
потенцијалните ризици и опасности, санирање на оштетените сегменти и зачувување на 
чистата животна средина преку континуирано предвидување, следење, 
спречување,ограничување и отстранување на негативните влијанија врз медиумите и 
областите на животната средина. 
 
4.2 Заштита на почвата и подземните води 
 
 Во смисол на заштита на подземните води потребно е изведба на непропусна 
канализација. Фекалните отпадни води преку затворен систем на канализациони цевки ќе 
се одведуваат во компактна пречистителна станица изградена во рамките на градежната 
парцела, од која пречистени отпадни води до пропишениот степен на чистота може да се 
испуштаат во попивателни бунари. Атмосферските води од поплочаните партерни 
површини и од објектите преку затворен систем на атмосферска канализација ќе се 
одведуваат во попивателни бунари со претходнен нивен третман во сепаратори на масти за 
нивно пречистување до потребниот степен на чистота. 
 
4.3 Заштита од бучава 
 
 Емисијата на бучава кон околината треба да биде во рамките на пропишаните 
гранични вредности. Прашањето за намалување на проблемите на бучавата треба да се 
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решава со обезбедување на заштитен зелен појас по должина на сообраќајниците и 
формирање на зелени коридори. 
 
4.4 Мерки за заштита и спасување 
 
 Согласно Законот за заштита и спасување (Сл.весник на РМ бр.36/04, 49/04, 86/08, 
124/10 и 18/11), Законот за пожарникарство (Сл.весник на РМ бр: 67/04 и 81/07) и Законот 
за управување со кризи („Сл.весник на РМ“ бр.29/05), задолжително треба да се 
применуваат мерките за заштита и спасување. Мерките за заштита и спасување се 
остваруваат преку организирање на дејства и постапки од превентивен карактер, кои ги 
подготвува и спроведува Републиката преку органите на државната управа во областа за 
кои се основани. Мерките за заштита и спасување задолжитело се применуваат при 
планирањето и уредувањето на просторот, во плановите како и при изградба на објекти и 
инфраструктура, согласно Уредбата за начинот на применување на мерките за заштита и 
спасување, при планирање и уредување на просторот и населбите, во проектите и изградба 
на објектите (Сл весник на РМ бр. 105/05), како и учество во техничкиот преглед. Мерките 
за заштита и спасување се однесуваат на заштита од природни непогоди и други несреќи, 
во мир и во војна и од воени дејствија. 
 
4.5 Заштита од природни и технолошки хаварии 
 
 Врз основа на загрозеноста на регионот од природни катастрофи, елементарни 
непогоди и технички хаварии може да настане повредливост на просторот на локалитетот и 
неговите физички структури. Повредливоста на просторот се одразува на објектите и 
нивната околина. 
 
4.6 Заштита и спасување од урнатини 
 
 Заштитата од урнатини, како превентивна мерка, се утврдува во урбанистичките 
решенија во текот на планирање на просторот, урбанизирање на населбите и изградбата на 
објектите.  
 Во урбанистичките решенија се утврдува претпоставениот степен на урнатини, 
нивниот однос према слободните површини и степенот на проодност на сообраќајниците. 
При проектирањето да се води сметка да не се создаваат тесни грла на сообраќајниците и 
зони на тотални урнатини.  
 Заштитата од урнатини се обезбедува со изградба на оптимално отпорни објекти 
согласно сеизмолошката карта на РСМ, кои се изградени со помала количина на градежен 
материјал и релативно помали тежини. 
 Просторот на предметниот проектен опфат се наоѓа во зона на граница од 8 степени 
по Меркалиевата скала на очекувани земјотреси, што наметнува задолжителна примена на 
нормативно - правна регулатива, со која се уредени постапките, условите и барањата за 
постигнување на технички конзистентен и економски одржлив степен на сеизмичка 
заштита, при изградбата на новите објекти. Новите објекти да бидат изградени со помала 
количина на градежен материјал и релативно помали тежини. 
 
4.7  Мерки за заштита од пожари, експлозии и опасни материи 
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 Влез во предвидената градежна парцела е обезбеден, со што се обезбедени и 
услови за пристап на противпожарни возила. Минималните растојанијата на новите градби 
до границата на парцелата треба да изнесуваат ½ од висината на градбата која гарантира 
сигурност и заштита од ширење пожар од една на друга градежна парцела. 
 При планирањето почитуван е Законот за заштита и спасување, како и Законот за 
пожарникарство. Инвеститорот е должен во постапката на добивање одобрение за градење 
да достави елаборат за заштита од пожари, експлозии и опасни материи и да  прибави 
согласност за застапеноста на мерките за ЗПЕОМ. 
 При изработка на Основен проект за објектите кои се предвидува да бидат 
изградени од цврста градба (придружни објекти), треба да се почитуваат пропишаните 
мерки за заштита од пожари, согласно Законот за заштита и спасување (Сл. Весник на РСМ 
бр. 36/04, 49/04, 86/08, 18/11 и 93/12), Законот за пожарникарство (Сл. Весник на РСМ бр 
67/04, 81/07, 55/13) и другите позитивни прописи со кои е регулирана оваа област.  
Во однос на заштитата од пожари, во наведената документација да се реши и 
громобранската инсталација, со цел да нема појава на зголемено пожарно оптоварување. 
 
4.8  Мерки за заштита од поплави, уривање на брани и други атмосферски непогоди 
 
 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. 
 При изработка на Урбанистичката Планска Документација да се предвидат и 
пропишат мерките за заштита од поплави, уривање на брани и други атмосверски непогоди 
согласно Законот за заштита и спасување (“Службен весник на РМ” бр. 36/04, 49/04 и 
86/08),и другите позитивни прописи со кои е регулирана оваа област. 
 
4.9  Заштита и спасување од свлекување на земјиштето 
 
 При изработка на Државната урбанистичка планска документација, со оглед на 
конфигурацијата на теренот, претпоставува можно настанување на свлекување на 
земјиштето, потребно е да се изготви елаборат од извршени геомеханички, геолошки и 
хидролошки испитувања. 
 Согласно Процената на загрозеност од природни непогоди и други несреќи на 
опфатот за кој се однесува урбанистичкиот план, а имајки ги предвид одредбите од Законот 
за заштита и спасување-пречистен текст (Сл. Весник на РСЛ бр. 93/12), може да се вградат и 
други мерки за заштита и спасување.  
 Исто така, при проектирањето, да се имаат предвид одредбите од Правилникот за 
мерки за заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи. (Сл весник на РСМ 
број 32/11), како и обврската при изградба на објекти да се изготвува техничка 
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документација – елаборат за заштита од пожари, експлозии и опасни материи кој е дел од 
процесот за добивање на одобрение за градење. 
 
4.10  Обезбедување на пристапност за лица со инвалидност 
 Uslovite za dvi`ewe na invalidizirani lica se propi[ani vo to~ka 13, od 
Pravilnikot za standardi i normativi za urbanisti~ko planirawe (Sl. vesnik na 
RM br. 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16 и 33/17). Spored ovoj 
Pravilnik sostaven del na urbanisti~kite planovi se konkretni merki za 
sozdavawe na uslovi za nepre~eno dvi`ewe na invalidizirani lica vo ramkite na 
planskiot opfat.  
 - Povr[inite za dvi`ewe na pe[acite (trotoari, pe[a~ki ulici, pe[a~ki 
pateki, plo[tadi i plo[tatki), sekade kade dozvoluvaat uslovite mora da se so 
kontinuirana niveleta, bez skalesti denivelacii, so podol`en naklon od 
najmnogu 8,33 %; 
 -  Vo zavisnost od naklonot na rampata, ograni~ena e nejzinata dol`ina: za 
naklon 8,33 % (1:12) mak. dol`ina na rampata e 9,0 m, za naklon 6,66 % (1:15) mak. 
dol`ina na rampata e 12.0 m. za naklon 5.0 % (1:20) mak. dol`ina na rampata e 15.0 
m, a za neophodni pogolemi dol`ini na rampata, zadol`itelno se planira 
odmorali[te, so najmala dol`ina e 1.50 m, a optimalna dol`ina e 1.80 m. 
 - Pri planirawe na elementi na uli~nata mre`a, zadol`itelno se 
predviduvaat rampi za sekoj pe[a~ki premin za sovladuvawe na denivelacijata 
pomeѓu trotoarot i kolovozot:  
 -  Minimalnata [irina na rampata e 1.00 m, a optimalnata [irina e 1.80 m; 
najgolem naklon na rampata e 20 % (1:5), a optimalniot naklon e 8,33 % (1:12). 
Postojnata i vremenata urbana oprema na javnite pe[a~ki povr[ini ne smee da 
pretstavuva arhitektonska bariera i da go popre~uva ili ote`nuva soobra]ajot na 
pe[acite, a osobeno na invalidiziranite lica so koli~ki. 

 За намената не се предвидуваат посебни услови за лица со инвалидитет. 
 
4.11  Заштита на природното и културното наследство 
 
 Од областа на заштита на природата (природното наследство, природните реткости 
и биолошката и пределската разновидност на УП вон опфат на урбанистички план со 
намена Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани поставени на земјиште 
(со моќност од 8мв), К.О.Градец, Општина Крива Паланка е покрената по барање на 
Инвеститорот СОЛАР ТИН ДООЕЛ КРИВА ПАЛАНКА, треба да се усогласи со Просторниот план 
на Република Македонија на тој начин што, врз основа на режимот за заштита, ќе се 
организира распоред на активности и изградба на објекти кои ќе се усогласат со барањата 
кои ги поставува одржливото користење на природата и современиот третман на 
заштитата. Особено внимание при заштита на природата, треба да се посвети на начинот, 
видот и обемот на изградбата што се предвидува во заштитените простори за да се 
одбегнат или да се надминат судирите и колизиите со инкомпатабилните функции. 
 За таа цел е неопходно почитување на следните принципи: 
 • Оптимална заштита на просторите со исклучителна вредност; 
 • Зачувување и обновување на постојната биолошка и пределска разновидност во 
состојба на природна рамнотежа; 
 • Обезбедување на одржливо користење на природното наследство во интерес на 
сегашниот и идниот развој, без значително оштетување на деловите на природата и со што 
помали нарушувања на природната рамнотежа; 
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 • Спречување на штетните активности на физички и правни лица и нарушувања во 
природата како последица на технолошкиот развој и извршување на дејности, односно 
обезбедување на што поповолни услови за заштита и развој на природата; 
 • Рационална изградба на инфраструктурата; 
 • Концентрација и ограничување на изградбата; 
 • Правилен избор на соодветна локација. 
 Доколку при реализацијата на планот се дојде до откривање на објекти, односно 
предмети (целосно зачувани фрагменти) од материјалната култура на Република 
Македонија, треба да се постапи во согласност со одредбите според член 65 од Законот 
за културно наследство (Сл.весник на РМ бр. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 
164/13, 38/14,44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15, 39/16, 11/18 и 20/19). 
 При примена на планските решенија на урбанистички проект за се што не е 
регулирано со овие услови да се применуваат стандардите и нормативите утврдени со 
Законот за заштита и спасување (Сл.весник на Р.М. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 
129/15, 71/16, 106/16 и 83/18), Процена за загрозеност на Република Македонија од 
природни непогоди и други несреќи (Сл.весник на Р.М. бр.117/07), Методологија за 
содржината и начинот на проценување на опасностите и планирање на заштитата и 
спасувањето (Сл.весник на Р.М. бр.76/06) и Уредба за спроведувањето на мерката 
заштитата и спасувањето од пожари, експлозии и опасни материи (Службен весник на 
Република Mакедонија, 6рој 100/10) 
 
