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- Општ дел
1.
Регистрација на проектантското претпријатие
2.
Лиценци и овластување на носителот на проектна документација
3.
Писма и информации од јавни институции
I. ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ – Текстуален дел
1. Површина и опис на границите на проектен опфат со географско и геодетско одредување на неговото
подрачје
2. Историјат на планирањето и уредувањето на подрачјето во близина на проектниот опфат и неговата
непосредна околина
3. Податоци за природните чинители кои можат да влијаат на развојот на подрачјето во рамки на
проектниот опфат, на проектни решенија и на нивното спроведување: географски, геолошки,
геомеханички, сеизмички, климатолошки, хидрографски, хидролошки податоци, природни ресурси,
заштитени екосистеми и друго
4. Податоци за создадените вредности и чинители кои ја синтетизираат состојбата на начинот на
човековата употреба на земјиштето во рамките на планскиот опфат: културно, историски, демографски,
економски, стопански, сообраќајни, социјални и други чинители
5. Инвентаризација на: земјиштето во проектниот опфат, изградениот градежен фонд, вкупната физичка
супраструктура и инсталации во рамки на проектниот опфат
6. Инвентаризација на градби со режим на заштита на културно наследство, постојни споменички
целини, културни предели и друго
7. Инвентаризација на изградената комунална инфраструктура: сообраќајните, електричните,
канализациските, водоводните, поштенските, гасоводните, топловодните, телефонските и другите
водови и објекти
8. Други податоци од субјектите од член 47 од Законот за урбанистичко планирање, релевантни за
подрачјето во планскиот опфат
ПРИЛОЗИ КОН ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ
1. Полномошно од нарачателот
2. Имотни листови за земјиштето
3. Податоци и информации од државните органи, институции, установи и правни лица кои вршат јавни
услуги
ГРАФИЧКИ ДЕЛ
1. Услови за планирање на просторот
2. Ажурирана геодетска подлога со нанесена граница на проектен опфат
3. Карта на изградениот градежен фонд и изградената комунална инфраструктура
II. ПЛАНСКИ ДЕЛ НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ – Текстуален дел
1. Проектна програма
2. Инвентаризација на снимен изграден градежен фонд, вкупна физичка супраструктура и
инфраструктура во рамки на проектниот опфат
3. Опис и образложение на проектниот концепт на урбанистичкото решение на градежната парцела, во
која е утрврден простор определен со градежни линии
3.1 Дејности и активности кои се одвиваат во градбите во градежната парцела со нумерички показатели
на урбанистичките параметри за секоја градба поединечно
3.2 Внатрешни сообраќајници, и начин на обезбедување на потребен број на паркинг места
3.3 Партерно решение со хортикултура
3.4 Водови и инсталации на инфраструктурите
4. Детални услови за проектирање и градење
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5. Мерки за заштита
5.1 Мерки за заштита на животната средина
5.2 Мерки за заштита и спасување
5.3 Мерки за обезбедување на пристапност за лица со инвалидност
5.4 Мерки за заштита на културното наследство

ГРАФИЧКИ ДЕЛ
1. Урбанистичко решение за проектниот опфат
2. Урбанистичко решение на сообраќај и нивелманско решение
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4. Синтезен план
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III. ПРОЕКТЕН ДЕЛ
1.
Идејна архитектонска документација
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ДРУШТВО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ, РЕВИЗИЈА И НАДЗОР
ЗУМ ПРОЕКТ ДОО Скопје
бул. Јане Сандански бр. 59-1/1 мезанин, Скопје
mail: zumproekt@zumproekt.mk

The image part with relationship ID rId17 was not found in the file.

Врз основа на Законот за урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М. бр. 32/20),
Правилник за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр. 225/20 и 219/21), а во врска со
изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за фотоволтаични
електрани, на дел од КП 4937, КП 4941, дел од КП 6980, дел од КП 6979 и дел од КП 4797, КO
Блатец, Општина Виница, донесувам:

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПЛАНЕР
За изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за
фотоволтаични електрани, на дел од КП 4937, КП 4941, дел од КП 6980, дел од КП 6979 и дел
од КП 4797, КO Блатец, Општина Виница, со технички број 59/21-У, изработен од страна на
"ЗУМ ПРОЕКТ" доо Скопје, како планер се назначува:
1. Иво Ѓорѓиев, дипл.инж.арх.
број на овластување 0.0101
2. Нина Смрајц, дипл.инж.арх.
број на овластување 0.0310
Планерите се должни планската документација да ја изработат согласно Законот за
урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М. бр. 32/20), Правилник за урбанистичко планирање
(Сл.Весник на РМ бр. 225/20 и 219/21), како и другите важечки прописи и нормативи од
областа на урбанизмот.

Управител:
Иво Ѓорѓиев, диа.
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Текстуален дел
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1. Површина и опис на границите на проектен опфат со географско и геодетско одредување
на неговото подрачје
Просторот кој е предмет на изработка на Урбанистички проект вон опфат на
урбанистички план за фотоволтаични електрани, на дел од КП 4937, КП 4941, дел од КП 6980,
дел од КП 6979 и дел од КП 4797, КO Блатец, Општина Виница и во тие граници зафаќа
површина од 15332м2 или 1,53ха.
Предметниот проектен опфат ги зафаќа катастарските парцели:
Дел од КП 4937, КП 4941, дел од КП 6980, дел од КП 6979 и дел од КП 4797, КO Блатец,
Општина Виница;
Предмет на изработка ќе биде оформување на градежна парцела согласно
стандардите и нормативите за урбанистичко планирање, одредување на катноста на градбата,
површината за градба, компатибилните намени, приклучокот и сообраќајните пристапи,
согласно стандардите и нормативите за урбанистичко планирање за ваков тип на објекти.
Пристапот до локацијата за моторни возила ќе се планира преку постојниот пристапен
пат од северна страна.
Границата на предметната Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за
фотоволтаични електрани, на дел од КП 4937, КП 4941, дел од КП 6980, дел од КП 6979 и дел
од КП 4797, КO Блатец, Општина Виница е со следниве координати:
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

X
Y
N
X
Y
N
4633965.54
7633118.15 13 4633879.23
7633023.83 25
4633959.523 7633111.469 14 4633866.17
7633026.19 26
4634056.221 7633102.59 15 4633848.401 7633024.516 27
4634055.124 7633090.641 16 4633839.24
7633064
28
4633949.498 7633100.339 17 4633844.53
7633083.52 29
4633943.96
7633094.19 18 4633881.72
7633102.76 30
4633923.4
7633099.02 19 4633893.28
7633107.36 31
4633918.43
7633071.61 20 4633913.2
7633115.62 32
4633922.44
7633050.77 21 4633917.12
7633116.8 33
4633904.7
7633032.82 22 4633918.86
7633167.18 34
4633896
7633027.5 23 4633912.29
7633201.97
4633889.66
7633025.1 24 4633903.02
7633222.32