4.12  Други мерки согласно мислења од надлежни субјекти со јавни овластувања од член 
47 од закон за урбанистичко планирање 
 • Општина Крива Паланка со бр. 29-4912/2 од 16.12.2022 - со известување дека 
локалитетот не се наоѓа во плански опфат на ГУП, ДУП, УПС, УПВНМ, ЛУПД, ДУПД за 
општина Крива Паланка.  
 • Агенција за цивилно воздухопловство со број 12-8/1379 од 07.12.2022 г. - може да 
се планира без посебни услови и ограничувања од аспект на безбедноста на воздушниот 
сообраќај. 
 • Дирекција за заштита и спасување - Крива Паланка со бр. 09-168/2 од 09.12.2022г. 
– Доставува доставува податоци и информации за мерки за заштита и спасување кои треба 
да се вградат и почитуваат во урбанистичкиот проект. 
 • АД МЕПСО Скопје Известување бр.11-6866/1 од 14.12.2022г- проектниот опфат не 
се пресекува со ЕЕ во сопственост на АД МЕПСО.  
 • Македонски телеком АД Скопје Известување со број 47867 од 15.12.2022 г – во 
границите на проектниот опфат нема постојна МКТ инфраструктура. 
 • Управа за заштита на културно наследство (Министерство за Култура) - со број 17-
3233/2 од 28.12.2022 г – нема заштитени добра, ниту добра за кои основано се 
претпоставува дека претставуваат културно наследство. 
 • ЕВН -Скопје со број 10-23/5-428 од 26.12.2022 г – на опфатот нема 
електроенергетски објекти и инфраструктура. 
 • АЕК- Агенција за електронски комуникации со број 1404-3506/2 од 23.12.2022 г – 
нема податоци за изградени јавни електронски комуникациски мрежи и системи. 
 • Јавно петпријатие за државни патишта со број 10--12409/2 од 19.12.2022 г.– во 
делот кај проектниот опфат поминува експресниот пат А2-Ранковце - Крива Паланка кој 
треба да се земе во предвид и да се утврди точната поставеност. 
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Izgotvil:
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TABELA SO NUMERI^KI POKAZATELI 
NA URBANISTI^KITE PARAMETRI

TABELA SO NUMERI^KI POKAZATELI 
NA URBANISTI^KITE PARAMETRI

REGULACIONA LINIJA

KLASA NA NAMENA

KLASA NA NAMENA:

KOORDINATI NA PREKR{NI TO^KIT1

NUMERACIJA NA GRADE@NA PARCELA1.1

E1.13

GRANICA NA GRADE@NA PARCELA

GRADE@NA LINIJA

Nmah=5.00m VISINA NA VENEC

P VISINA PO KATOVI

E1.8

TRAFOSTANICA

ELEMENTI NA SOOBRA}AJNICA:

PRISTAPEN PAT

VODOVI NA INFRASTRUKTURA:

PLANIRANA TRAFOSTANICA

i=2.13%

L=93.50m

626.30

NIVELACIJA

VISINSKI KOTI

E1.13

3m

VLEZ VO GRADE@NA PARCELA

ELEMENTI NA SOOBRA}AJNICA

NUMERACIJA NA GRADE@NA POVR{INA1.1.1

GRANICA NA NAMENSKA ZONA

E1.13 POVR{INSKI SOLARNI I
FOTOVOLTAI^NI ELEKTRANI

ZA{TITNA ZONA NA ELEKTRO-INSTALACII

GRANICA NA PLANSKI OPFAT-P=91036.11m2 

LEGENDA:

0
PRETPRIJATIE ZA PROEKTIRAWE I IZRABOTKA NA URBANISTI^KI PLANOVI

LICENCA BROJ: 0019
d.e. S K O P J E dooeldooel d.e. S K O P J E 

JANUARI
2023

NARA^ATEL:
SOLAR TIN DOOEL KRIVA PALANKA

03-345/22 01

5 80m

M=1:1000

UPRAVITEL: BLAGOJA RADEVSKI dia

TEH.BROJ: MESTO:

SKOPJE

DATA: RAZMER:

1:1000

LIST BROJ:

20 5040

URBANISTI^KI PROEKT VON OPFAT NA
URBANISTI^KI PLAN SO NAMENA  E1.13 -

POVR{INSKI SOLARNI I FOTOVOLTAI^NI
ELEKTRANI POSTAVENI NA ZEMJI{TE
(SO MO}NOST OD 8MV), K.O.GRADEC,

OP{TINA KRIVA PALANKA

PLANER POTPISNIK:
BLAGOJA RADEVSKI, d.i.a.  Ovlastuvawe br. 0.0104

SORABOTNICI:
MARIJA RADEVSKA BEROSKA m.i.a.
DU{AN BEROSKI d.g.i.
MARGARITA BOBAROVSKA m.i.a.

URBANISTI^KO RE{ENIE
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Врз основа на Законот за градење(С. Весник бр. 130 од 28 Октомври 2009 год.) и Правилникот за
содржина на проектите(С. Весник бр. 50 од 10 Јуни 2009 год.) за изработка на проектната

документација Основен проект е изготвено следното:

РЕШЕНИЕ
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ОДГОВОРНИ ПРОЕКТАНТИ

 фаза архитектура дги. Ивана Пантовиќ
 фаза градежништво дги. Ангелчо Ивановски

 фаза електрика дипл. ел. инж. Љубомир Петровиќ

Именуваниот има работно искуство во својата струка преку 5 години и
ги исполнува условите пропишани во поглед на стручната спрема и
пракса да може самостојно да изработува техничка документација од

ваков тип.

Управител
Јован Здравковски

___________________
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ТЕХНИЧКИ ОПИС
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1. Вовед:

Предмет на оваа документација е изработка на Основен проект за изведба на објект:
Фотонапонска електроелектроцентрала Солар ТИН ДООЕЛ Крива Паланка објект со намена
Е1.13-ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ во КО Градец Општина
Крива Паланка по барање на Солар ТИН ДООЕЛ Крива Паланка. Еден од главните стратешки
приоритети на енергетскиот сектор во Република Северна Македонија претставува погелемо
вклучување на обновливите извори на енергија во потрошувачката на енергија, како и развојот и
стимулирањето на проектите од областа на енергетска ефикасност.

Фотонапонската електроелектроцентрала претставува реализација на проект за
искористување на обновливите извори на енергија во вкупното производство на енергија.
Проектот ќе придонесе за намалување на штетните емисии на јаглерод диоксид, кои имаат
огромно влијани врз животната средина и климатските промени.

Со овој проект се планира проектирање и изведба на сончева електрична
електроцентрала со фотонапонски панели со инсталирана моќност од 7999 KW, со максимално
годишно производство на електрична енергија од 12100 MWh.

Фотонапонските панели ќе бидат инсталирани на типизирани монтажни метални
конструкци, анкерувани во земја. Фотонапонските панели се групирани во 900 групи од по 12-26
панели , поставени во парцелата на потребното растојание на метални рамки прикажано на
графички прилог „Ситуација – диспозиција на објекти / распоред на панели“.

фотонапонската електроцентрала функционира врз основа на директна конверзија на
светлосната енергија од сонцето во еднонасочна електрична струја, која ја вршат
фотонапонските панели. Оваа еднонасочна струја, со инвертори синхронизирани со мрежниот
наопн, се трансформираат во наизменична струја со 380V/50Hz. Преку посебно излезно
електрично броило, произведената струја во целост се предава на дистрибутивниот систем на
ЕВН.

Фотонапонската електроцентрала, освен со придобивката во намалувањето на
енергетскатa криза во државата, со својата работа придонесува и за намалување на емисијата на
CO2 во атмосверата за 1710 tCO2 годишно по MW/h. Фотонапонските панели добро се
вклопуваат во животната средина, не го нарушуваат екосистемот, не вршат некакво загадување и
позитивно влијаат на микроклимата.
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2. Опис на локацијата:

Локацијата за изведба се наоѓа во КО Градец Општина Крива Паланка по барање на
Солар ТИН ДООЕЛ Крива Паланка на земјиште кое ке биде со намена Е1.13-ПОВРШИНСКИ
СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ. Пристапот до парцелата води преку
меѓуградски и локален пат. Парцелата е во приближно трапезоидна форма. Граничи со парцели
со слична намена. Местото е во соседство на подалечна близина до населено место.

Локалитетот на кој се предвидува изработка на УП, ( објект со намена Е1.13-
ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ во КО Градец Општина Крива
Паланка по барање на Солар ТИН ДООЕЛ Крива Паланка, во постапка на донесување и
усвојување со Одлука на Советот на општина Крива Паланка.

Локалитетот за фотонапонската електроцентрала - фото електрични панели, општина
Крива Паланка, се наоѓа северно од Крива Паланка.

Локацијата на локалитетот, е лоцирана во северниот дел од Крива Паланка. Присуството
на работоспособно население, бројот на населените места околу локалитетот, основните
суровински материјали, приватните финансиски инвестиции, непосредна близина на Крива
Паланка се основен услов за кој се планира да егзистира енергетскиот комплекс за подолг
временски периот.

Површината за градење на објекти на градежната парцела 1.1 е со содржини од класа на
намени Е1.13-ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ и заштитно
зеленило (заштитен појас).
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3. Функција:

Фотонапонските панели ќе бидат инсталирани на типизирани монтажни самоносиви
метални конструкции и ги задоволуваат потребните параметри за инсталацијата на
фотонапонската електроелектроцентрала.

Фотонапонски панели:
Проектираната форма на конструкциите (метални платформи со рамки за панели) се на

челична конструкција со максимална висинска кота од 3,60 m во однос на теренот, на која се
инсталирани фотонапонски панели монтирани на метални рамки.Оддалеченоста меѓу засебните
конструкции е до 4.35 м во редови.

 Електрична инсталација, во склоп на дистрибутивната мрежа:
Во непосредна близина на локалитетот опфатен со оваа Локално урбанистичла проектна

документација минува надземен (воздушен) високонапонски електричен кабел (10kV) и тоа за
градот Крива Паланка. Од истиот предвидено е довод до блиндираната трафостаница 10/04kV.,
за напојување и потребното осветлување на локалитетот.

За оваа ангажирана површина билансот на потребната снага ќе биде:

Ped. = (0.96h10.000) х 0,040 W/m2 = 380kW.

Следуваат Локациско и Архитектонските цртежи:

 Ситуација – терен 1:2500 (од извод од план)

 Ситуација – диспозиција на објекти / распоред на панели

 Практични примери на крајниот изглед

 Изглед на конструкција – лист 1

 Изглед на конструкција – лист 2

 Темел и држач на панели – конструкција
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Практични примери на крајниот изглед
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Фаза Електрика

ФОТОНАПОНСКА
електроелектроцентрала

Солар ТИН ДООЕЛ Крива Паланка
Електро инсталации – Основен проект

Проектант: Гео Инг – Делчево
Инвеститор: Солар ТИН ДООЕЛ Крива Паланка
Соработник во фотонапонскиот дел: ГЕО СОЛАР – Делчево

Декември 2022
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Проектна задача

Еден од главните стратешки приоритети на енергетскиот сектор во Република
Македонија претставува погелемо вклучување на обновливите извори на енергија во
потрошувачката на енергија, како и развојот и стимулирањето на проектите од областа на
енергетска ефикасност.

Фотонапонската електроелектроцентрала претставува реализација на проект за
искористување на обновливите извори на енергија во вкупното производство на енергија.
Проектот ќе придонесе за намалување на штетните емисии на јаглерод диоксид, кои имаат
огромно влијани врз животната средина и климатските промени.