X
4633896.59
4633918.25
4633927.69
4633938.08
4633953.81
4633966.14
4633976.94
4633980.93
4633979.07
4633975.21

Y
7633245.33
7633275.35
7633264.9
7633248.54
7633221.4
7633198.62
7633184.17
7633169.77
7633146.82
7633132.75

2. Историјат на планирањето и уредувањето на подрачјето во близина на проектниот опфат
и неговата непосредна околина
Предметната локација за изработка Урбанистички проект вон опфат на урбанистички
план за фотоволтаични електрани, на дел од КП 4937, КП 4941, дел од КП 6980, дел од КП
6979 и дел од КП 4797, КO Блатец, Општина Виница е опфатена во рамките на урбаниот опфат
на Просторниот План на Република Македонија, според кој се изработени условите за
планирање на просторот од страна на Агенцијата за планирање на просторот - Скопје,
Република Македонија, со технички број Y07621 од Мај 2021, за кои Услови е добиено
Решение од Министерството за животна средина и просторно планирање со бр. УП 1-15
721/2021 од 28.05.2021 година.
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3. Податоци за природните чинители кои можат да влијаат на развојот на подрачјето во
рамки на проектниот опфат, на проектни решенија и на нивното спроведување:
географски, геолошки, геомеханички, сеизмички, климатолошки, хидрографски,
хидролошки податоци, природни ресурси, заштитени екосистеми и друго
Природните карактеристики на едно подрачје претставуваат збир на вредности и
обележја создадени од природата, без учество и влијание на човекот. Тие ги опфаќаат:
географската и геопрометната положба на подрачјето, релјефните карактеристики, геолошки,
педолошки, хидрографски, сеизмички, климатски и др.
Во условите за планирање со технички број Y07621 од Мај 2021, за кои Услови е
добиено Решение од Министерството за животна средина и просторно планирање со бр. УП 115 721/2021 од 28.05.2021 година спаѓа и проектниот опфат кој е предмет на оваа планскопроектна документација - Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за
фотоволтаични електрани, на дел од КП 4937, КП 4941, дел од КП 6980, дел од КП 6979 и дел
од КП 4797, КO Блатец, Општина Виница.
Микроклима
Природните карактеристики на едно подрачје представуваат збир на вредности и
обележја создадени од природата, а 6ез учеството и влијанието на човекот во нив спаѓаат
географската и геопрометнаа положба на подрачјето, рељефните карактеристики, геолошки,
сеизмички, педолошки и климатски карактеристики.
Условите за планирање на просторот се наменети за изградба на фотоволтаични
електрани во КО Блатец, Општина Виница.
Досегашните набљудувани интензитети зборуваат дека е регистрирана максимална
јачина на земјотресите од 8°по МСЦ скалата на територијата на градот со што истата припаѓа
во сеизмички опасни зони.
Според географската положба, овој предел е изложен на влијанијата на
континентално-субмедитеранската клима. Тоа е типично транслационо подрачје и во него се
комбинираат влијанијата на субмедитеранската и источно континенталната клима. При тоа, за
климата во оваа општина од големо значење е нејзината диспозитивна положба помеѓу двете
грамадни маси - Осоговските Планини и Плачковица, како и конфигурацијата на самата
Кочанско-Виничка Котлина, која што е широко отворена кон запад, а од сите страни е оградена
со високи планини. На тој начин, Котлината, каде што припаѓа и прсдметната локација, е
заштитена од директното влијание на северните воздушни маси со планинскиот масив
Осогово, и од директните јужни влијанија со планинскиот масив Плачковица.
Покрај географската ширина, надморската висина и пробивот на топол воздух по
долината на р.Брегалница откај Повардарието, врз климата во околината влијаат и други
фактори кои незначително ја модифицираат. Поголемата надморска висина и близината на
Осоговските планини придонесуваат летните горештини да бидат поретки во овој крај.
Климата е карактеристична по тоа што тука се судираат две различни струења. Имено, по текот
на р.Брегалница, продира во реонот изменето медитеранска клима, а откај Плачковица и
Голак пробива континентална клима. Влијанијата на овие две климатски струења се гледаат и
преку одгледувањето на некои земјоделски култури, на пример: афион, ориз, тутун и др.,
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карактеристично за медитеранската клима: рж, овес, овошни насади, карактеристично за
континенталната клима.
Ветровите се исто така честа појава во овој регион. Застапени се ветровите од сите 8
правци со доминација на ветровите од југозападен правец и од североисточен правец.
Југозападниот ветар е со просечни честини 155%о. средна брзина од 2,2m/s и максимална
брзина од 8 бофори. Втор по зачестеност е северниот ветар со просечна честина 110%о и
брзина 2,1m/s и максимална брзина од 8 бофори. На сликата погоре дадена е ружата на
ветрови за овој регион.
Просечно годишно на овој простор паѓаат 516,1mm врнежи, и тоа најмногу во ноември
месец 60,2mm, а најмалку во ДЕКЕМВРИ со 32,1mm. Мразниот период изнесува 148 дена,
просечно последниот пролетен мразен ден е 30-03, а апсолутен краен пролетен мраз е
забележан 28-04-1984 год. Првиот есенски мраз просечно се јавува 3-11, а апсолутен почеток
на мразниот период е забележан на 7-10-1971 год. Бројот на денови со снег е 18. Магливи
денови во овој простор има само околу 6 дена годишно. Просечен број на денови кога паѓа
град е 19 дена. Ведри денови има годишно 80, облачни денови 150 и тмурни денови 135.
Влажноста на воздухот изнесува 70%. Најголема е во декември месец со 81%, а најмала во јули
месец со 60%. Просечно годишната температура на воздухот е 130С, а годишна амплитуда е
22,10С среден годишен минимум на температурата е 6,50С, каде што јануари е најладен со 3,20С, и најтопол јуни со 150С. Средногодишен максимум е 18,60С јануари со 5,30С и јули со
29,90С. Апсолутен максимум е забележан 8-7-1988 год од 41,20С, а апсолутен минимум е
забележан на 26-1-1963 год од -21,53С.
Податоците се од мерна станица Виница.
Водни ресурси и водостопанска инфраструктура
Планирањето и реализирањето на активностите за подобрување на условите за живот
согласно Просторниот план на Р. Македонија треба да се во корелација со концептот за
одржлив развој, кој подразбира рационално користење на природните и создадените добра.
Одржливиот развој подразбира користење на добрата во мерка која дозволува нивна
репродукција, усогласување на развојните стратегии и спречување на конфликти во сите
области на живеење. Во развојот на водостопанството и водостопанската инфраструктура
концептот на одржлив развој е насочен кон рационално користење на водата, условено од
фактот дека Републиката е сиромашна со вода. Колку водите во одреден простор може да се
сметаат за „воден ресурс” зависи од можноста за нивно искористување, односно од можноста
за реализирање на водостопански решенија со кои водите ќе се искористат за покривање на
потребите од вода за населението, земјоделството, енергетиката, индустријата и за заштитата
на живиот свет.
Со Просторниот план на Република Македонија на територијата на Републиката
дефинирани се 15 водостопански подрачја (ВП): ВП „Полог”, „Скопје”, „Треска”, „Пчиња”,
„Среден Вардар”, „Горна Брегалница”, „Средна и Долна Брегалница”, „Пелагонија”, „Средна и
Долна Црна”, „Долен Вардар”, „Дојран”, „Струмичко Радовишко”, „Охридско - Струшко”,
„Преспа“ и „Дебар”. Оваа поделба овозможува реално да се согледаат расположивите и
потребните количини на вода за одреден регион.
Предметниот опфат на фотоволтаичните електрани во КО Блатец, општина Виница, се
наоѓа во водостопанското подрачје (ВП) „Средна и Долна Брегалница” кое го опфаќа сливот на
реката Брегалница од браната Калиманци до вливот во реката Вардар. На ова ВП припаѓаат и
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сливовите на реките: Оризарска, Злетовска, Светиниколска, Осојница, Зрновка, Козјачка и
Лакавица.
ВП „Средна и Долна Брегалница” е сиромашно со вода. За сливот на реката Брегалница
специфичното истекување мерено кај водомерната станица „Берово” изнесува 11,8 л/сек/км2,
додека на водомерните станици „Очи Пале” изнесува 5,9 л/сек/км2 и „Штип” изнесува 4,1
л/сек/км2.
За целосно искористување на потенцијалот на водотеците (хидроенергетски, за
водоснабдување на населението и индустријата и за наводнување) во ова ВП изградени се
акумулациите Градче на реката Кочанска, Пишица на реката Пишица, Мантово на Лакавица и
Мавровица на река Мавровица. За идниот период се предвидува изградба на акумулациите:
Јагмулар на реката Брегалница, Речане на Оризарска Река и Баргала на Козјачка Река.
Бидејки Источниот регион е сиромашен со вода, со Просторниот план на Република
Македонија зацртана е изградба на регионален водостопански систем (РВС) „Треска”, со кој ќе
се зафаќаат води од сливот на реката Треска и ќе се транспортират кон Источна Македонија,
односно ќе се покриваат потребите во ВП „Скопско”, „Пчиња”, „Средна и Долна Брегалница” и
„Струмичко Радовишко”. Дефинирањето на трасата на овој РВС ќе биде предмет на идна
проектно техничка и урбанистичко планска документација.
Изградбата на фотоволтаичната електрана за производство на електрична енергија
преку користење на сончевата енергија како обновлив ресурс, во регион кој е сиромашен со
вода, ќе допринесе за подобрување на енергетската покриеност на регионот во согласност со
принципите на еколошко и одржливо искористување на природните ресурси.
4. Податоци за создадените вредности и чинители кои ја синтетизираат состојбата на
начинот на човековата употреба на земјиштето во рамките на планскиот опфат:
културно, историски, демографски, економски, стопански, сообраќајни, социјални и
други чинители
Просторот кој е предмет на разработка на овој Урбанистички проект се наоѓа на терен
кој е градежно не изграден.
За просторот потребно е дооформување и дополна со осовременување на
инфраструктурните системи со што потребно е да се постигне повисок стандард во однос на:
• површини;
• квалитет на градба;
• употреба на материјали;
• повисоки естетски вредности;
• соодветна комунална инфраструктура;
• обезбедување на сите сообраќајни услови за проточност и безбедност на
сообраќајот и комплексно решавање на сообраќајот во мирување;
• поврзување со сите градски инфраструктурни системи, како и можност од
реализација на нови системи;
Население
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.
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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.
Тргнувајќи од определбата дека популациската политика преку систем на мерки и
активности треба да влијае врз природниот прираст, се оценува дека за обезбедување на
плански развој и излез од состојбата на неразвиеност се наметнува водењето активна
популациска политика во согласност со можностите на социо- економски развој на
Републиката. Во овие рамки треба да се води единствена популациска политика со
диференциран пристап и мерки по одделни подрачја, со цел да се постигне оптимализација
во користењето на просторот и ресурсите, хуманизација на условите за семејниот и
општествениот живот на населението, намалување на миграциите, како и создавање на услови
за порамномерен регионален развој на Републиката.
Според податоците од Пописот на населението, домаќинствата и становите спроведен
во 2002 год. вкупниот број на жители во Општина Виница на чиј простор се наоѓа предметната
локација, изнесува 19.938 жители, од кои 40,4% претставува расположива работна сила која
што е значаен потенцијал за идниот развој на овој крај.
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.
Сообраќај и врски
Комуникациската мрежа на Република Северна Македонија, сочинета од повеќе
комуникациски потсистеми, е етаблирана преку системот за сообраќај и врски врз чија основа,
помеѓу другото, се темели и организацијата на просторот на државата. Комуникациските
системи во Републиката, кои се од особено значење за развојот на стопанските активности, се
очекува да се подобруваат, унапредуваат и да се развиваат во две насоки на развој на
комуникациите:
екстерното поврзување на државата (стратешки коридори);
интерното поврзување во државата (регионални и локални потреби).
Основа за екстерното поврзување на државата се дефинираните комуникациски
коридори согласно меѓународните конвенции и препораки, што воедно се и основа за
ориентација кон европските и балканските определби за економски и технолошки
комуникации, што е од особено значење за извозот.
Основата за интерното поврзување во државата односно планирање и развој на
патната мрежа на РС Македонија се базира на категоризација на патиштата, на стратешки
дефинирани меѓународни коридори за патен сообраќај, на досега изградената европска патна
мрежа-ТЕМ со “Е” ознака на патиштата, на досега изградената магистрална и регионална патна
мрежа, како и на определбите од долгорочната стратегија за развој.
Мрежата на патишта “Е” ознака што ги дефинира меѓународните коридори за патен
сообраќај низ Републиката се: Е-65, Е-75, Е-850, Е-871.
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Според Просторниот план на Република
Македонија, автопатската и
магистрална патна мрежа релевантна за предметниот простор е:
- М-5
- (Крстосница Подмоље-Охрид-Ресен-Битола-Прилеп-Велес-Бабунакрстосница Отовица-Штип-Кочани-Делчево-БГ-Звегор), со (Крак Битола- крстосница
Кукуречани- ГР-Меџитлија)
Врз основа на Одлуката за категоризација на државните патишта („Службен весник на
Република Македонија” број 133/11, 150/11 и 20/12) овој магистрален патен правец се
преименува со ознаката:
- А3 (М-5) - (Крстосница Требениште-врска со А-2-крстосница Подмоље-ОхридКосел-Ресен-Битола-Прилеп-Велес-Штип-Кочани-Делчево-граница со Бугаријаграничен премин Рамна Нива), делница Битола-крстосница Кукуречани-граница со
Грција-граничен премин Меџитлија-делница Косел-врска со А-3-Охрид- граница со
Албанија-граничен премин Љубаништа.
Во идната патна мрежа на Републиката, основните патни коридори ќе ги следат веќе
традиционалните правци во насока север-југ (коридор 10), односно исток-запад (коридор 8),
што се вкрстосуваат во просторот помеѓу градовите: Скопје, Куманово и Велес. На тој начин
дел од магистралните патишта во Републиката ќе формираат три основни патни коридори, што
треба да се изградат со технички и експлоатациони карактеристики компатибилни со системот
на европските автопатишта (ТЕМ):
- север-југ: М-1 (Србија - Куманово - Велес - Гевгелија - Г рција),
- исток-запад: М-2 и М-4 (Бугарија-Крива Паланка-Куманово-Скопје-Тетово-СтругаАлбанија и крак Скопје - Србија),
- исток-запад: М-5 (Бугарија - Делчево - Кочани - Штип - Велес -Прилеп - Битола Ресен - Охрид- Требеништа - М4 (крак Битола -граница со Грција).
На автопатската и магистралната патна мрежа се надоврзуваат регионалните
патишта, што заедно со локалните категоризирани патишта ќе ја сочинуваат патната мрежа
на Републиката.
Релевантен регионален патен правец за предметната локација, според Просторниот
план на Република Македонија, влегува во групата на регионални патишта "Р1" и е со ознака:
- Р1304 (Р527) - (Превалец-врска со А3-Виница-Митрашинци-Смојмирово-врска со
Р1302).
Динамиката за реализација на мрежата, што ќе овозможи целосно опслужување на
Републиката, ќе биде во функција на сообраќајните потреби (очекуваниот обем на
сообраќајот), потребите за интеграција во европскиот патен систем, како и економската моќ на
државата, а трасите на меѓународните и магистралните патишта, задолжително ќе поминуваат
надвор од населените места и се предлага да се решаваат со денивелирано вкрстосување со
останатата патна мрежа.
При планирање да се почитува Законот за јавни патишта („Службен весник на
Република Македонија” број 84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13,
187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15, 150/15, 31/16, 71/16 и 163/16).
Железнички сообраќај: Концепцијата за развој на железничкиот систем базира на
потребата за модернизација и проширување на железницата во целина, како и поврзување на
железничката мрежа на Републиката со соодветните мрежи на Република Бугарија и
Република Албанија.
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Железничката мрежа на Републиката, во планскиот период, треба да ја сочинуваат:
магистрални железнички линии од меѓународен карактер, регионални линии и локални
линии.
1. Магистрални железнички линии од меѓународен карактер:
- СР- Табановце-Скопје-Гевгелија-ГР
213,5 km
- СР - Блаце-Скопје
31,7 km
- СР -Кременица-Битола-Велес
145,6 km
- БГ -Крива Паланка-Куманово
84,7 km
- АЛ-Струга-Кичево-Скопје
143,0 km
Покрај постојните врски Табановце и Блаце на север, односно Гевгелија и Кременица
на југ, ќе се изврши и соодветно поврзување на исток кон Република Бугарија, односно на
запад кон Република Албанија, со што ќе се овозможи целосно интегрирање на македонскиот
железнички систем со соодветните системи на соседните држави.
Во планскиот период меѓудругото, се очекува развој на интегралниот транспорт,
односно техничко-технолошкото доопремување на Македонските железници за извршување
на задачите и за вклучување во меѓународниот сообраќај, што е во согласност со стратегијата
на развојот на железничкиот сообраќај и со реалните можности на Р.С. Македонија.
Воздушен сообраќај: Воздушните патишта во Р.С. Македонија се интегрален дел од
европската мрежа на воздушни коридори со ширина од 10 наутички милји во кои
контролирано се одвиваат прелетите над територијата на државата.
Примарната аеродромска мрежа во Државата треба да ја сочинуваат вкупно 4
аеродроми за јавен воздушен сообраќај, и тоа во Скопје, Охрид, Струмица и Битола.
Аеродромот во Скопје е оспособен за прием и опрема на интерконтинентални авиони,
аеродромот во Охрид е реконструиран во повисока-И категорија, а новите аеродроми што се
предвидуваат во Струмица и Битола се предвидени да бидат со доминантна намена за карго
транспорт на стоки.
Секундарната аеродромска мрежа се предлага да ја сочинуваат сегашните 5
реконструирани и технички доопремени спортски аеродроми и вкупно 15 аеродроми за
стопанска авијација, од кои 7 нови. Покрај тоа треба да се уредат и околу 20 терени за
дополнителен развој на воздухопловниот спорт и туризам во согласност со меѓународните
прописи за ваков вид на аеродроми
Телекомуникациска мрежа
Радиокомуникациска и кабелска електронско комуникациска мрежа
Радиокомуникациска мрежа е јавна електронска комуникациска мрежа со која се
обезбедува емитување, пренос или прием на знаци, сигнали, текст, слики и звуци или други
содржини од каква било природа преку радиобранови. Основни елементи на
примопредавателниот систем се: антените, антенските столбови, водови, засилувачи и друго.
Јавните електронски комуникациски мрежи треба да се планираат, поставуваат, градат,
употребуваат и слично под услови утврдени со Законот за електронските комуникации,
прописите донесени врз основа на него, прописите за просторно и урбанистичко планирање и
градење, прописите за заштита на животната средина, нормативите, прописите и техничките
спецификации содржани во препораките на Европската Унија.
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Изложеноста на јавноста на нејонизирачко електромагнетно зрачење со пуштањето во
работа на антенски систем не треба да ги надминува вредностите пропишани со Упатството за
гранични вредности при изложеност на нејонизирачко зрачење издадено од Меѓународна
комисија за заштита од нејонизирачко зрачење (ICNIRP – International Commission on NonIonizig Radiation Protection). Агенцијата за електронски комуникации врши контрола со
мерење на нејонизирачкото електромагнетно зрачење, со цел да ја утврди усогласеноста на
антенските системи со граничните вредности.
Оператори на мобилната телефонија во Р.С.Македонија се М-Телеком, А1 Македонија,
Телекабел и Лајкамобајл. Тие во своите секојдневни развојни активности вршат:
• Квалитетно мрежно покривање со мобилен сигнал на:
- региони, општини, населени места,
- подрачја од јавен интерес (културно-историски, спортски, стопански,
индустриски, погранични зони и др.),
- сообраќајна и транспортна инфраструктура.
• Подготовка на проекти за развој на мрежата согласно постоечката
инфраструктура на теренот.
• Усогласување на развојните планови со одделни институции на државата
(министерства, управи и сл.).
Целиот овој регион, покриен е со сигнал на мобилна телефонија на двата мобилни
оператори.
Кабелска електронска комуникациска мрежа
Се користи за дистрибуција на јавни електронски комуникациски услуги до крајниот
корисник. Пристапниот дел на мрежата е изграден од кабли (од бакарни парици, коаксијални,
хибридни коаксијално-оптички и/или оптички) и придружни дистрибутивни и изводни точки:
канали, цевки, кабелски окна/шахти, надворешни ормари и др.
Јавната кабелска електронска комуникациска мрежа и придружните средства треба да
се планираат, проектираат, поставуваат и градат на начин кој нема да ја попречува работата на
другите електронски комуникациски мрежи и придружни средства, како ни обезбедувањето
на другите електронски комуникациски услуги.
Изградбата на јавните електронски комуникациски мрежи и придружни средства треба
да се обезбеди:
- заштита на човековото здравје и безбедност,
- заштита на работната и животната средина,
- заштита на просторот од непотребни интервенции,
- заштита на инфраструктурата на изградените јавни електронски комуникациски
мрежи,
- унапредување на развојот и поттикнување на инвестиции во јавните
електронски комуникациски мрежи со воведување на нови технологии и
услуги, а особено со воведување на следни генерации на јавни електронски
комуникациски мрежи.
АД "Македонски Телекомуникации" и останатите оператори за своите корисници
обезбедуваат широк опсег на услуги како што се: говорни услуги (вклучувајќи услуги со
додадена вредност), услуги за пренос на податоци, пристап до Интернет, мобилни
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комуникациони услуги, јавни говорници и др. Комуникациските услуги се обезбедуваат врз
основа на добро воспоставената електронска комуникациска мрежа со примена на
најсовремени технологии.
Операторите на јавна кабелска електронска комуникациска мрежа до крајот на 2020
година треба да обезбедат можност за широкопојасен пристап до услуги (broadband) со
големи брзини на: 100% од домаќинствата покриени со мрежата на операторот со можност за
пристап до јавната комуникациска мрежа со брзина на пренос од 30Mbps и најмалку 50% од
домаќинствата покриени со мрежата на операторот со можност за пристап до јавната
комуникациска мрежа со брзина на пренос од 100Mbps.
За потреби на новите градби, изградената електронска комуникациска инфраструктура
за пренос со големи брзини треба да им овозможи на сите корисници слободен избор на
оператор, а на сите оператори пристап до градбите под еднакви и недискриминаторски
услови.
5. Инвентаризација на: земјиштето во проектниот опфат, изградениот градежен фонд,
вкупната физичка супраструктура и инсталации во рамки на проектниот опфат
За целосно согледување на постојната состојба, во границите на опфатот извршени се
детални истражувања на просторот.
Истражувањата на локалитетот се извршени по пат на:
• директен увид на теренот и
• директна комуникација со корисниците на просторот.
При увидот на лице место, согледано е дека просторот е градежно неизграден, со мал
дел кој опфаќа постоечки пристапен пат и затоа треба програмски да се осмисли и испланира
за реалните потреби.
На геодетската подлога, изработена од овластена фирма ажурирана е состојбата на
просторот, со сите свои параметри на поставеност, димензии и висински точки на предметната
локација и нејзината околина.
До локалитетот има обезбедено пристап преку постојниот пат пред самата локација до
парцелата која е предмет на овој Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за
фотоволтаични електрани, на дел од КП 4937, КП 4941, дел од КП 6980, дел од КП 6979 и дел
од КП 4797, КO Блатец, Општина Виница. Сообраќаен пристап со простор за манипулација на
теренско возило за интервенции на истата се потребни само за време на изведбата на
објектот. Предметниот проектен опфат е со површина од 15332м2 (1,53ха) со намена:
НЗ – Неизградено земјиште
Пристапен пат
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ПОСТОЈНА СОСТОЈБА
КП
дел од КП 4937, КП 4941, дел
од КП 6979 и дел од КП 4797,
КO Блатец
дел од КП 6980, КО Блатец
Вкупно:

Вкупна
површина
на проектен
опфат м²
15332 m2
15332 m2

Намена на површини

површина
по намена
м²

НЗ - Неизградено земјиште

15223 m2

Пристапен пат

109 m2

-

15332 m2

6. Инвентаризација на градби со режим на заштита на културно наследство, постојни
споменички целини, културни предели и друго
Во своето милениумско постоење, човековата цивилизација од праисторијата до
денес, на територијата на нашата држава, оставила значајни траги од вонредни културни,
историски и уметнички вредности кои го потврдуваат постоењето, континуитетот и
идентитетот на македонскиот народ на овие простори.
Просторниот аспект на недвижното културно наследство е предмет на анализа во
корелација со долгорочната стратегија на економски, општествен и просторен развој, односно
стратегија за зачувување и заштита на тоа наследство во услови на пазарно стопанство.
Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата, за потребите на
Просторниот план на Републиката, изготви Експертен елаборат за заштита на недвижното
културно наследство во кој е даден Инвентар на недвижното културно наследство од посебно
значење.
Инвентарот содржи список на регистрирани и евидентирани недвижни културни
добра, што подразбира список на недвижните предмети со утврдено својство споменик на
културата, односно на недвижните предмети за кои основано се претпоставува дека имаат
споменично својство. Тоа се: археолошки локалитети, цркви, манастири, џамии, бањи,
безистени, кули, саат кули, турбиња, мавзолеи, конаци, мостови, згради, куќи, стари чаршии,
стари градски јадра и други споменици со нивните имиња, локации, блиските населени места,
период на настанување и општините во кои се наоѓаат спомениците.
Согласно постоечката законска регулатива, видови на недвижно културно наследство
се: споменици, споменични целини и културни предели.
На подрачјето на катастарската општина Блатец кое е предмет на анализа има
евидентирани недвижни споменици на културата (Експертен елаборат):
1. Археолошки локалитет “Грамади”, Блатец, римски период
2. Археолошки локалитет “Ирин Дол”, Блатец, римски период
3. Археолошки локалитет “Калајџиево”, Блатец, римски период
4. Археолошки локалитет “Кале”, Блатец, римски период
5. Археолошки локалитет “Мојмија”, Блатец, железен и доцноримски период
6. Археолошки локалитет “Рачибрдо”, Блатец, римски период
7. Археолошки локалитет “Селиште”, Блатец, римски период
8. Археолошки локалитет “Св. Спас”, Блатец, римски и средновековен период
9. Археолошки локалитет “Света Недела - Црквиште”, Блатец, римски период и среден
век
10. Археолошки локалитет “Црквиште”, Блатец,доцноримски период
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11. Археолошки локалитет “Чуката”, Блатец, римски период
12. Споменик на паднати борци од НОВ, Блатец, 20 век
13. Црква Св. Илија, Блатец, 19 век
Во Археолошката карта на Република Македонија1, која ги проучува предисториските и
историските слоеви на човековата егзистенција, од најстарите времиња до доцниот среден
век, на анализираното подрачје на катастарската општина, евидентирани се археолошките
локалитети:
КО Блатец - Грамади, населба и некропола од римското време на 1 кт североисточно
од селото. Ирин Дол, могила од римското време на 4 кт североисточно од селотона десниот
брег на реката Осојница. Калајџиево, населба и могила од римското време на 5 кт југоисточно
од селото на левиот брег на Блатечка река. Кале, градиште од римското време источно до
селото на висок риднад Блатечка Река. Мојмија, тумул од железното време и доцноантичка
наслеба на 4 кт северно до селото на мала височинка над патот Виница - Берово. Рачи Брдо,
могила од римското време на 3 кт од селото на десната страна од патот Блатец - Виница. Света
Недела, могила од римското време која се наоѓа северно од селото на левиот брег на реката
Осојница. Селиште, населба од римското време на 100 т источно од селото во подножјето на
локалитетот Кале. Црквиште, населба од доцноримското време на 3,5 кт северозападно од
селото. Чуката, могила од римското време на 1 кт северно од селото.
При изработка на планска документација од пониско ниво, да се утврди точната
позиција на утврдените локалитети со културно наследство и во таа смисла да се применат
плански мерки за заштита на недвижното наследство:
- задолжителен третман на недвижното културно наследство во процесот на
изработката на просторните и урбанистичките планови од пониско ниво заради
обезбедување на плански услови за нивна заштита, остварување на нивната
културна функција, просторна интеграција и активно користење на спомениците на
културата за соодветна намена, во туристичкото стопанство, во малото стопанство и
услугите, како и во вкупниот развој на државата;
- планирање на реконструкција, ревитализација и конзервација на најзначајните
споменички целини и објекти и организација и уредување на контактниот,
околниот споменичен простор заради зачувување на нивната културно - историска
димензија и нивна соодветна презентација;
- измена и дополнување на просторните и урбанистичките планови заради
усогласување од аспект на заштитата на недвижното културно наследство.
Културното недвижно наследство во просторните и урбанистички планови треба да се
третира на начин кој ќе обезбеди негово успешно вклопување во просторното и
организационо ткиво на градовите и населените места или пошироките подрачја и
потенцирање на неговите градежни, обликовни и естетски вредности.
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7. Инвентаризација на изградената комунална инфраструктура: сообраќајните,
електричните, канализациските, водоводните, поштенските, гасоводните, топловодните,
телефонските и другите водови и објекти
Сообраќај
• Согласно добиеното писмо од Јавно претпријатие за државни патишта со бр 10-6171/2 од
23.06.2021 година констатирано е дека приложениот проектен опфат не граничи со
државен пат кој е во надлежност на ЈПДП.
До планскиот опфат кој е предмет на работа води нерегулиран постоен пат (земјен)
преку кој се пристапува од северната страна на проектниот опфат.
• Согласно дописот со арх.бр. 12-8/2021-170 од 14.06.2021 година, од Агенција за цивилно
воздухопловство, утврдено е дека зафатот нема објекти, инсталации, уреди или било какви
структури од областа на цивилното воздухопловство, а градбите во планскиот опфат не
претставуваат препрека и нема да влијаат на безбедноста на цивилниот воздушен
сообраќај, поради што истиот може да се планира без посебни услови и ограничувања од
аспект на безбедноста на воздушниот сообраќај.
Комунална инфраструктура
• Согласно допис со арх.бр. 11-3545/1 од 15.06.2021 година, од АД МЕПСО, предметниот
плански опфат не се пресекува со ЕЕ објект во нивна сопственост;
• Согласно допис со арх.бр. 10-55/4-219 од 17.06.2021 година, од Електродистрибуција
ДООЕЛ Скопје, покрај предментиот плански опфат поминува нисконапонски надземен вод,
кој е вграден во проектната документација;
• Согласно допис прибавен на електронскиот систем е-урбанизам, во ПИМ постапка со бр.
36197 од 14.06.2021, од Македонски Телеком, во границите на планскиот опфат нема
постојни ТК инсталации;
• Согласно дописот од А1 Македонија, покрај предментиот плански опфат нема инсталации
во нивна надлежност;
Останати релевантни институции
• Согласно допис со арх.бр. 09-69/2 од 15.06.2021г, од Дирекција за заштита и спасување ПО Виница, нема податоци за постоечка или планирана инфраструктура, но има доставено
претходни услови кои треба да се вградат во планската документација.
8. Други податоци од субјектите од член 47 од Законот за урбанистичко планирање,
релевантни за подрачјето во планскиот опфат
Извод од план од повисоко ниво
За предметниот локалитет како показател користени се одредбите од Условите за
планирање на просторот изработени од Агенцијата за планирање на просторот - Скопје,
Република Македонија, со технички број 07621 од Мај 2021, за кои Услови е добиено Решение
од Министерството за животна средина и просторно планирање со бр. УП 1-15 721/2021 од
28.05.2021 година.
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Условите за планирање на просторот, според овој Закон, содржат општи и посебни
одредби, насоки и решенија од планската документација од повисоко ниво и графички прилог
или прилози кои ги прикажуваат решенијата на Планот.
Условите за планирање на просторот се наменети за изградба на фотоволтаични
електрани на дел од КП 4937, КП 4941, дел од КП 6980, дел од КП 6979 и дел од КП 4797, КO
Блатец, Општина Виница.
Површината на планскиот опфат изнесува 1,53ха.
Условите за планирање треба да претставуваат влезни параметри и насоки при
планирањето на просторот и поставување на планските концепции и решенија по сите
области релевантни за планирањето на просторот, обработени во согласност со Просторниот
план на Република Македонија.
Основни определби на Просторниот план
Основната стратешка определба на Просторниот план на Републиката е остварување
на повисок степен на вкупната функционална интегрираност на просторот на државата, како и
обезбедување услови за значително поголема инфраструктурна и економска интеграција со
соседните и останатите европски земји.
Остварувањето на повисок степен на интегрираност на просторот на Републиката
подразбира намалување на регионалните диспропорции, односно квалитативни промени во
просторната, економската и социјалната структура. Во инвестиционите одлуки, стриктно се
почитуваат локационите, техно-економските и критериумите за заштита на животната средина,
кои се усвоени на национално ниво. Една од основните цели на Просторниот план се однесува
на штедење, рационално користење и заштита на природните ресурси, искористување на
погодностите за производство и лоцирање на актив-ности на простори врзани со местото на
одгледување или искористување. Меѓу приоритетните определби на Просторниот план е
заштитата на земјоделското земјиште, а особено стриктното ограничување на
трансформацијата на земјиштето од I - IV бонитетна класа за неземјоделско користење, како и
зачувување на квалитетот и природната плодност на земјиштето.
Во напорите за унапредување на квалитетот на живеењето во Републиката, посебно
тежиште се става на унапредувањето и заштитата на животната средина. Состојбата на
животната средина и еколошките барања се битен фактор на ограничување во планирањето
на активностите, заради што е неопходна процена на влијанијата врз животната средина.
Посебно значење имаат заштитата и промоцијата на вредните природни богатства и
поголемите подрачја со посебна намена и со природни вредности, важни за биодивер-зитетот
и квалитетот на животната средина, како и заштитата и промоцијата, или соодветниот третман
на културното богатство согласно со неговата културолошка и цивилизациска важност и
значење.
ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА
Условите за планирање на просторот се наменети за изградба на фотоволтаични
електрани на дел од КП 4937, КП 4941, дел од КП 6980, дел од КП 6979 и дел од КП 4797, КO
Блатец, Општина Виница.
Површината на планскиот опфат изнесува 1,53ха.
Условите за планирање треба да претставуваат влезни параметри и насоки при
планирањето на просторот и поставување на планските концепции и решенија по сите области
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релевантни за планирањето на просторот, обработени во согласност со Просторниот план на
Република Македонија.
При изработката на предвидената документација, треба да се имаат предвид следните
поединечни заклучни согледувања од секторските области опфатени со Просторниот план:
Економски основи на просторниот развој
- Според определбите на Просторниот план, идниот развој и разместеност на
производните и услужни дејности треба да базира на одржливост на економијата
применувајќи ги законитостите на пазарната економија и релевантната законска
регулатива од областа на заштитата на животната средина, особено превенција и
спречување на негативните влијанија на економските активности врз животната и
работна средина.
- Изградбата на предвидените фотоволтаични електрани, КО Блатец во Општина
Виница на површина од 1,53 Иа, ќе биде во функција на одржливиот развој преку
производство на енергија од обновливи извори (сончева енергија).
- Една од планските определби утврдени со Просторниот план на Република
Македонија е рационално користење на земјиштето заради што е неопходно пред
започнување на сите активности да се утврди економската и општествена
оправданост за зафаќање на предложената површина на локацијата со
предвидената планска намена на земјиштето.
Користење и заштита на земјоделско земјиште
- Согласно просторниот план на Република Македонија просторот на Републиката е
поделен во 6 земјоделско стопански реони и 54 микрореони. Предметната
локација припаѓа на Источен реон со 8 микрореони.
- При изработка на предметната документација, неопходно е воспоставување и
почитување на ефикасна контрола на користењето и уредување на нормите и
стандарди за градба. Меѓу приоритетните определби на Просторниот план е
заштитата на земјоделското земјиште, а особено стриктното ограничување на
трансформацијата на земјиштето од 1-1У бонитетна класа за неземјоделско
користење, како и зачувување на квалитетот и природната плодност на земјиштето.
Водостопанство и водостопанска инфраструктура
- Површинските води се најзначајни за подмирување на потребите од вода, но
нивната распределба на територијата на Републиката е нерамномерно.
Потенцијалот на површинските води е диктиран од појавата, траењето и
интензитетот на врнежите. ВП „Средна и Долна Брегалница”, каде се наоѓаат
фотоволтаичните електрани, спаѓа во подрачја кои се сиромашни со вода.
Изградбата на фотоволтаичните електрани за производство на електрична енергија
преку користење на сончевата енергија како обновлив ресурс, во регион кој е
сиромашен со вода, ќе допринесе за подобрување на енергетската покриеност на
регионот во согласност со принципите на еколошко и одржливо искористување на
природните ресурси.
Енергетика и енергетска инфраструктура
- Локацијата за изградба на фотоволтаични електрани, КО Блатец, Општина Виница
нема конфликт со постојните и планирани енергетски водови.
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-