Со овој проект се планира проектирање и изведба на сончева електрична
електроцентрала со фотонапонски панели со инсталирана моќност од 7999 KW, со максимално
годишно производство на електрична енергија од 12100 MWh.

Фотонапонските панели ќе бидат инсталирани на типизирани монтажни метални
конструкци, анкерувани во земја. Фотонапонските панели се групирани во 900 групи од по 12-26
панели , поставени во парцелата на потребното растојание на метални рамки прикажано на
графички прилог „Ситуација – диспозиција на објекти / распоред на панели“.

фотонапонската електроцентрала функционира врз основа на директна конверзија на
светлосната енергија од сонцето во еднонасочна електрична струја, која ја вршат
фотонапонските панели. Оваа еднонасочна струја, со инвертори синхронизирани со мрежниот
наопн, се трансформираат во наизменична струја со 220V/50Hz. Преку посебно излезно
електрично броило, произведената струја во целост се предава на дистрибутивниот систем на
ЕВН.

Фотонапонската електроцентрала, освен со придобивката во намалувањето на
енергетскатa криза во државата, со својата работа придонесува и за намалување на емисијата на
CO2 во атмосверата за 1710 tCO2 годишно по MW/h. Фотонапонските панели добро се
вклопуваат во животната средина, не го нарушуваат екосистемот, не вршат некакво загадување и
позитивно влијаат на микроклимата.

Економската оправданост на системот е оставена на изведувачот, а со знаење дека ова е
производствен погон, со долгорочен договор за откупување на производот, не треба да се има
многу проблеми со истата.
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Технички услови

Вовед за фотонапонски системи
Сончева енергија
Лоцирано на 146 милиони километри, сонцето е екстремно силен извор на енергија

бидејќи праќа 1,6 милијарди KW годишно на земјата. Но, само 40% од оваа енергија доаѓа до
површината на Земјината топка, а останатото се одбива од погорните слоеви на атмосферата. И
покрај релативно малиот процент, оваа енергија е стотици пати повеќе од таа што се употребува
во светот годишно.

Терминот „сончева енергија“ вообичаено асоцира на методите за користење на овој тип
на енергија. Тој може да се искористи на два начина: како извор за загревање(топлина) и како
извор за електрична енергија. За вториот важи процесот на претворање на фотонапонската
светлина во електрицитет и се користи изразот „фотоволтаичен“ метод.

Фотоволтаици
Ова е процес на претворање на фотонапонската светлина во електрицитет без ниеден дел

на машинерија, без бука, без загадување и гориво. Фотоволтаичната сончева енергија е многу
делотворен во секојдневниот живот и се користи од калкулатори, знаци на патишта, мерачи за
паркинг.

Фотонапонска конверзија на сончевото зрачење
Фотонапонската конверзија претставува директна трансформација на светлосната

енергија во електрична, а материјалите или уредите со чија помош се врши конверзијата се
познати како соларни ќелии, фотоволтаици, фотоелементи. За претворање на сончевото зрачење
во електрична енергија можат да се искористат неколку физички ефекти. До сега најдобри
резултати се постигнати со користење на исправувачкото својство на полупроводнички p - n спој.
По многу свои особини фотонапонската конверзија претставува најелегантен извор на
електрична енергија:
• директно претворање на сончевото зрачење во електрична енергија со еден физички процес;
• работа базирана исклучиво врз електроника, без било какви подвижни делови;
• отсуство на било какви продукти кои би ја загадувале човековата околина;
• долг век на траење;
• едноставна конструкција и занемарливо мала маса од која е направен генераторот;
• евтина и широко достапна суровина за изработка (камен);

Единствен недостаток кој ја спречува масовната употреба е сé уште високата цена на
производството, но постојаното усовршување на технологијата и масовното производство
драстично ги намалува производните трошоци. Историјата на соларните ќелии започнува во
1839 год. кога францускиот физичар Бекерел забележал дека се зголемува јачината на струјата
кога ќе се осветлат електродите поставени во слаб раствор на електролит. Четириесет години
подоцна се направени првите соларни ќелии изработени од селен, а во 1950-тите години
полскиот научник Чохралски го развил методот за добивање на кристален силициум кој и денес
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е доминантен. Првата соларна ќелија од монокристален силициум е направена во Bell
Laboratories (САД) со ефикасност која изнесувала 6%. Почетната намена на соларните ќелии
била ограничена на напојувањето на вселенските летала со електична енергија. Помасовна
примена започнала во 1980- тите години кога технолошкиот развој ја зголемила ефикасноста, а
масовното производство ги намалило цените. Трендот продолжил и во следните декади со висок
процент на зголемување на производството. Така на пример, во 2006 год. Во светот, вкупно се
произведени нови соларни (PV) модули со моќност од 2000 MW.

Во областа на фотоволтаичните уреди важна е идејата да се прибира светлината од
сонцето и да се претвори во електрична енергија. Притоа, добивањето на енергијата од една
ќелија е со мали вредности и затоа се прават панели со огромен број на ќелии. Потоа се
спојуваат во целини и со помош на додатни електрични елементи(инвертори и сл.) се
овозможува предавање на енергијата како електрична на потрошувачкиот систем.

Начинот на производство на електрична енергија е искористување на сончевите зраци,
кои удираат во сончевите панели и директно ја претвараат фотонапонската енергија во
електрична. Соларните панели го собираат сончевото зрачење и активно ја конвертираат таа
енергија во електрична енергија. Соларните панели се направени од неколку индивидуални
соларни ќелии. Овие соларни ќелии функционираат слично како големи полупроводници и
употребуваат голема површина на диода со спој p-n. Кога соларната ќелија е изложена на
сончева светлина, диодата со спој p-n ја конвертира фотонапонската енергија во електрична
енергија. Енергијата генерирана од фотоните кои удираат на површината на соларниот панел
овозможува електроните да бидат избиени од нивната орбита и ослободени и електричното поле
во соларните ќелии ги привлекува овие ослободени електрони во насочено течење, од коешто
металните контакти во соларната ќелија можат да генерираат електрична енергија.

Трансформацијата на фотонапонската светлина во употреблива електрична енергија се
нарекува фотоволтаичен ефект.

Соларна (фотонапонска) ќелија
Соларната ќелија е уред чија работа базира на законите на квантна механика. Заради тоа,

за темелно и детално разбирање на нејзиното функционирање епотребно познавање од физика
на полупроводници. Тука е даден поедноставен приказ на принципот на работа.

Теоретски основи на полупроводничките материјали
Соларните ќелии ги користат полупроводничките материјали за да го претворат

сончевото зрачење во електрична енергија. Карактерот на тој процес е многу сличен со
физичките процеси кои се јавуваат кај добро познатите полупроводнички диоди и транзистори.
Основен материјал за таа намена е чистиот кристален силициум. Атомите во монокристал на
силициум образуваат сложена кубна решетка така што секој атом е поврзан со други четири
атоми преку своите четири валентни електрони (ковалентни врски). Како што е познато од
физика на цврсти тела, енергиите што можат да ги имаат електроните во атомот се одредени со
дискретни енергетски нивои. Кога атомите ќе се здружат во кристална решетка, тие нивои
прераснуваат во енергетски зони. Кај полупроводничките материјали, помеѓу валентната и
проводната зона постои зона на забранети енергии (енергетски процеп) во која електроните не
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можат да егзистираат. Силициумот има забранета зона со ширина Eg=1,12eV .
Во случај на совршен кристал, на температура блиска до апсолутна нула (00К) сите

електрони се поврзани и кристалот се однесува како изолатор. Кога кристалот ќе се загрее,
заради термички вибрации на атомите во кристалната решетка, на електроните им се предава
енергија која во просек изнесува:

E = K * t / q (eV)
каде:
Т - апсолутна температура (0К);
k = 1,38⋅ 10-23 J/0K - Болцманова константа;
q = 1,6⋅ 10-19 C - количество на електричество на електрон;

Ако примената енергија е поголема од ширината на забранетата зона, електронот ја кине
ковалентната врска и се префрла од валентната во проводната зона т.е. станува слободен
електрон. Тоа за последица има уште една значајна последица. И самото испразнето место
(шуплина) во валентната зона се однесува како струен носител сличен на електронот, но со
позитивен знак. Кај фотоволтаиците, енергетски извор се фотоните содржани во сончевото
зрачење. Енергијата на секој фотон зависи од неговата фреквенција т.е. :

E = h * v = h * c / λ
каде: h = 6,626⋅ 10-34 J⋅ s - Планкова константа;
c = 3⋅ 108 m/s - брзина на светлината;
λ - бранова должина (m)

Кога фотон со енергија поголема од ширината на забранетата зона ќе се апсорбира во
соларната ќелија, еден електрон ќе прескокне од валентната во проводната зона, што значи дека
ќе се формира еден пар електрон-шуплина. Кај фотоволатаици изработени од силициум
Eg=1,12eV , па од претходната равенка се добива дека енергија потребна да се создаде пар
електрон-шуплина имаат фотоните со бранова должина 1,11 μm.

Како што беше кажано во точката за „Распределба на сончевото зрачење на Земјата“,
спектралната распределба на сончевото зрачење одговара на зрачењето на црно тело загреано на
5800 0К. При минување низ атмосферата, дел од зрачењето се апсорбира и при тоа значително ја
изобличува спектрална распределба. Колкаво зрачење и со каква спектрална распределба ќе
пристигне на Земјата зависи од оптичката воздушна маса т.е. од должината што зракот ја минува
низ атмосферата. Сончевиот спектар за оптичка воздушна маса АМ1,5 (позиција на сонцето 420
над хоризонтот). Сите фотони со поголеми бранови должини од 1,11 μm имаат недоволно
енергија и таа се троши на загревање на материјалот. Според тоа е 20,2% од енегијата на
спектарот. Фотоните со покуси бранови должини од 1,11 μm имаат енергија поголема од 1,12 eV,
но бидејќи еден фотон возбудува само еден електрон, вишокот на енергија исто така е
неискористен и се претвора во топлина. Тој вишок на енергија изнесува 30,2%. Преостануваат
49,6% од фотонапонската енергија која се троши за создавање на струјни носители и тоа е
горната теоретска граница на ефикасност на соларна ќелија изработена од силициум. Се разбира,
реалниот максимален коефициент на корисно дејство на соларните ќелии е значително помал
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(околу 20 - 25%) заради различни фактори:
• напонот кој се постигнува на краевите на ќелијата е секогаш помал од енергетскиот

процеп, што значи дека не се користи целата енергија предадена на електронот при неговото
префрлање од валентната во проводната зона;

• електроните и шуплините создадени со зрачењето имаат ограничен век и некои на
стигнуваат до електродите, туку се рекомбинираат;

• дел од моќноста се губи на внатрешната отпорност на ќелијата;
• дел од фотоните се рефлектираат од горната површина на ќелијата. неискористлива

енергија искористлива енергија неискористлива енергија бранова должина (μm). Оптималната
вредност на забранетата зона која дава максимална ефикасност на соларната ќелија се движи во
опсегот од 1,4 eV до 1,6 eV. Енергетскиот процеп кај силициумот е помал од оптималниот, но
заради неговото масовно присуство во природата, најмогу се користи за изработка на соларни
ќелии.

Полупроводнички p - n спој
Во стварност, ниеден материјал не е апсолутно чист, туку содржи атоми на разни примеси

или нечистотии. Во полупроводничката електроника од првенствено значење се оние нечистотии
кои намерно и во точно одредени концентрации им се додаваат на полупроводниците. Тоа
редовно се нечистотии чии атоми се петвалентни или тривалентни. Ако на полупроводникот му
се додадат петвалентни т.н. донорски нечистотии (фосфор, арсен, антимон) тогаш настанува n -
тип на полупроводник. Атомите на донорите формираат ковалентни врски во кристалната
решетка при што се јавува вишок од еден неспарен електрон кој останува слободен без оглед на
температурата на кристалот. Тоа значи дека во овој тип на полупроводници електроните се
мнозински струјни носители. Ако на полупроводникот му се додадат тривалентни т.н.
Акцепторски нечистотии (бор, галиум, индиум) тогаш настанува p - тип на полупроводник.
Акцепторските атоми не можат да обезбедат спарување во потполна ковалентна врска, па
“позајмуваат“ по еден електрон од соседните силициумови атоми каде остануваат испразнети
места (шуплини). Тоа значи дека во овој тип на полупроводници шуплините се мнозински
струјни носители. За полупроводничката електроника посебно се интересни и најважна примена
имаат структурите кои се засниваат на спој меѓу p и n - тип на полупроводници. Тој спој се
остварува со помош на различни технолошки постапки, при што еден дел од полупроводникот е
онечистен со донорски нечистотии, а другиот со акцепторски начистотии. P - n спојот има
својство кое е многу битно при неговата примена за фотонапонска конверзија. Се состои во
спонтано воспоставување на електрично поле помеѓу p и n регионите како резултат на
стремежот на електроните да воспостават иста просечна густина во сите делови на кристалот
(процес на дифузија). Така, од n регионот електроните преминуваат во p регионот, а истото важи
и за шуплините, само во обратна насока. Како резултат на ова дифузно движење, на p – n спојот
се формира преодна област која на p страната е наелектризирана негативно, а на n страната е
наелектризирана позитивно. Ваквата прераспределбата на струјните носители предизвикува
појава на внатрешно електрично поле и контактен потенцијал помеѓу p - n регионот. Под дејство
на оваа потенцијална бариера која се противи на преоѓањето на нови електрони престанува
натамошното дифузно движење на електроните. Преодната област, каде што се формира
контактниот потенцијал, има многу мала ширина (околу 1 μm), а напонот е приближно еднаков
на ширината на забранетата зона на материјалот. електрично поле преодна област.
P - n спојот, всушност, ја формира добро познатата полупроводничка диода. Нејзиното
исправувачко својство овозможува течење на струја низ диодата ако таа е приклучена на напон



ГЕО ИНГ ДОО Делчево
Ул.ММ Брицо бр. 41 тел. 033 411 770

во директна насока (позитивен пол на напонот приклучен на p - страната), а оневозможува
течење на струја ако напонот е приклучен во инверзна насока.

Принцип на работа на фотонапонска (соларна) ќелија
Соларната ќелија, како што веќе беше кажано, всушност, претставува полупроводничка

диода со голема површина. Фотоелектричен ефект се јавува кога ќелијата ќе се изложи на
сончево зрачење. Квантите на светлината (фотони) со доволна енергија создаваат парови
електрон-шуплина на двете страни од p – n спојот.

Ако парот се формира далеку од преодната област, брзо доаѓа до негова рекомбинација,
но ако тоа се случи во или во близина на преодната област, внатрешното електрично поле ги
раздвојува електроните и шуплините. Притоа, електроните се движат кон n страната, а
шуплините кон p страната. Како последица на ова движење, на краевите на соларната ќелија се
јавува потенцијална разлика (напон), а исто така се намалува контактниот потенцијал на p - n
спојот. На тој начин се воспоставува нова рамнотежна состојба на p - n спојот со потенцијална
разлика на неговите краеви која зависи од интензитетот на сончевото зрачење. Ако на краевите
(контактите) од соларна ќелија се приклучи потрошувач низ колото ќе протече струја. Горната
контактна структура е проѕирна и направена во облик на широко раздвоени метални ленти за да
овозможи непречен премин на сончевото зрачење.
Еквивалентно коло на соларна ќелија
Наједноставно, соларната ќелија може да се еквивалентира со еден струен генератор чија струја
IS е пропорционална со интензитетот на сончевото зрачење и паралелно поврзана диода која го
претставува p - n спојот - слика:

Слика: Еквивалентно коло на идеална соларна ќелија

Излезната струја I е еднаква на разликата меѓу струјата IS која ја генерира сончевото зрачење и
струјата низ диодата Id :

I = Is – Id= Is – Io * ( eq*u/k*t – 1 )

каде:
Io - инверзна струја на заситување на диодата (А);
q = 1,6⋅ 10-19 C - количество на електричество на електрон;
U - напон на краевите на диодата (V):
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k = 1,379⋅ 10-23 (J/0K) - Болцманова константа;
Т - апсолутна температура на p - n спојот (0К);
За соларните ќелии се карактеристични два гранични режими на работа:
1) кога краевите на соларната ќелија се кусо врзани (што не ја оштетува ќелијата) низ
диодата не тече струја, бидејќи целата генерирана струја IS тече низ надворешното коло како
струја на куса врска (IKV = IS);
2) кога краевите на соларната ќелија се отворени, тогаш струјата I = 0, а напонот на
отворено коло изнесува:
UOK=(k*T/q)*ln(IS/IO+1)

Ако температурата изнесува Т = 250С (која често се зема како стандардна), од претхофните
релациии се добива облик:

I = Is – Io * (e38,9*u - 1)
UO=0,0257 * ln(IS /( IO+1) )

Со цртање на оваа I – U карактеристика се добива следниот приказ:

Слика: Еквивалентно коло на реална соларна ќелија

Реалните соларни ќелии, како извори на еднонасочна струја, имаат сопствена сериска
отпорност RS која потекнува од отпорноста на p и n слоевите и отпорноста на електродите на
ќелијата, и паралелна отпорност RP како резултат на одредени микродефекти и нечистотии во
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самата ќелија. Земајќи ги предвид сите отпорности, еквивалентното коло на соларна ќелија може
да се претстави како на следната слика, а изразите го добиваат овој облик:

Слика Еквивалентно коло на реална соларна ќелија

Фотонапонски (PV) модули и панели
Бидејќи соларната ќелија произведува напон од само околу 0,5 V, ретки се можностите за

нејзина директна примена како поединечна ќелија. Затоа основен градбен блок за фотонапонски
(соларни) системи е модул кој се состои од одреден број на сериски поврзани ќелии, сместени во
куќиште отпорно на атмосферски влијанија. Типичен модул има 36 ќелии поврзани во серија,
познат како “12 V модул“ иако всушност произведува максимален напон од околу 17 V и струја 7
А. Стандардните изведби денес имаат 72 ќелии кои можат да бидат поврзани сериски и тогаш се
декларирани како “24 V модул“ или да имаат две паралелно поврзани низи од 36 ќелии кога
формираат 12 V модул. Повеќе модули можат да се поврзат во серија за да се зголеми напонот
или да се поврзат паралелно за да се зголеми струјата.

Во овој проект, панелите кои се избрани имаат спецификација од 6 групи по 12 ќелии во 2
паралели.

Одредена комбинација на паралелно и сериски поврзани модули формира панел, како на
следната слика:
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Слика Фотонапонска ќелија, модул и панел
Кај модулите поврзани во серија, вкупниот напон е сума на напоните на поединечните

модули, а струјата е еднаква на струјата на модулот. Ако модулите се поврзат паралелно, тогаш
се сумираат струите, а напонот останува ист. Кога сепотребни поголеми моќности, најчесто се
прибегнува кон сериско- паралелнакомбинација на модули. Важен елемент при дизајнирањето на
фотонапонските системи е одредување колкав број на модули треба да се поврзат паралелно, а
колкав број сериски. При тоа, можни се два начини на поврзување прикажани на примерот од
следната слика. И двете комбинации испорачуваат ист напон, иста струја и имаат иста
заедничката I - U карактеристика. Сепак врската на сл.а има подобри експлоатациони
карактеристики. На пример, ако од некои причини треба да се демонтира цела низа од модули,
тогаш панелот од сл.а сé уште може да го напојува потрошувачот со потребниот напон (иако со
намалена струја) што не е случај со панелот од сл. b ако од него се исклучи паралелна група од
модули.
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Слика Формирање на панел со сериско и паралелно поврзување на модули

Максимална моќност на соларна ќелија
Максималната струја која ја произведува соларната ќелија (или модул) е струјата на куса

врска (IKV) која се генерира кога краевите на ќелијата се кусоврзани (U = 0). Максималниот
напон на ќелијата е напонот при отворено коло (UOK ) кој се јавува кога приклучоците се
отворени (I = 0). Во двата гранични режими на работа, кога или напонот или струјата се еднакви
на нула, соларна ќелија не може да испорачува моќност. Кога на краевите од соларниот модул е
приклучен потрошувач чија импеданса не е нула, тогаш низ него ќе протече струја помала од IKV
при напон помал од UOK, но нивниот производ (различен од нула) покажува дека модулот
генерира некоја моќност. Различните работните режими најдобро се прикажуваат на струјно-
напонска карактеристика на модулот (следна слика). Максимална моќност се постигнува во онаа
точка на карактеристиката во која производот меѓу напонот и струјата е максимален (Pmax = Un
* In на следна слика).

Во овој проект, панелите кои се избрани имаат спецификација од околу 13,12 А на куса
врска.. Ова значи дека секој модул со по 41,95 V може максимално да произведе околу 550 W.

Односот Un * In / UOK * IKV е важна карактеристика и мерка за квалитетот на p – n спојот.
Се нарекува фактор на пополнување (fill factor) и покажува колку соларната ќелија е блиску до
идеалната, т.е. колкаво е влијанието на серискиот отпор врз ефикасноста на ќелијата.

F = Un * In / UOK * IKV
каде
F - фактор на пополнување
Факторот на пополнување кај модулите изработени од кристален силициум се движи помеѓу 70 -
75%, а за модули од повеќеслоен аморфен силициум 50 -60%.
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Слика I - U карактеристика со оптимална точка на работа на соларна ќелија
Коефициент на корисно дејство на соларната ќелија се дефинира како однос помеѓу

максималната моќност Pmax која ја произведува ќелијата и моќноста на сончевото зрачење кое
паѓа на неа . При тоа, според меѓународни стандарди, дефинирани се стандардни услови на
испитување: вредност на сончевото зрачење 1000 W/m2 (едно сонце) со спектрална
дистрибуција која одговара на оптичка воздушна маса 1,5 (АМ 1,5), температура на ќелијата
250С.

каде:
ISC - интензитет на сончевото зрачење врз соларната ќелија (W/m2);
S - површина на соларната ќелија;

Влијание на температурата и интензитетот на сончевото зрачење врз карактеристиките на
соларната ќелија

Накусо, зголемувањето на температурата на соларната ќелија влијае неповолно, а
зголемувањето на интезитетот на сончевото зрачење поволно влијае врз работата на соларната
ќелија. Влијанието на температурата и сончевото зрачење најдобро може да се види од I - U
карактеристиките на соларни модули. На следната слика се прикажани карактеристиките на
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поликристалните модул. Може да се примети дека струјата на куса врска е директно
пропорционална со интензитетот на сончевото зрачење. Ако зрачењето на пр. се намали за
половина, во ист износ се намалува и струјата IKV. Со намалување на зрачењето исто така се
намалува и напонот на отворено коло UOK , но тоа намалување е незнатно. Коефициентот на
корисно дејство практично не зависи од интензитетот на зрачењето во вообичаен работен опсег
на соларната ќелија (сончево зрачење меѓу 500 W/m2 - 1000 W/m2). Тоа значи дека ефикасноста
на ќелијата е иста и при чисто небо и при облачно време, но излезната моќност е намалена
заради намаленото зрачење.