Градбата на фотоволтаични електрични централи ги подобрува перформансите на
електроенергетската мрежа, го намалува увозот на електрична енергија и емисиите
на стакленички гасови.
Урбанизација и мрежа на населби
- Иницијативата за изградба на фотоволтаични електрани во КО Блатец, Општина
Виница, ќе овозможи поефикасно снабдување на населбите со електрична
енергија, што е особено значајно за оние кои немаат соодветно, односно
квалитетно снабдување. Преку воведување на алтернативни извори на енергија се
овозможува заштеда на необновливи извори на енергија што е еден од основните
приоритети во одржливиот развој.
Домување
- Иницијативата за изградба на фотоволтаични електрани во КО Блатец, Општина
Виница, е во функција на обезбедување поквалитетни услуги за снабдување на
домаќинствата со електрична енергија во овој дел на Републиката, со што се
овозможува квалитативно и квантитативно подигнување на комуналната
опременост на станот.
Јавни функции
- Локацијата за изградба на фотоволтаични електрани во КО Блатец, Општина
Виница, е во функција на развој на стопанските активности и е надвор од урбаниот
опфат на најблиската населба, така што нема препораки и обврски за организација
на јавни функции, што значи дека се исклучени и можностите за било каков
конфликт помеѓу два типа на функции.
Сообраќајна инфраструктура
- Според Просторниот план на Република Македонија автопатската и магистрална
патна мрежа релевантна за предметниот простор е:
А3 (М-5) - (Крстосница Требениште-врска со А-2-крстосница Подмоље-ОхридКосел-Ресен-Битола-Прилеп-Велес-Штип-Кочани-Делчево-граница со Бугаријаграничен премин Рамна Нива), делница Битола-крстосница Кукуречани-граница со
Грција-граничен премин Меџитлија-делница Косел-врска со А-3-Охрид- граница со
Албанија-граничен премин Љубаништа.
- Релевантен регионален патен правец за предметната локација влегува во групата
на регионални патишта "Р1" и е со ознака:
Р1304 (Р-527) - (Превалец-врска со А3-Виница-Митрашинци-Смојмирово-врска со
Р1302).
- При планирање да се почитува Законот за јавни патишта („Службен весник на
Република Македонија” број 84/08,52/09,114/09,124/10,23/11,53/11,44/12,168/12,
163/13,187/13,39/14,42/14,166/14,44/15,116/15,150/15,31/16,71/16 и 163/16).
Радиокомуникациска и кабелска електронско комуникациска мрежа
- Локацијата за изградба на фотоволтаични електрани, КО Блатец, Општина Виница
нема конфликт со постојните и планирани радиокомуникациски и кабелски
електронско комуникациски мрежи.
- Преку кабелските електронски комуникациски мрежи, на крајните корисници треба
да им се обезбеди сигурен пренос на јавни електронски комуникациски услуги со
задоволување на одредени општи и посебни услови за квалитет, во согласност со
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Законот за електронските комуникации и препораките за обезбедување на
одредено ниво на квалитет на пренос.
Индустрија
- Со плански и организиран начин на ширење на инфра и супраструктурата и
создавањето на други погодни услови за локација на производни капацитети во
просторот околу општинските центри и во поширокиот рурален простор, се
обезбедуваат основи врз кои може да се очекува остварување на просторната
разместеност на индустријата, преку моделот на концентрираната дисперзија.
- Изградбата на предвидените фотоволтаични електрани, КО Блатец во Општина
Виница на површина од 1,53ха, ќе биде во функција на развој на енергетскиот
сектор што кореспондира со основните определби на Просторниот план на
Р.Македонија за одржлив развој.
Заштита на животна средина
- Со цел да се обезбеди заштита и унапредување на животната средина при
изградба на фотоволтаични електрани, КО Блатец, Општина Виница, потребно е да
се почитуваат одредбите пропишани во законската регулатива од областа на
заштита на животната средина и подзаконските акти донесени врз нивна основа.
- Да се внимава да не дојде до искористување на земјиштето на начин и обем со кој
би се загрозиле неговите природни вредности.
- Да се превземат активности за намалување на бучавата и вибрациите од опремата,
со цел да се избегнат негативните ефекти од бучавата и да се почитуваат
пропишаните гранични вредности за дозволено ниво на бучава во животната
средина.
- Создавачите на отпад се должни во најголема можна мера, да го избегнат
создавањето на отпад и да ги намалат штетните влијанија на отпадот врз животната
средина, животот и здравјето на луѓето. При управување со отпадот по претходно
извршената селекција, отпадот треба да биде преработен по пат на рециклирање,
повторно употребен во истиот или во друг процес за екстракција на секундарните
суровини или пак да се искористи како извор на енергија.
- Евентуалниот отпад што може да се формира во тек на изградбата и
експлоатациониот период треба да се депонира организирано со контролиран
транспортен систем во постојната депонија.
- Создавачот и/или поседувачот на отпадни материи и емисии ги сноси сите трошоци
за санација на евентуално предизвиканите нарушувања во животната средина.
Заштита на природно наследство
- Согласно Студијата за заштита на природното наследство, изработена за потребите
на Просторниот план на Република Македонија, на просторот кој е предмет на
разработка за изградба на фотоволтаични електрани, КО Блатец, Општина Виница,
нема регистрирано ниту евидентирано природно наследство.
- Доколку при изработката на предметната документација или при уредување на
просторот се дојде до одредени нови сознанија за природно наследство кое би
можело да биде загрозено со урбанизацијата на овој простор, потребно е да се
предвидат соодветни мерки за заштита на природното наследство согласно
Законот за заштита на природата.
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Заштита на културно наследство
- Согласно податоците од Експертниот елаборат за заштита на културното
наследство на подрачјето на катастарската општина Блатец има евидентирани
недвижни споменици на културата и археолошки локалитети.
- При изработка на предметната документација од пониско ниво да се утврди
точната локација на евидентираното и регистрираното културно наследство и во
таа смисла да се применат соодветните плански мерки за заштита на истото.
- Доколку при изведување на земјаните работи се наиде на археолошки артефакти,
односно дојде до откривање на материјални остатоци со културно-историска
вредност, потребно е да се постапи во согласност со постоечката законска
регулатива (Закон за заштита културното наследство - „Службен весник на
Република Македонија" број 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 и 11/18,20/19), односно веднаш
да се запре со отпочнатите градежни активности и да се извести надлежната
институција за заштита на културното наследство.
Туризам и организација на туристички простори
- Предметната локација за која што се наменети Условите за планирање, припаѓа на
Брегалнички туристички регион со утврдени 9 туристички зони и 29 туристички
локалитети и е дел од простори коишто имаат регионално туристичко значење.
- Согласно поставките на Концептот и критериумите за развој и организација на
туристичката дејност, за непречен развој на вкупната туристичка понуда на ова
подрачје, се препорачува, при идната организација на стопанските дејности да се
почитуваат критериумите за заштита и одржлив економски развој.
Заштита од воени разурнувања, природни и техничко-технолошки катастрофи
- Локацијата за која се наменети условите за планирање на просторот за изградба на
фотоволтаични електрани, КО Блатец, Општина Виница, се наоѓа во индиректно
загрозени простори од воени дејства. Според тоа во согласност со Законот за
заштита и спасување, задолжително треба да се применуваат мерките за заштита и
спасување.
- Задолжителна примена на мерки за заштита од пожар.
- Анализираниот простор се наоѓа во подрачје каде се можни потреси со јачина до
VIII степени 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.
Насоки за потребата од спроведување на Стратегиска оцена на влијанието врз
животната средина
- При донесувањето на Одлука за спроведување или Одлука за не спроведување на
стратегиска оцена за изградба на фотоволтаични електрани, КО Блатец, Општина
Виница, задолжително да се земат во предвид насоките за потреба од
спроведување на Стратегиска оцена на влијанието врз животната средина, како и
забелешките и заклучоците од секторските области опфатени со Просторниот план
на Република Македонија.
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Прилози кон текстуален дел

1. Полномошно од нарачателот
2. Имотни листови за земјиштето
3. Податоци и информации од државните
органи, институции, установи и правни
лица кои вршат јавни услуги – бр. на
постапка 36197
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Издавач: KibsTrust Qualified Certificate Services
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Датум и час на потпишување: 16.04.2021 во 12:43:50
Документот е дигитално потпишан и е правно валиден

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1105-2200/2021 од 16.04.2021 12:43:35

1105-2200/2021

ИМОТЕН ЛИСТ број: 7782 ИЗВОД
Катастарска општина: БЛАТЕЦ

Ред .бр.

ЛИСТ А: ПОДАТОЦИ ЗА НОСИТЕЛОТ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ
ЕМБГ / ЕМБС

Име и презиме / Назив

Адреса / Седиште

Дел на
недвижност

1

***

АНАСТАСОВ ДЕЈАНЧО

РАДЕ КРАТОВЧЕ 2, ВИНИЦА

1/2

2

***

ЉУПЧО ЈАНКОВСКИ

ВЕРА ЈОЦИЌ 3/1/2, СКОПЈЕ

1/2

Правен основ на запишување
Договор за купопродажба ОДУ
бр.454/2020 од 23.09.2020 год.
Нотар Славчо Алексов Виница
Договор за купопродажба ОДУ
бр.454/2020 од 23.09.2020 год.
Нотар Славчо Алексов Виница

Бр. на пред. по кој
е извршено
запишување

Датум и час на
запишување

1112-387/2020

25.09.2020 09:52:57

1112-387/2020

25.09.2020 09:52:57

Бр. на пред. по кој
е извршено
запишување

Датум и час на
запишување

ЛИСТ Б: ПОДАТОЦИ ЗА ЗЕМЈИШТЕТО (КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА) И ЗА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ
Број на
катастарска
парцела
основен

Катастарска
Викано место/улица
култура

дел

Површина во
м2

Сопственост / сосопственост /
заедничка сопственост

класа

Право преземено
при конверзија на
податоците од
стариот ел.систем

Бр. на
евид.
лист

4787

САЈА

зз

н

8

4238

СОСОПСТВЕНОСТ

1112-387/2020

25.09.2020 09:52:57

4788

САЈА

зз

н

7

3524

СОСОПСТВЕНОСТ

1112-388/2020

25.09.2020 10:09:12

4791

ЦЕР

зз

н

6

6936

СОСОПСТВЕНОСТ

1112-438/2020

27.10.2020 08:50:03

4937

ГРМАДИ

зз

н

5

6842

СОСОПСТВЕНОСТ

1112-559/2020

28.12.2020 10:25:52

4941

ГРМАДИ

зз

н

6

8477

СОСОПСТВЕНОСТ

1112-100/2021

15.02.2021 13:59:23

Легенда на внесени шифри и кратенки:

Тип

Шифра

Опис

зз

Плодните земјишта

н

Нива

www.katastar.gov.mk

Извод

Опис
Дел од содржината на имотниот лист за избраните парцели или згради
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Овластено лице:

М.П.

Лидија Анастасова
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РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1105-2202/2021 од 16.04.2021 12:49:32

1105-2202/2021

ИМОТЕН ЛИСТ број: 623 ИЗВОД
Катастарска општина: БЛАТЕЦ

Ред .бр.

ЛИСТ А: ПОДАТОЦИ ЗА НОСИТЕЛОТ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ
ЕМБГ / ЕМБС

Име и презиме / Назив

1

***

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Адреса / Седиште

Дел на
недвижност

Правен основ на запишување

Бр. на пред. по кој
е извршено
запишување

Датум и час на
запишување

1/1

ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДБА УП1.
БР.11-42 ОД 24.07.2015
ГОДИНА ОД ОПШТИНА
ВИНИЦА

1118-8/2015

10.09.2015 14:18:31

Бр. на пред. по кој
е извршено
запишување

Датум и час на
запишување

ЛИСТ Б: ПОДАТОЦИ ЗА ЗЕМЈИШТЕТО (КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА) И ЗА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ
Број на
катастарска
парцела
основен

Катастарска

Површина во
м2

Викано место/улица
култура

дел

класа

Сопственост / сосопственост /
заедничка сопственост

Право преземено
при конверзија на
податоците од
стариот ел.систем

Бр. на
евид.
лист

6979

КАЉЕВО

42200

16758

831

10 / 2014

13.01.2014 19:07:02

6980

ДЕТЛОВО

42200

29569

831

10 / 2014

13.01.2014 19:07:02

116

2

6899

1

www.katastar.gov.mk

Број

дел

Кат

основен

Влез/Кат/Број на
посебен дел од
зграда

Влез

Број на
катастарска
парцела

Бр. на зграда

Г12.ОГРАНИЧУВАЊА И ПРИБЕЛЕЖУВАЊА преземени од стариот електронски систем
Намена на
посебен дел од
зграда

Внатрешна
површина во
м2

Опис

СО СПОГОДБА УП.БР.25-247/7 ОД 30.09.201 0 Г.СЕ УСТАНОВУВА ПРАВО НА СЛУЖБЕНОСТ- ВРЕМЕНА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА НА КП 116/2 СО П-34 М2,
КП 116/3 СО П-1 М2,КП 116/4 СО П-10 М2,КП 116/5 СО П-7, КП 116/6 СО П- 1 М2,ВО КОРИСТ НА ДПТУ МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТ РАНИ ДОО СКОПЈЕ ЗА
ИЗГРАДБА НА МАЛА ХИД РО ЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА .
СО СПОГОДБА УП.БР.25-252/4 ОД 30.09.201 0 Г.СЕ УСТАНОВУВА ПРАВО НА СЛУЖБЕНОСТ- ВРЕМЕНА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА НА КП 6899/1 СО П-339 М2
ВО КОРИСТ НА ДПТУ МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО СКОПЈЕ ЗА ИЗГРАДБА НА МАЛ А ХИДРО ЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА .

Број на
предмет по кој е
извршено
запишување

0 / 2010
0 / 2010

Датум и час на
запишување

26.10.2010 00:00:00
27.10.2010 00:00:00
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1105-2202/2021

1105-2202/2021 од 16.04.2021 12:49:32

ИМОТЕН ЛИСТ број: 623 ИЗВОД
Катастарска општина: БЛАТЕЦ
Легенда на внесени шифри и кратенки:
Шифра

Тип
Опис

42200

НЕКАТ.ПАТ.

831

ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ

Извод

Опис
Дел од содржината на имотниот лист за избраните парцели или згради

Овластено лице:

М.П.

Лидија Анастасова
име и презиме, потпис

www.katastar.gov.mk
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Одделение за катастар на недвижности Виница

ГеоВин-Премер Доо

Податоци за сертификатот на АКН на Р. Македонија
Издаден на: Elektronski Salter
Издавач: KibsTrust Qualified Certificate Services
Сериски број: 45 77 6d ca
Валиден до: 29.08.2021
Датум и час на потпишување: 16.04.2021 во 13:44:53
Документот е дигитално потпишан и е правно валиден

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1105-2205/2021 од 16.04.2021 13:44:32

1105-2205/2021

ИМОТЕН ЛИСТ број: 620 ИЗВОД
Катастарска општина: БЛАТЕЦ

Ред .бр.