Од следната слика се гледа дека зголемувањето на температурата на ќелијата значително
го намалува напонот UOK, а незнатно влијае врз IKV. Според тоа, соларната ќелија работи
подобро при ладно и чисто небо. За фотоволтаици од кристален силициум, напонот UOK се
намалува за 0,37% за секој степен на покачување на температурата, а со тоа се намалува и
максималната оддадена моќност за 0,5%/0С. Ова намалување е значајно и затоа влијанието на
температурата треба да се зема предвид кога се оценуваат перформансите на соларните модули.

Слика I - U карактеристика на соларен модул
за различни температури и интензитет на зрачење

На температурата на соларната ќелија не влијае само промената на температурата на
околината, туку и промената на сончевото зрачење. Познато е дека само мал дел од зрачењето во
ќелијата се претвора во електрична енергија, а поголемиот дел во топлина. За да се земе предвид
влијанието на температурата, производителите често наведуваат индикатор познат како NOCT
кој всушност е температура во модулот, ако температурата на амбиентот е 20 0С, зрачењето 0,8
kW/m2, а брзината на ветерот 1 m/s. Температурата при други амбиентални услови се одредува
од релацијата:



ГЕО ИНГ ДОО Делчево
Ул.ММ Брицо бр. 41 тел. 033 411 770

TSC=Tamb + ((NOCT-20)/0,8) * ISC
каде: TSC - температура на соларната ќелија (0С);
Tamb - температура на амбиентот (0С);
ISC - сончево зрачење (kW/m2)

Ефект на сенка и негово влијание врз карактеристиките на соларните модули
Излезната моќност на PV модул може да се намали драстично ако дел од модулот е во

сенка од било која причина (сенка од околни објекти, облак и др.). Засенувањето дури и на само
една ќелија поврзана во долга низа од ќелии може да ја преполови излезната моќност. Ефектот
на сенка е прикажан на пример на соларен модул од n сериски поврзани ќелии, од кои една
ќелија е претставена издвоено со својата еквивалентна шема (следната слика). Кога сите ќелии
се осветлени, низ сите ќелии тече иста струја I, а напонот на краевите од модулот изнесува U
(сл.под а).

Слика Влијание на засенувањето врз работата на соларен модул

Во случај n - та ќелија да се засени, заради инверзната поларизација на диодата, струјата
низ диодата е нула. Тоа значи дека целата струја I низ модулот мора да помине низ отпорностите
Rp и Rs од n - та ќелија, предизвикувајќи пад на напон и намалување на излезниот напон на
модулот на U1 (сл. под б). Ако поедноставено се претпостави дека (n - 1) - та ќелија од модулот
сé уште генерираат иста струја I при напон Un-1 , тогаш вкупниот напон ќе изнесува:

U1 = Un-1 – I * (Rp - Rs)
Кога сите ќелии се осветлени, вкупниот напон пропорционално се распределува на секоја од нив,
од каде:

Un-1 = ( (n-1)/n ) * U
Од претходната се добива:
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U1 = ( (n-1)/n ) * U – I * (Rp - Rs)
Падот на напон заради засенувањето на една ќелија изнесува:

Влијанието на засенувањето може најдобро да се види на I - U карактеристиките на
соларниот модул за двата режими на работа (следната слика):

Слика Ефект на сенка врз I - U карактеристиката на соларен модул

Ако PV модул составен од повеќе ќелии има отпорност на секоја ќелија Rp и Rs. Ако
целиот модул е осветлен тој генерира струја I при напон U. Ако една ќелија се засени да
пресметаме колкав напон и моќност произведува модулот во тој случај и колкава моќност се
троши на засенетата ќелија. Претпоставка е дека струјата не се менува.
Падот на напон на модулот ќе изнесува:

∆U = U/n + I * Rp

Напонот и моќноста што ги произведува модулот се:
U1 = U - ∆U

Моќноста која се троши на засенетата ќелија ќе биде:
Pќелија = Uќелија * I = I * (Rp + Rs) * I

Целата моќност која се троши на засенетата диода се претвора во топлина, што може да
предизвика локално загревање и оштетување на модулот.

Претходниот пример покажува колку драстични се последиците од засенување на дел од
соларниот модул. Ублажување на ваквите негативни ефекти може да се постигне, со паралелно
поврзување на секоја ќелија, со т.н. диода за премостување (бај-пас диода) како што е прикажано
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на следната слика. Кога целиот модул е осветлен, оваа диода не спроведува струја, но ако
ќелијата е во сенка, падот на напон на ќелијата ја вклучува, овозможувајќи струјата да тече низ
диодата наместо низ отпорностите. Кога е во проводна состојба, на диодата се губи само околу
0,6 V што е далеку помалку отколку падот на напон на засенета ќелија без бај-пас-диода (ΔU =
14,14 V од претходниот пример). На тој начин значително се ублажува негативниот ефект на
сенка.

Слика Приклучување на бај-пас диода заради намалување на ефектот на сенка

Премостувањето на секоја ќелија од соларниот модул со бај-пас диода е непрактично и во
пракса на се кориси. Наместо тоа, се користи една диода за цел модул, или неколку диоди за
премостување на група ќелии во рамките на еден модул. Иако овие диоди немаат големо
влијание врз ефектот на сенка кај поединечен модул, играат важна улога кога повеќе модули се
поврзани во серија. Влијанието на премостувањето на цел модул со бај-пас диода е прикажано
на следната слика на која се дадени I - U карактеристики за низа од пет модули кога: 1) целиот
панел е осветлен;
2) две ќелии од еден модул се во сенка;
3) две ќелии од еден модул се во сенка со вклучена една бај-пас диода за цел панел.
Се гледа дека, ако при напон од 65 V целосно осветлен панел генерира околу 3,3 А, кога ќелиите
од едниот модул се засенети, таа струја опаѓа дури за 1/3 (околу 2,2 А), а со вклучена бај-пас
диода негативното влијание на засенувањето е минимално.

Слика Влијание на бај-пас диода врз работата на соларен панел
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Материјали и технологија за изработка на соларни ќелии
Развојот на технологијата на изработка на соларните ќелии во голема мера се должи на

брзиот развој на индустријата за полупроводници, која скоро целосно се заснива на силициумот
како најважен материјал. Силициумот, како основна состојка на кварцот, е лесно достапен и
широко распространет материјал во природата. Не е токсичен и не гради соединенија кои се
штетни по човековата околина. Од тие причини, технологијата за добивање на соларни ќелии врз
база на кристален силициум сé уште е доминантна на пазарот. Освен силициумот за изработка
на соларна ќелија може да се искористат и десетина други полупроводнички материјали
(германиум, Ge; галиум-арсенид, GaAs; индиум- осфид, InP; кадмиум-сулфид, CdS; кадмиум-
телурид, CdTe; алуминиум- нтимонид, AlSb; галиум-фосфид, GaP; кадмиум-селенид, CdS и др.).
Денес технологијата базирана на кристален силициум и покрај постојаните усовршувања и
многубројни истражувања насочени кон заштеда на материјал и потрошувачката на енергија, ја
достигнува својата зрелост и тешко може да се очекува нејзин натамошен позначаен напредок .
Една од можностите за заштеда се состои во замена на кристалниот силициум со некој од
тенкослојните материјали (пр. аморфен силициум, кадмиум-телурид, бакар-индиум-диселенид и
др.). Тенкослојните материјали и технологии припаѓаат на втората генерација на соларни ќелии.
Иако често има мислења дека тенкослојните технологии не ги исполниле очекувањата,
понатамошните истражувања на поедини материјали и нивната примена во повеќеспојните
соларни ќелии, покажуваат дека постои можност за зголемување на нивната ефикасност. Во
последно време значително се зголемува и застапеноста на тенкослојните соларни ќелии на
пазарот. Третата генерација на соларни ќелии се темели врз нови технологии и концепти кои
воглавно се насочени кон искористување на целиот спектар на сончевото зрачење и кон
намалување на загубите во соларните ќелии во облик на топлина. Развојот на новите материјали
врз основа на нанотехнологија отвараат можност за користење на познати материјали во нови
структури и практична реализација на некои од овие концепти.

Постојат неколку критериуми според кои се категоризираат фотоволтаиците. Една од нив
е поделбата според дебелината на полупроводникот. Конвенционалните соларни ќелии од
кристален силициум се релативно дебели (200 - 500 μm). Алтернативен пристап во
производството се тенкослојни фотоволтаици со дебелина 1 - 10 μm. Според тоа каква е
физичката структура на материјалот се прави поделба на: монокристални, поликристални и
аморфни фотоволтаици. Монокристалните материјали формираат голема кристална структура,
додека поликристалите се состојат од голем број на мали, меѓусебно поврзани, кристални зрна
со димензии 1 μm до неколку mm. Зрнестата структура создава транзитни области помеѓу моно-
кристалните гранули и може да биде причина за структурни дефекти кои влијаат врз
ефикасноста на ќелијата. Аморфните материјали имаат неуредена и неправилна структура.
Натамошна поделба е можна според тоа дали p и n регионите на полу- проводникот се направени
од ист материјал на пр. силициум или p - n спојот е направен од различни материјали и образува
т.н. хетероген фотоволтаик. На пример, една од хетерогените комбинации кои најмогу ветуваат
користи кадмиум сулфид (CdS) за формирање на n регионот и бакар- ндиум-диселенид (CuInSe2)
за p регионот од p - n спојот. Во таа насока се изведбите во форма на повеќеспојни соларни
ќелии (познати и како каскадни или тандем ќелии). Кај нив, наместо еден p - n спој се формира
структура од неколку p - n споеви од различни материјали. Притоа, првиот полупроводник има
поголема ширина на забранета зона и го апсорбира делот од зрачењето со пократки бранови
должини, а го пропушта делот од спектарот со помали енергии. Следните споеви имаат сé
помала забранета зона дизајнирана така да се искористи најголемиот дел од сончевиот спектар.
На овој начин може да се постигне многу висока ефикасност.
Во овој проектен опис нема да ги изложуваме сите материјали и технологии но ќе се задржиме
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на Пиликристалниот Силициум бидијѓи тоа е изборот за оваа изведба.

Поликристален силициум
Трошоците за изработка на кристалната прачка (ингот) чинат голем дел од вкупните

трошоци за производство на соларните ќелии. Еден од начините за поекономично производство
е користење на технологија за изработка на поликристален силициум која наместо скапото
извлекување на монокристал користи постапка на лиење на силициумот. Растопен силициум се
влева во графитен правоаголен лонец каде со контролирано ладење се добива блок од
поликристален силициум со зрнеста структура. Големината на кристалните зрнца е со димензии
од неколку милиметри. Овие блокови понатаму се сечат на плочки и се обработуваат на ист
начин како и кај монокристалниот силициум. Заради технологијата на изработка,
поликристалниот силициум има повеќе структурни дефекти и нечистотии, што ја намалува
ефикасноста на соларната ќелија. Во однос на техниката на Чохралски, поликристалниот
силициум има неколку предности: поефтин и побрз процес на производство, помала осетливост
на квалитетот на суровината, покомпактно сложување на ќелиите во модул заради
правоаголниот облик. Коефициентот на корисно дејство им е 2-3% помал во споредба со
монокристалниот силициум. Производството на соларни ќелии од поликристален силициум е
најбрзо растечки сегмент на фотонапонската индустрија, така да денес покрива околу 55% од
производството на PV модули. Заеднички недостаток на производството на моно и
поликристален силициум е потребата од сечење на кристалните шипки или блокови при што се
губи значаен дел од материјалот (дебелината на резот е поголема од дебелината на плочката).
Затоа се развиени повеќе различни техники за изработка без сечење, но најмногу се користат:
метод на пораст на лента со дефинирани рабови (edge-defined film-fed growth, EFG), метод на
пораст на лента на подлога (ribbon growth on substrate, RGS), SSP метод (Silicon sheet from
powder), метод на дендритно умрежување и др. Во EFG процесот, од растопениот силициум се
извлекува повеќестрана призма (следната слика) при што се користи графитен калап кој го
дефинира обликот на лентата. Брзината на производство е 2-3 cm/min. Добиените кристали се
сечат на плочки чија дебелина е 250 - 300 μm. Ефикасноста на вака добиените ќелии е нешто
помала од монокристалните ќелии и во лабараториски услови се движи до 18%, а комерцијални
ќелии до околу 14%.
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Слика Извлекување на поликристал со дефинирани рабови
Поради високата цена и долгата постапка на производство на монокристален силициум,

како и големите загуби на материјалот при сечењето на силициумските монокристални инготи
на плочки, се правеле обиди за директно добивање на монокристални плочки од силициум или
добивање на монокристален силициум во вид на лента. Но, поголем успех во обидите за
добивање на тенки плочки од монокристален или поликристален силициум не е постигнат. Затоа
сеуште поликристалниот силициум преовладува во квалитетните изведби.