ЛИСТ А: ПОДАТОЦИ ЗА НОСИТЕЛОТ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ
ЕМБГ / ЕМБС

1

Име и презиме / Назив

***

Дел на
недвижност

Адреса / Седиште

1/1

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Правен основ на запишување
ЗАПИСНИК ЗА ИЗВРШЕН УВИД
НА ЛИЦЕ МЕСТО БР.24-244/8
ОД 23.07.2015 ГОДИНА ОД РММЗШВ ПЕ.ВИНИЦА.

Бр. на пред. по кој
е извршено
запишување

Датум и час на
запишување

1113-608/2015

30.07.2015 12:05:33

Бр. на пред. по кој
е извршено
запишување

Датум и час на
запишување

ЛИСТ Б: ПОДАТОЦИ ЗА ЗЕМЈИШТЕТО (КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА) И ЗА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ
Број на
катастарска
парцела
основен

Катастарска

Површина во
м2

Викано место/улица
култура

дел

класа

Сопственост / сосопственост /
заедничка сопственост

Право преземено
при конверзија на
податоците од
стариот ел.систем

Бр. на
евид.
лист

4797

ЦЕР

16000

4

10796

831

10 / 2014

13.01.2014 19:04:27

4957

ЦЕР

16000

4

5871

831

10 / 2014

13.01.2014 19:05:06

100

2

www.katastar.gov.mk

Број

дел

Кат

основен

Влез/Кат/Број на
посебен дел од
зграда

Влез

Број на
катастарска
парцела

Бр. на зграда

Г12.ОГРАНИЧУВАЊА И ПРИБЕЛЕЖУВАЊА преземени од стариот електронски систем
Намена на
посебен дел од
зграда

Внатрешна
површина во
м2

Опис

ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ПАСИШТА СТОПАНИСУ ВА СО КАТАСТАРСКА КУЛТУРА-ПАСИШТЕ ВО СО- ПСТВЕНОСТ НА РМ, СПОРЕД УПАТСТВО БР.
09- 12240/2.ОД 14.11.2007 Г.-ДЗГР СКОПЈЕ.

Број на
предмет по кој е
извршено
запишување

0 / 2008

Датум и час на
запишување

31.03.2008 00:00:00
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Одделение за катастар на недвижности Виница

ГеоВин-Премер Доо

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1105-2205/2021

1105-2205/2021 од 16.04.2021 13:44:32

ИМОТЕН ЛИСТ број: 620 ИЗВОД
Катастарска општина: БЛАТЕЦ
Легенда на внесени шифри и кратенки:

Тип

Шифра

Опис

831

ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ

16000

ПАСИШТЕ

Извод

Опис
Дел од содржината на имотниот лист за избраните парцели или згради

Овластено лице:

М.П.

Лидија Анастасова
име и презиме, потпис

www.katastar.gov.mk
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До: Друштво за проектирање, ревизија и надзор
ЗУМ ПРОЕКТ ДОО Скопје

Скопје, __________________

Предмет: Податоци и информации од општини/институции

Почитувани,
Во врска со Вашето барање за доставување на мислења од општини/институции
поднесено преку системот Е-Урбанизам со број на постапка 36197 креирано на
10.06.2021 година и наслов ‘ПИМ за Урбанистички проект вон опфат на
урбанистички план за фотоволтаични електрани, на дел од КП 4937, КП 4941, дел
од КП 6980, дел од КП 6979 и дел од КП 4797, КO Блатец, Општина Виница’
доставено до А1 Македонија ДООЕЛ Скопје, Ве известуваме дека за предметното
подрачје за опфатот кој е доставен немаме постојни надземни и подземни
инсталации.

Лице за контакт:
Влатко Димовски
Андреа Јовановски

тел. 077/772-582
тел. 077/772-370

Срдечен поздрав,
За А1 Македонија ДООЕЛ Скопје
Никола Здравковски
Менаџер за инфраструктура, документација и регулаторно ускладување

__________________________

Друштво за комуникациски услуги A1 Македонија ДООЕЛ Скопје, Плоштад Пресвета Богородица бр.1, 1000 Скопје,
Република Северна Македонија, ЕМБС: 7068310, Тел: +389 2 3100077, Факс: +389 2 3110077, e-mail: info@A1.mk

ЗУМ ПРОЕКТ ДОО Скопје

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје
Друштво за дистрибуција на електрична енергија
Бр. 10-55/4 – 219 од 17.06.2021 год.
Скопје
Одговорно лице: Марко Бирачоски
Контакт телефон: +389 72 933 219

Предмет: Издавање на податоци за електроенергетски објекти и инфраструктура oд
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, Скопје
Почитувани,
Во врска со Вашиот допис број 59-1/21-У од 10.06.2021 година, со кој барате да Ви издадеме податоци
за електроенергетски објекти и инфраструктура од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, Скопје за
изработка на ПИМ за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за фотоволтаични
електрани, на дел од КП 4937, КП 4941, дел од КП 6980, дел од КП 6979 и дел од КП 4797, КO Блатец,
Општина Виница, Ве известуваме дека во согласност со податоците од службената евиденција,
располагаме со следните податоци:
Во дадениот опфат/локација имаме:
110(35)kV Трафостаница
110kV Подземна мрежа
110kV Надземна мрежа
35kV Подземна мрежа
35kV Надземна мрежа
10(20)/0.4kV Трафостаница
10(20)kV Подземна мрежа
10(20)kV Надземна мрежа
0.4kV Подземна мрежа
0.4kV Надземна мрежа
Друго
Составен дел на овој одговор е и прилог – графички приказ (подлога во pdf и dwg формат со
соодветно обележани леери) со вцртани електроенергетски објекти и инфраструктура според
податоците од службената евиденција.
При постоење на подземна инфраструктура во дадениот опфат, потребно е да се обратите до
најблискиот Корисничко Енерго Центар, за проценка дали е потребно присуство на стручен вработен на
лице место при реализирањето на активностите во предметниот опфат.
Задолжително да се предвиди заштитен појас на електроенергетските објекти согласно Мрежните
правила за дистрибуција на електрична енергија.
Потврдата е од ограничено времетраење во рок од 3 месеци од датумот на нејзиното издавање.
Со почит,
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје
Oддел Мрежен Инженеринг

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

Бр: 36197
Дата: 14.06.2021
До
Друштво за проектирање, ревизија и надзор
ЗУМ ПРОЕКТ ДОО Скопје
Бул. Јане Сандански бр. 59-1/1 мезанин, 1000 Скопје

Ваше упатување

Барање на податоци и информации

Наше контакт лице

Перо Ѓорѓески, Елизабета Манева

Телефон

+389 70 200 736; +389 70 200 571

Во врска со

Известување за планирани и постојни тк инсталации

Почитувани,
Во врска со Вашето Барање, добиено преку системот е-урбанизам, со кое што барате податоци за изработка на
Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за фотоволтаични електрани, на дел од КП 4937, КП 4941,
дел од КП 6980, дел од КП 6979 и дел од КП 4797, КO Блатец, Општина Виница, Ве известуваме дека во границите
на планскиот опфат нема постојна МКТ инфраструктура.
Напомена: Информациите содржани во овој документ се доверливи и тие се наменети за користење само од страна на
примателот. Примателот е обврзан да превземе разумно ниво на грижа заради заштита на доверливите информации
содржани во документот. Воедно, примателот е обврзан документот или било кој дел од неговата содржина да не го открива
или дистрибуира на трети лица кои не се засегнати со актуелниот предмет, а заради спречување на можни злоупотреби.

Со почит,
Македонски Телеком АД Скопје
По овластување на
Директор на сектор за пристапни мрежи
Васко Најков

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

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје
Друштво за дистрибуција на електрична енергија

10-55/3-195 од 09.08.2021

Скопје

Одговорно лицe: Мартин Јанковски
Контакт телефон: 072 933 420

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

Почитувани,
Во врска со Вашиот допис број 11-337/2 од 21.07.2021 година, со кој барате да дадеме мислење
за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за фотоволтаични електрани, на дел од КП
4937, КП 4941, дел од КП 6980, дел од КП 6979 и дел од КП 4797, КO Блатец, Општина Виница, ве
известуваме дека немаме забелешки за постојните и новопланираните електроенергетски објекти и
инфраструктура и Ви даваме ПОЗИТИВНО мислење.
Услов е кај сите вкрстувања и приближувања до електроенергетски објекти и инфраструктура, да се
запазуваат законските прописи и работни норми.
Задолжително да се почитуваат заштитните појаси на електроенергетските објекти согласно
Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
Доколку во опфатот е потребна промена или дислокација на електроенергетските објекти и
инфраструктура, потребно е да се предвиди локација/траса за дислокација на објектите и
инфраструктурата и инвеститорот е должен да ги надомести трошоците за дислокација.

Со почит,
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје
Oддел Мрежен Инженеринг

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

Бр: 37120
Дата: 23.07.2021
До
Друштво за проектирање, ревизија и надзор
ЗУМ ПРОЕКТ ДОО Скопје
Бул. Јане Сандански бр. 59-1/1 мезанин, 1000 Скопје

Ваше упатување

Барање на податоци и информации

Наше контакт лице

Перо Ѓорѓески, Елизабета Манева

Телефон

+389 70 200 736; +389 70 200 571

Во врска со

Известување за планирани и постојни тк инсталации

Почитувани,
Во врска со Вашето Барање, добиено преку системот е-урбанизам, со кое што барате податоци за изработка на
Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за фотоволтаични електрани, на дел од КП 4937, КП 4941,
дел од КП 6980, дел од КП 6979 и дел од КП 4797, КO Блатец, Општина Виница, Ве известуваме дека во границите
на планскиот опфат нема постојна МКТ инфраструктура.
Напомена: Информациите содржани во овој документ се доверливи и тие се наменети за користење само од страна на
примателот. Примателот е обврзан да превземе разумно ниво на грижа заради заштита на доверливите информации
содржани во документот. Воедно, примателот е обврзан документот или било кој дел од неговата содржина да не го открива
или дистрибуира на трети лица кои не се засегнати со актуелниот предмет, а заради спречување на можни злоупотреби.