Фотонапонски системи
За да може електричната енергија добиена од соларните модули практично да се

искористи, потребни се и дополнителни уреди кои овозможуваат прилагодување на работата на
соларниот модул со потрошувачите. Сите тие заедно формираат фотонапонски систем.
Фотонапонските системи можат да работат самостојно или поврзани со дистрибутивната
електрична мрежа. Кога работаат самостојно, можат да работаат автономно или како хибридни
системи. Хибридните системи покрај фотонапонскиот систем вклучуваат уште некој друг извор
на електрична енергија (ветерна електроцентрала, дизел генератор и др.).

Фотонапонските системи кои работат заедно со електрична мрежа, како во случајот на
оваа изведба (следната слика) се релативно едноставни. Покрај фотонапонскиот (соларен) панел,
содржат само инвертор во кој е интегиран и контролен уред. Еднонасочната струја од соларниот
панел, во инверторот се претвора во наизменична и, со прилагоден напон, се води до
потрошувачите кои се напојуваат двострано. Во периодите кога соларниот панел произведува
помалку моќност од потребите, контролниот уред ја вклучува и електричната мрежа како
резервен извор, така да потрошувачката на електрична енергија е секогаш задоволена. Во
пориодите кога панелот произведува вишок на електрична енергија, вишокот го превзема
електричната мрежа. Контролниот уред ја прилагодува работата на фотонапонскиот панел со
променливата потрошувачка така да работната точка на I - U карактеристиката биде најблизу до
точката на максимална моќност ( точката Максимална моќност на соларна ќелија).
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Слика Принципиелна шема на фотонапонски систем поврзан со дистрибутивна мрежа

Фотонапонските системи поврзани на мрежа имаат низа поволни карактеристики:
• Едноставност, доверливост и ниска цена;
• Можност за интегрирање во постоечката архитектура на објектите и на постоечката електрична
инсталација без дополнителни трошоци за земјиште;
• Нема потреба од локални акумулатори на енергија бидејќи дистрибутивната електрична мрежа
е резервен извор на енергија;
• Во објекти со многу клима уреди, дневниот максимум на потрошувачката се совпаѓа со
максималната моќност на сончевото зрачење. Така, фотонапонскиот систем генерира
максимална моќност кога е најпотребно и така го смалува вршното оптоварување во мрежата;
Од друга страна, тие треба да бидат конкурентни со релативно ниската цена на електричната
енергија од дистрибутивната мрежа. Самостојните фотонапонски системи се одвоени од
дистрибутивната електрична мрежа и целата енергија се генерира локално.

Режими на работа на фотонапонски модул
Со поврзување на осветлен соларен модул и потрошувач, низ колото ќе протече струја чија
вредност зависи како од I - U карактеристиката на модулот, така и од I-U карактеристиката на
потрошувачот. Режимот на работа т.е. работната точка на колото е пресечната точка на овие две
криви (следна слика):
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Слика Одредување на работна точка на соларен модул и потрошувач
Фотонапонски модул поврзан на активен (омски) потрошувач
На следната слика е прикажан едноставен пример на соларен модул кој напојува омски

потрошувач. Во овој случај I - U карактеристиката на потрошувачот е права линија со косина 1/R.
Моќноста која ја прима потрошувачот зависи од неговата отпорност и ќе биде максимална само
при вредност Rn = Un /In каде Un и In се напон и струја кои одговараат на точката на максимална
моќност (МPP на следната слика).

Слика Фотонапонски модул поврзан со омски потрошувач

На следната слика е прикажано како се менува работната точка на потрошувач со
константна отпорност во зависност од интензитетот на сончевото зрачење. Потрошувачот бил
димензиониран да работи во точка на максимална моќност при одредено ниво на зрачење (1000
W/m2 на сл. 2.57). Со промена на интензитетот на зрачење, работната точка сé повеќе отстапува
од оптималната, така да модулот работи со сé помала ефикасност.
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Слика Промена на ефикасноста на соларен модул во зависност од нивото на сончевото зрачење

Трагач на максимална моќност
Најефикасна работа на фотонапонски систем се постигнува ако тој секогаш работи во

близина на коленото на својата I - U карактеристика, без разлика на интензитетот на сончевото
зрачење или промените во оптоварувањето кај потрошувачите (МPP точките на сл. 2.57). Од тие
причини фотонапонски системи, воглавно, се опремени со уред познат како трагач на
максимална моќност (MPPT, maximum power point tracker) кој овозможува оптимална работа на
системот при различни работни режими. За таа намена се користи истосмерен-истосмерен
претворач кој напонот што го генерира соларниот модул го прилагодува на потрошувачот, така
да пренесената моќност е максимална. Ваквите електронски склопови се релативно едноставни,
а нивната работа базира на новите генерации на енергетски транзистори (FET, IGBT) кои тука се
користат како едноставни прекинувачи. Поедноставена шема на ваков претворач е прикажана на
следната слика каде транзисторот е прикажан како прекинувач со кого управува логички склоп.

Слика Примена на DC/DC претворач како дел од трагач на максимална моќност

Принципот на работа се заснива на брзо вклучување и исклучување на прекинувачот
(транзистор) со фреквенција од редот на 20 kHz. Кога прекинувачот е вклучен (заради
инверзната поларизација на диодата), целата стуја од соларниот модул ќе тече низ
индуктивитетот L зголемувајќи ја неговата магнетна енергија. Кога прекинивачот е исклучен,
акумулираната магнетна енергија се претвора во електрична предизвикувајќи течење на струја
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низ потрошувачот, а дел низ кондензаторот C. Ако циклусот на вклучување и исклучување е
доволно брз, а индуктивитетот и кондензаторот доволно големи, може да се постигне струјата
низ индуктивитетот и напонот на кондензаторот да бидат приближно константни. Со анализа на
колото од претходната слика може да се покаже дека важи релацијата:

Ui / Uo = -(D / (1 – D) )
каде: Ui , Uo - напон на соларниот панел и на потрошувачот (V);
D - траење на напонска состојба во однос на вкупното траење на циклусот на вклучување и
исклучување на прекинувачот (r.e)

На пример, ако D = 1/3, напонот на модулот ќе биде редуциран на половина. Актуелните
трагачи на максимална моќност, покрај DC/DC претворачи имаат и микропоцесор кој управува
со циклусот на вклучување и исклучување на тој начин што циклусот периодично се зголемува и
намалуваат за мал износ, а истовремено се следи излезната моќност за да се види дали се
постигнати подобрувања.

За системот кој е предмет на овој проект, Трагачот на максимална моќност е во склоп на
Инверторот и ќе се искористат неговите можности.

Технички карактеристики на целосен фотонапонски систем(електроцентрала)
Фотонапонските системи поврзани на електрична мрежа, како што беше кажано, се состојат од
три главни составни делови: соларен панел, котролор на моќност и инвертор (сл.„Принципиелна
шема на фотонапонски систем поврзан со дистрибутивна мрежа “). Последните два обично се
интегрирани во еден уред. Појдовна точка при дефинирање на перформансите на системот е
соларниот модул со неговата номинална еднонасочната моќност (Pdc) дефинирана при
стандарни услови на испитување: зрачење од едно сонце (1000 W/m2), АМ 1,5 и 250С
температура на соларните ќелиите (т. „Максимална моќност на соларната ќелија“). Излезната
наизменична моќност на целиот панел која реално e на располагање при полно сончево зрачење
(Pac) е секако помала и може да се одреди како:

Pac = Σ Pdc * ηсистем
каде: Σ Pdc - вкупна моќност на целиот панел добиена како збир на номиналните моќности на
поединечните модули;
ηсистем - коефициент кој ги вклучува загубите во инверторот, загуби заради начистотија на
модулите, несовпаѓање на карактеристиките на модулите и променети амбиентални услови;

Соларните панели, и кога се декларирани за иста номинална моќност и ист напон на
отворено коло, немаат исти I - U карактеристики. Тоа има за последица вкупната моќност на
целиот панел да биде помала од збирот на моќностите на поединечите модули. Загубите заради
ваквото несовпаѓање на карактеристиките изнесуваат неколку проценти. Поголемо влијание врз
намалувањето на моќноста има температурата на соларната ќелија. Во соларниот панел, ќелиите
работаат на температура која е доста повисока од 250С, при што за секој покачен степен,
моќноста опаѓа за 0,5% (т. „Влијание на температурата и интензитетот на сончевото зрачење врз
карактеристиките на соларната ќелија “).

На крајот, треба да се земе предвид и ефикасноста на инверторот која зависи од
оптоварувањето. За моќности поголеми од 15-20% од номиналната моќност на инверторот,
ефикасноста е скоро константна и се движи околу 90%. Така на пример, ако соларен панел има
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декларирана номинална моќност од 1 KW при стандардни тест услови, и ако се претпостави
дека работната температура на соларните ќелии во панелот е 540 С, загубите заради несовпаѓање
на модулите 3%, загубите заради наталожена нечистотија 4%, а ефикасноста на инверторот е
90%, тогаш излезната наизменична моќност ќе изнесува:

Pac = 1kW * [0,005 * (54 * 25) ] * 0,97 * 0,96 * 0,90 = 0,72 W
Според некои направени испитувања на фотонапонски системи кои работеле во реални

услови, излезната моќност се движела помеѓу 53-75% од номиналната моќност на модулите.
Проценката на карактеристиките на фотонапонскиот систем ги вклучува техничките
карактеристики на соларниот панел и инвертор и локалните податоци за нивото на глобално
сончево зрачење (изразено како дневна енергија на зрачење по единица површина, kWh/m2ден).
Практична интерпретацијата на овој податок всушност покажува колку т.н. “вршни “ часови во
текот на денот сонцето треба да зрачи со моќност од 1 kW/m2 (едно сонце) за да се постигне
вкупната дневна енергија на зрачење на одредена локација. На пример, ако дневната енергија на
сончево зрачење изнесувала 5 kWh/m2⋅ ден, може да се сфати дека сонцето тој ден зрачело само
5 “вршни“ часови со полн интензитет од 1 kW/m2. Тогаш, познавајќи ја корисната излезна
моќност Pac на некој фотонапонски систем при зрачење од 1 kW/m2 , лесно се одредува дневната
електричната енергија која може да се добие од некој фотонапонски систем:

E = Pac * tвршни
На тој начин, со систематизирани пресметки можат да се добијат дневните, месечни и

годишни енергии кои можат да се очекуваат од некој фотонапонски систем поставен на одредена
локација. Тука се прикажани проценети податоци за електричната енергијата која може да се
добие од фотонапонски систем поставен во с. Град, во наредните точки во проценка за
локалните Климатски услови и Енергетскиот биланс.

Предмет:
 Изведбата на системот се планира во КО Градец Општина Крива Паланка по барање на
Солар ТИН ДООЕЛ Крива Паланка која ке биде со со намена Е1.13-ПОВРШИНСКИ
СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ во КО Крива Паланка Општина Крива
Паланка.

 Фотонапонската постројка ќе биде составена од 14544 фотонапонски модули со
поединечна моќност од 550Wp.

 Поради оптимална искористеност на електричната опрема и каблирањето во плацот се
предлага иаведба на систем во 900 групи.

 Во 1702 групи има по 12-26 фотонапонски панели, кои ќе бидат поставени на носечка
метална конструкција, на средна висина од 1,8 метри над земјата. На овој начин површината
околу фотонапонските панели може да се користи и за други намени, нема да пречи на нормално
движење низ плацот, а ќе придонесе и за сенка во топлите денови.

 На едно група има по 12-26 панели инсталирани на по 6-13 метални столба на набиени во
земјата

 Сите група на панели ке бидат поврзани на трифазен инвертор и контролно –
управувачка електроника. На овој начин производството на струја драстично ќе се зголеми, а
рентабилноста и надежноста на соларниот систем расте.

 Од спојниот ормар преку разводниот мерен ормар на ЕВН, струјата произведена од
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фотонапонската електроцентрала се предава на дистрибутивниот систем на напонско ниво од 3
Х 0,4 KV.

 Во овој проект, панелите кои се избрани имаат спецификација од 6 групи по 12 ќелии во 2
паралели. . Целиот модул со шест групи дава 41,95 V.

 Во овој проект, панелите кои се избрани имаат спецификација од околу 13,12 А на куса
врска. Ова значи дека секој модул со по 41,95 V може максимално да произведе околу 550 W
(661 W по спецификации).

 Каблите што ќе се користат во проектот треба да се од највисок квалитет и норми и
користење на соларни кабли.

Функција: Фотонапонските панели ќе бидат инсталирани на типизирани монтажни самоносечки
метални конструкции и ги задоволуваат потребните параметрите за инсталација на
фотонапонската електроелектроцентрала. Металната конструкција е бојадисана со еколошка
заштитна боја.
Фотонапонските панели: Проектираната конструкција од челични профили, со димензии во
основа 8 цм * 4 цм со максимална кота 2,30m (највисока, средна е 1.8m) во однос на теренот, на
која се инсталираните фотонапонски панели монтирани на метални рамки.

Конвенционалниот соларен панел, наречен соларен модул, поради претходно искажаното
содржи голем број на ќелии. Тој исто така содржи и заштитен покривен слој на стакло и слој од
анти-рефлексивна облога. По електродите кои се на горната и долната површина од модулот и по
полупроводничкиот слој електроните може да патуваат. Електричниот полнеж произведен од
фотонапонската светлина е заробен од горната електрода се враќа во соларната ќелија преку
долната електрода.

Капацитетот на фотоволтаичните панели кои се предмет на овој проект е 550Wр со
оптимален капацитет на производство на електрична енергија во најдобри услови на работење.
Типот нафотоволтаичните ќелии, коишто ќе се применат во Проектот, е Longi solar, модел LR5-
72 HIH 550 M изработени од поликристален силициум и се со поединечна моќност од 550 W.
Ќелиите на панелот од долната страна се заштитени со полимерна маса, а од горната со
специјално калено стакло со зголемен ефект на самочистење.

Предностите на овој тип на фотоволтаични ќелии се следните:

 Поликристалната соларна ќелија со високи перформанси со ефикасност на модулот околу
23.77%;
 Доколку работи со 80% од минимално проценетата излезна моќност(најчесто во реални
услови), тогаш има 25 годишна гаранција за работа;
 Доколку работи со 90% од минимално проценетата излезна моќност, тогаш има 10
годишна гаранција за работа;
 Идеални димензии на модулот за да се минимизираат трошоците на монтирање;
 Цврста некородирачка алуминиумска рамка и калено стакло за отпорност на силни удари
и заштита од град, снег, мраз и невреме;
 Мала тежина на модулот за полесно монтирање.

Модулите се произведени од Longi Solar и се сертифицирани со ISO 9001:2000- Систем за
управување со квалитет и ISO 14001:2004-Систем за управување со
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животна средина.

Модулите се сертифицирани и одобрени од агенции за квалитет и меѓународно
потврдување како UL, CE, TUV и IEC.

Детални податоци за модулите кои се предлагаат за инсталирање се дадени на следниот
графички приказ:

Изборот на фотонапонската конверзија за добивање на дополнителна електрична енергија
во регионот на Општина Крива Паланка е направен поради следните предности на овие системи:
• директно претворање на сончевото зрачење во електрична енергија со еден физички процес;
• работа базирана исклучиво врз електроника, без било какви подвижни делови;
• отсуство на било какви продукти кои би ја загадувале животната средина;
• долг век на траење
• едноставна конструкција и занемарливо мала маса од која е направен генераторот.

Фотонапонските системи, се релативно едноставни. Покрај фотонапонскиот (соларен)
панел, содржат само инвертор во кој е интегиран и контролен уред (контролор на моќност).
Еднонасочната струја од соларниот панел, во инверторот се претвора во наизменична и со
прилагоден напон, се води до потрошувачите преку трафостаница и постоечка
електроенергетска мрежа.

Изборот на фотонапонски систем, којшто ќе биде поврзан на постоечката
електроенергетска мрежа е направен поради следните поволни карактеристики

• Едноставност, доверливост и ниска цена;
• Можност за интегрирање во постоечката електрична инсталација без дополнителни трошоци за
земјиште;
• Нема потреба од локални акумулатори на енергија бидејќи дистрибутивната електрична мрежа
е резервен извор на енергија.

Откако ќе се инсталира системот, тој ќе го дополни и во одредени случаи и разубави
пределот.

Фотоволтаичните инсталации, вообичаено вклучуваат редови од фотоволтаични модули
или панели, изменувачки уред-инвертер и жица за интерконекција. Фотоволтаичниот ред е збир
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од фотоволтаични модули, кои се направени од повеќекратно поврзани соларни ќелии, кои
директно ја конвертираат соларната енергија во електрична енергија. Моќноста која може да ја
произведе еден модул не е доволна да ги задоволи барањата на проектот, заради тоа модулите се
поврзани заедно да формираат ред/низа. Фотоволтаичните редови користат изменувачки уреди-
инвертори за да ја конвертираат еднонасочната струја, која е продуцирана во модулите во
наизменична, така што ќе може да се вклучи во постоечката електроенергетската мрежа.
Модулите во фотоволтаичните редови најпрво се поврзуваат сериски, со цел да се добие
потребната волтажа, а потоа индивидуалните жици се поврзуваат паралелно со цел системот да
продуцира повеќе струја. Излезната моќност од соларните редови се мери во Wp.

Изменувачот(инверторот) е електричен уред, кој директно ја изменува еднонасочната
струја во наизменична. Добиената наизменична струја може да има различна волтажа и
фрекфенција со употреба на соодветни трансформатори, прекинувачи и контролни струјни кола.

Електричниот изменувач е високомоќен електронски осцилатор. Истиот се нарекува така
бидејќи со него се конвертира механичката наизменична струја во еднонасочна и обратно.

Одржувањето на соларните ќелии е лесно и не бара посебни стручни знаења и опрема.
фотонапонската енергија се акумулира без бучава и загадување на околината. Производството на
електрична енергија во соларни ќелии ги елиминира загадувањата на воздухот за околу 90% во
однос на генерирање на иста количина на електрична енергија со употреба на фосилни горива.



ГЕО ИНГ ДОО Делчево
Ул.ММ Брицо бр. 41 тел. 033 411 770

Климатски услови(на локацијата)

За овој простор досега не е работен урбанистички план. Планскиот опфат кој е предмет на
изготвување на Локалната урбанистичка планска документација е во рамките на Просторниот
план на Република Македонија, донесен во 2004 год. Условите за планирање исклучиво се
базираат врз Просторниот план на Република Македонија.

ПОДАТОЦИ ЗА ПРИРОДНИТЕ ЧИНИТЕЛИ КОИ МОЖАТ ДА ВЛИЈААТ НА РАЗВОЈОТ НА
ТЕРИТОРИЈАТА ВО РАМКИТЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ
Природните карактеристики на едно подрачје претставуваат збир на вредности и обележја
создадени од природата, без учество и влијание на човекот. Тие опфаќаат: географска и
геопрометна положба на подрачјето, релјефните карактеристики, геолошки, педолошки,
хидрографски, сеизмички, климатски и др.
-Географски податоци До планскиот опфат ќе се приоѓа преку пристапен пат од јужната страна.
-Релјефни услови, наклон и експозиција на терените Локацијата која е предмет на оваа Локална
урбанистичка планска документација се наоѓа во , општина Крива Паланка и е на релативно
рамен дел, на надморска височина од околу 700,00м.
-Сеизмички карактеристики Анализираниот простор се наоѓа во подрачје каде се можни потреси
со јачина до 90 по МКС, што наметнува задолжителна примена на нормативно-правна
регулатива, со која се уредени постапките, условите и барањата за постигнување на технички
конзистентен и економски одржлив степен на сеизмичка заштита, кај изградбата на новите
објекти.
-Климатски и микро-климатстски услови на регионот Ова подрачје е под влијание на умерено
континентална клима. Тука се судруваат континенталната клима од север и медитеранската од југ,
чие влијание е ослабено. Основни карактеристики се остри и влажни зими како и суви и жешки
лета. Теренот е изложен на западни ветрови. Со најголема честина е западниот ветар од 196‰,
па северозападниот ветар со честина од 175‰, источниот 116‰, југоисточниот 77‰, северниот
51‰, јужниот 50‰, југозападниот 41‰ и североисточниот со честина од 22‰. Температурата во
рамничарскиот дел се движи од 120С до 130С. Најтопли месеци се јули со просечна температура
од 23,50С која поедини години има отстапување. Август е со скоро иста температура просечно
23.10С, а во поедини години отстапува од просекот. Најстуден месец е јануари со просечна
месечна температура од 1,40С, во поедини години има отстапки од просекот. Апсолутната
максимална температура воКУМАНОВО изнесува 40,10С, додека апсолутната минимална
годишна температура изнесува -210С. Мразниот период изнесува 139 дена, а бројот на денови со
снег е 13. Магливи денови има 12. Просечно годишно има 117 ведри денови, 162 облачни и 87
тмурни денови. Релативната влажност на воздухот изнесува просечно годишно 72%. Просечно
годишно паѓаат 423,8 мм врнежи, и тоа нај врнежлив месец е ноември (49,7), а најсушен е август
(21,1мм).
18
-Пејсаж и природни ресурси Подрачјето на рамничарски дел, без некои поголеми особености на
категорија на предел со природни, пејсажни карактеристики.
ПОДАТОЦИ ЗА СОЗДАДЕНИ ВРЕДНОСТИ И ЧИНИТЕЛИ КОИ ЈА СИНТЕТИЗИРААТ
СОСТОЈБАТА НА ЖИВОТОТ НА ЧОВЕКОТ И НАЧИНОТ НА УПОТРЕБА НА ЗЕМЈИШТЕТО
ВО РАМКИТЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ
-Намена на просторот - содржини Просторот дефиниран за изработка на Урбанистички
Проект(УП) за изградба на фотонапонска соларна електроцентрала – Е1.13 во општина Крива
Паланка, нема регистрирано постојни градби, односно простор од планскиот опфат е
неизградено земјиште. Сообраќајната и комунална инфраструктура се делумно изведени.
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Пристапот до планскиот опфат е преку пристапен пат.
ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ЗЕМЈИШТЕТО И ЗЕЛЕНИЛОТО ВО ПЛАНСКИОТ ОПФАТ
-Градежен фонд Во планскиот опфат нема постојна градба .
-Сообраќај Подрачјето на планскиот опфат се наоѓа во подрачјето на КО Крива Паланка,
општина Крива Паланка. Пристапот до планскиот опфат е преку пристапен пат.
-Зеленило Во планскиот опфат нема зеленило.
ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ПОСТОЈНИ СПОМЕНИЧКИ ЦЕЛИНИ, ГРАДБИ ОД КУЛТУРНО-
ИСТОРИСКО ЗНАЧЕЊЕ И КУЛТУРНИ ПРЕДЕЛИ
Согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. Весник број 199/14, 44/15,
193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), во просторните и урбанистички планови, врз основа на
документацијата за недвижното културно наследство, задолжително се утврдуваат плански
мерки за заштита на спомениците на културата, како и насоки за определување на режимот на
нивната заштита согласно Закон за заштита на културното наследство (Сл. Весник на РМ бр.
20/04, 71/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13 и 38/14 и 44/14 и 199/14 и 104/15 и
154/15, 192/15, 39/16).
ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ИЗГРАДЕНА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
Во границите на планскиот опфат нема изведена комунална инфраструктура.
Водоснабдување
Во границите на планскиот опфат нема изведена водоводна мрежа.
Одведување на отпадните води Во границите на планскиот опфат нема изведена канализациона
мрежа.
Наводнување на обработливи површини Во границите на планскиот опфат нема системи за
наводнување.

Електроенегетска и телекомуникациска инфраструктура и јавно осветлување Електроенергетска
инфраструктура Во границите на планскиот опфат нема изведена електо мрежа.
Телекомуникациска инфраструктура Во границите на планскиот опфат нема изведена
телекомуникациска инфраструктура. Јавно осветлување Нема инсталација за јавно осветлување
во рамки на планскиот опфат.
ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ГРАДБИТЕ СО ПРАВЕН СТАТУС
Во границата на планскиот опфат нема изградена градба.
АНАЛИЗА НА СТЕПЕН НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ВАЖЕЧКИОТ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН
Освен во Просторниот план на Република Македонија, овој локалитет односно плански опфат,
досега не е третиран во ниедна планска документација.
АНАЛИЗА НА МОЖНОСТИ ЗА ПРОСТОРЕН РАЗВОЈ
Анализата покажува дека на локалитет, односно планскиот опфат за кој се изработува Локална
урбанистичка планска документација, нема изграден градежен фонд ниту има изградена
комунална инфраструктура, така што оваа урбанистичка документација предвидува плански
концепт кој максимално ќе ги почитува просторните природни и создадени услови и ќе
овозможи просторен развој, преку изградба на соодветна супра и инфраструктура која ќе се
вклопи со постојната состојба на локацијата за многу повисоко ниво на услуги. Анализата на
можностите за просторен развој го условува планирањето кое треба да биде сегментирано и
базирано врз:
• приоритети и потреби;
• корелативни повеќедисциплински меѓусебни условености;
• комплементарност;
• економска исплатливост.
Во дефинирање на планскиот концепт важни се следните критериуми исцрпени од анализата на
просторот:
• Дефинирање на сообраќајната мрежа за потребите на просторот со заштита на животната
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средина;
• Рационално планирање на земјиштето со утврдување големина на градежна парцела;
• Задоволување на современите норми за работа во рамките на важечките норми за
урбанистичкото планирање;
• Оформување на простор за содржини за магацин со придружни содржини со компатибилни
намени;
• Условување на сообраќајната инфраструктура за безбеден пристап до планскиот опфат;
• Условување на пешачкото движење во функција на инвалидизирани лица, без бариери;
• Условување на потребите за паркирање да се решаваат во сопствената парцела,
20
• Задоволување на потребите од енергија (електроенергија) преку адекватна и рационална
инфраструктурна мрежа;
• Поврзување на градбите на инфраструктурната мрежа за телекомуникациски услуги;
• Задоволување на потребите од водоснабдување (санитарна и техничка вода, за поливање и
противпожар) преку адекватна и рационална инфраструктурна мрежа;
• Адекватно и рационално прифаќање на отпадните води (фекални и атмосферски одделно)
преку адекватна и рационална инфраструктурна мрежа;
• Соодветен третман на фекалните и другите отпадни води;
Анализата на можностите за просторен развој го издвојува следното:
• Поврзаност на планскиот опфат со град Крива Паланка и околината преку системот на
секундарна и примарна сообраќајна мрежа;
• Можноста за поврзување на инфраструктурните водови
Анализата покажува дека на овој локалитет е можна реализација на Фотонапонска соларна
електроцентрала.
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Технички опис

За изведба на Фотонапонската електроелектроцентрала со моќност од 7999 KW ќе се
инсталираат 2336 фотонапонски модули со поединечна моќност од 550 Wp.на објект со намена
Е1.13-ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ на Крива Паланка

Поради карактеристичната форма на плацот, системот ќе се изведува во 900 стринга се
состојат од по 16-26 панела Секоја група која влегува во еден инвертор има по 10-12 стринга
врзани во серија. Напоните од стринговите доаѓаат во соодветниот инвертор.

Инвертори ќе бидат 80 броја од по 100 киловати од производителот GROWATT.
Сите тие се монтирани на метална самосточки конструкции и каблите излегуваат од

цевкатате па се собираат во стринговите(сноповите од кабли). Панелите се монтираат во редови
од правец југ, под оптимален агол од 25°.

Од спојниот ормар преку разводниот мерен ормар на ЕВН, струјата произведена од
фотонапонската електроцентрала се предава на дистрибутивниот систем на напонско ниво од 3 х
0,4 KV.

Електрично поврзување
Електрична мрежа

Берово е поврзано со електроенергетскиот систем на Република Македонија преку
далноводот во Крива Паланка.
Покриеност со електрична енергија: 100%
А. ДАЛНОВОД
Реден
број

Сопствени
(m)

Туѓи (m) Вкупно
(m)

1 110 kV Далновод 72000 72000
2 35 kV Далновод 21500 12000 33500
3 10 kV Далновод 140000
4 Нисконапонска

мрежа 290000 290000
5 Приклучоци 130000 130000

СЕ ВКУПНО: 513500 12000 525500
Извор: ЕСМ, Подрачна единицаКУМАНОВО
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Б. ТРАФОСТАНИЦИ
 110 ТС 10/0,4 kV
 2 ТС 110/35/10 kV
 1 ТС 35/10 kV

Годишна потрошувачка на електрична енергија во општината: 25MWА
Специфична потрошувачка: 385 кWh/жител.
Цена средна: 4,61 денар/kWh електрична енергија

Карактеристики за специфичното електрично поврзување на Солар ТИН ДООЕЛ
Крива Паланка:

Сите 14544 фотонапонски панели електрично се поделени на 900 независни групи .
Произведената струја од секоја подгрупа се носи со посебен кабел со пречник од мин 6 мм2 до
соодветниот инвертор монтиран на подножјето на системот. Употребените панели се производ
на Longi solar, модел LR5-72 HIH 550 M изработени од поликристален силициум и се со
поединечна моќност од 550 W. Ќелиите на панелот од долната страна се заштитени со
полимерна маса, а од горната со специјално калено стакло со зголемен ефект на самочистење.

Поврзување со мрежата на ЕВН:

Од собирницата во систем салата каде се спојуваат напоните од трите инвертори,
збирниот напон се носи до излезното спојно ормарче на ЕВН, каде преку четири квадрантно
броило се предава на дистрибутивниот систем на мрежата.

Заземјување:

Фотонапонските панели се заземјени преку нивните алуминиумски рамки и се поврзани
со металната носечка конструкција на секое дрво(столб со рамка за четири панела).

Заземјувањето на секој сегмент од конструкцијата ќе биде изведено во вид на прстен
околу целата зафатена површина на теренот, со помош на поцинкувана лента. Заради
дополнително подобрување на одводноста на заземјувачите прстените меѓусебно ќе бидат
поврзани со дополнителна поцинкувана метална лента.

Громобранска инсталација и заштитно заземјување
Целта на оваа задаче е да се предвиди монтажа на инсталацијата за заштита од

атмосферски празнења – Громобранска заштита. Заштитата од атмосверски празнења ќе биде по
принцип на Френклинов стап(класчна метална шипка со шилец на врвот), со соодветен број на
вертикални метални шипки. Сите вертикални метални шипки да видат поврзани на заштитнит
заземјувач на постројката.

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

Да се изврши заземјување на целокупната метална опрема од фотобапонската постројка,
фотонапонски модули, куќишта на инверторите, столбови и конструкција на фотонапонските
панели и нисконапонската опрема.

Заземјување и громобран
Гарантираниот животен век на фотонапонските системи на производство на електрична

енергија е 25 години, нивната изведба и инсталација на отворен простор, како и чувствителната
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електроника на инверторите бараат ефикасни заштитни мерки од атмосверски празнења и
пренапони. Поради барањата за инсталација на фотонапонските панели на голем простор,
готоанпонските системи се особено загрозени од атмосферски празнења за време на грмотевици.
Причина за пренапони во фотонапонските системи се: индуктивни и капацитативни 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
фотонапонската електрана. Пренапоните кои се пренесуваат во фотонапонскиот систем можат
сериозно да ги оштетат фотонапонските панали и инверторите. Ова може да доведе до сериозни
последици на функционирањето на системот. Прво, високи трошоци за поправка(целосна замена
на панали и инвертори) и второ, оштетување и неисправност на фотонапонскиот систем може да
резултира со значително намалување на профитот на еператорот на фотонапонскиот систем –
намалено производство на електрчна енергија.

Фотонапонската постројка за производство на електрична енергија – сончева електрана
ќе се штити од атмосверски празнења со поставување на надворешна громобранска заштита.

Громобранската инсталација е решена според важечките постоечки стандарди за
изведени 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 користење на Френклинов стап - класична
метална шипка со шилец на врвот, фиксиран во бетонски постамент вкопан во земја на
длабочина 0,8m. Френклиновиот стап во случајов претставува одвоен спроводник кој треба да ја
спроведе струјата на атмосверското празнење во земја.

Како громобрански заземјувач, кој воедно ретставува и заштитен заземјувач, се користи
челично поцинкувана лента FeZn 30х4 mm. , поставено во форма на мрежа – низ од
правоаголници со димензии 3700 х 5100 mm. 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 според барањата во проектната програма.
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 случан на
доземен спој, наопнот на допир и напонот на чекор не е поголем од законски пропишаните 65V.

Заземјувањето на сите изложени 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 16mm2 . На краевите на
овие бакарни јажиња се поставуваат кабел папучи кои потао меанички се прицврстуваат на
изложените метални делови на вградената опрема. Кај одредени метални делови(метална шипка
за прифаќање на атмосверски празнења, челична поцинкувана лента и сл.) споевите се вршат со
машински завртки, парчиња за вкрстување или заварување.

Системот за громобранска заштита е димензиониран согласно пресметки соодветни за
теренот. За истиот по изведувањето, треба да се изврши мерење и издавање на атест од
овластена фирма.

За секоја поголема измена на горенаведеното, изведувачот на работите да постапи според
позитивните прописи за ваков вид на електрични инсталации, а за поголеми измени да се
консултира проектантот.
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Цртежи(електрични шеми)
СОСТАВИЛ

деи Љубомир Петровиќ
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