Со почит,
Македонски Телеком АД Скопје
По овластување на
Директор на сектор за пристапни мрежи
Васко Најков

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

До: ОПШТИНА ВИНИЦА

Скопје, __________________

Предмет: Мислења од општини/институции

Почитувани,
Во врска со Вашето барање за доставување на мислења од општини/институции
поднесено преку системот Е-Урбанизам со број на постапка 37120 креирано на
19.07.2021 година и наслов ‘Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план
за фотоволтаични електрани, на дел од КП 4937, КП 4941, дел од КП 6980, дел од
КП 6979 и дел од КП 4797, КO Блатец, Општина Виница’ доставено до А1 Македонија
ДООЕЛ Скопје, Ве известуваме дека доставуваме позитивно мислење.

Лице за контакт:
Влатко Димовски
Андреа Јовановски

тел. 077/772-582
тел. 077/772-370

Срдечен поздрав,
За А1 Македонија ДООЕЛ Скопје
Никола Здравковски
Менаџер за инфраструктура, документација и регулаторно ускладување

__________________________

Друштво за комуникациски услуги A1 Македонија ДООЕЛ Скопје, Плоштад Пресвета Богородица бр.1, 1000 Скопје,
Република Северна Македонија, ЕМБС: 7068310, Тел: +389 2 3100077, Факс: +389 2 3110077, e-mail: info@A1.mk

До: Друштво за проектирање, ревизија и надзор
ЗУМ ПРОЕКТ ДОО Скопје

Скопје, __________________

Предмет: Мислења од општини/институции

Почитувани,
Во врска со Вашето барање за доставување на мислења од општини/институции
поднесено преку системот Е-Урбанизам со број на постапка 37120 креирано на
19.07.2021 година и наслов ‘Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план
за фотоволтаични електрани, на дел од КП 4937, КП 4941, дел од КП 6980, дел од
КП 6979 и дел од КП 4797, КO Блатец, Општина Виница’ доставено до А1 Македонија
ДООЕЛ Скопје, Ви доставуваме позитивно мислење.
Лице за контакт:
Влатко Димовски
Андреа Јовановски

тел. 077/772-582
тел. 077/772-370

Срдечен поздрав,
За А1 Македонија ДООЕЛ Скопје
Никола Здравковски
Менаџер за инфраструктура, документација и регулаторно ускладување

__________________________

Друштво за комуникациски услуги A1 Македонија ДООЕЛ Скопје, Плоштад Пресвета Богородица бр.1, 1000 Скопје,
Република Северна Македонија, ЕМБС: 7068310, Тел: +389 2 3100077, Факс: +389 2 3110077, e-mail: info@A1.mk

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ, НА ДЕЛ ОД КП 4937, КП 4941,
ДЕЛ ОД КП 6980, ДЕЛ ОД КП 6979 И ДЕЛ ОД КП 4797, КO БЛАТЕЦ, ОПШТИНА ВИНИЦА

Графички дел
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Republika e I\,4aqedonise sd Veriut

Peny6nska CeBepHa MaKeAoHxia

Ministria e Mledisit Jetesor
dhe Planifikimit Hap€sinor

Muxr,rcrepcrno :a xrlBorHa cPeALlHa
Ir npocTopHo nnaH[pa]6e

CEI{TOP 3A IIPOCTOPHO IIIIAH14PATbE

Aox.6n. Y lll-15

721 2021,
' ga'u
..?.0..:-05:..?021
1

Ha qJIeH 88 o4 3arcouor 3a onrxra ynpaBHa rrocrarrKa ("Clyx6eu BecHHK Ha
Peny6,,lrra Maregonra ja" 6p.124115 u 7 6l2O), a ao BpcKa co qneH 4, cras 3 og 3axonor :a
cnpoBeAyBaH,e Ha flpocropxuor flnaH Ha Peny6nrara Maxegouuia ("Clyx6eH necHux Ha

Bp: ocuoea

Peny6rNxa MaxegoHl,lia" 6p.39/04) vt \ner 42 cran 9 og 3axoHor :a yp6aHr'rcruuro
nnaHuparLe ("Clyx6en BecHI,IK Ha Peny6auxa Cenepua MaregoHr'Iia" 6p. 32120),
MT4HHCTepOT 3a )I(LTBOTHa CpeAl,lHa I'I npocTopHo nnaH}{parse' fo AoHece cneAHoTo:

PEIIIEH14E
3a

ycrroB[ 3a nnaHrrpaube Ha flpocropoT

ona Peueuse Ha O[[rrLiHa Bunnqa ce lr3AaBaar Ycaosu sa IIJIaHxpaIte Ha
npocropor 3a I,r3rpa46a na @oroBoJITaI{qHr{ eJrexrpanu na KII 4941, len o,q KfI 4937, gea
og KII 6980, gen o4 KII 6979 u gen oA KII 4797, KO B.nateq, Onurtuna Br'rnnqa.
1. Co

floapuuHara

onSar r.r:Hecyna 1,53 ha.
naaHuDarre Ha nDoctoDor rDe6a .[a nDeacrarvraat n'Ie:Hu

Ha npeAMerHHor

Ycrog[Te sa

naDaMeTpr4I4HaC0KI.IIIDunJIaHI4DaIbeToHa[DocToDoTu[oCTaBvBaIbeHanJIaHCKHTe
xonuenqr.ru H Deurenraia no cure o6aacrrl Derenantnra sa nranuDaE'e, o Ha nDocropor so
IVIaEeAaElda.

Ycrogure sa nrlaHHpalse Ha npocropor oA T ollKa I Ha osa PeueHue, r'r:pa6oreHu
o4 Areuqujara 3a nnaHl4palbe Ha npocropor co tex.6p. YO762l ce cocraBeH AeJI Ha
2.

Peurenuero.

3. Ycnosu 3a nnaHl'rparbe Ha npocropor :a uarpag6a ua $orono.nrauvHtz
errer(rpaHu ua l{tl 4941, Aen on I(II 4937, let o4 I{II 6980, gen og I{II 6979 u ae'n oA I{II
4797,l{O Elareq, OnrurnHa Bunrqa, coApxar onlrrra t'l noce6nu ogpe46u, HacoKIn u
peureHuia u 3aKryIlHH corneAyBalr,a co o6npsyrauxa aKTI'tBHocr oA nnaHcKara
goxyrueuraqvia oA noBncoro uuoo u rpa$nunu npxJro314 KoL rrpercraByBaar h:no4 o,q
NJIAHOT.

MtrExcrepcrBo 3a xrDorBa cpeaxxa x npo$opHo
Ha Peny6r1rl(a CeBepHa MakeaoE ja
nnou, aa -npecBma Soropoatrqa" 6p. L Cxonje
P€ny6nxxa C€BepHa Ma(eaorx,a

tr,aB palbe
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CEI(TOP 34 IIPOCTOPHO IIIIAH14PAH,E

Ha n.IIaHcKara Ao[yMeHral{ura noKaI{}IUre 3a cl'Ire coApxHHl'l
rpe6a ga ce 6apaar }.lcKrlytlI4Bo Ha noBpllrxHI{ oA nocna6r,l 6oHrrerH14 KJracrl llpuoprarer
e 3arrrrr,rra Ha 3eMioAencKoro 3eMilture, a oco6eHo crpl'tKTHo orpaHxqyBaE'e Ha

4. llpu u:pa6orxa

rpaHc$oplraqlr

jara Ha 3eMiutxrero oA I-IV 6onurerua

KJtaca

3a ne:euio4ercro

KOpHCTeILe, KaKo L 3ar{yByBaH,e Ha KBaJII'ITeTOT I'I IIpllpOAHaTa nnoAHOCT Ha 3eMiH1|lTeTo

5. Co qea Aa ce o6e36eAfi 3alrrrl{Ta u yHanpeAyBa}be Ha xrBorHara cpeAI4Ha lrpll
H3pa6orr(a Ha npeAMerHara AoKyMeHTar{I,|ia 3a !r3rpaA6a Ha 0oroBonTaI4qHI,I eJIeKrpaHH
Ha I(II 4941, aen oA Kll 4937, rct og K[ 6980, Aen oA KII 6979 u ger' oA I{II 4797, KO

Brareq, OnrurnHa BL{Hxt{a, norpe6Ho e Aa ce flol{I4ryBaar oApeA6l'rre nponuulaH}'l Bo
3axoHor:a xrisorHa cpeArIHa ("Cn.secHux Ha PM" 6p. 53/05, 81/05,24/07 'l59l08'83109 '
48110,1241t0,s1111,123112, s3113,187 l't3, 42114,4411s'129 /1s,192115,39/16 u 99lrB) raxo
H rroA3afioHcKHTe aKTI,I AOHeCeH14 Bp3 OCHOBa Ha UCTHOT

Opranor roj ro nogrornyna [naHCKHor AoKyMeHr e AonxeH Aa AoHece OAnyKa
3a cnpoBeAyBarbe r4nl4 OAryKa 3a He cnpoBeAyBalse Ha crparerl4cxa oueHa Bo Koia ce
o6pa3noxeHI,I npHqIrHLlre 3a cnpoBeAyBarr,ero, oAHocHo He cnpoBeAyBalr'ero corllacHo
Co KprrTep[yMI'ITe Bp3 oCHoBa Ha KOu ce OnpeAenyBa Aanl'r eAeH flJIaHCKL 4oxyr'aeur 6u
Moxen Aa HMa 3HaqI'ITenHt.r eluiaHue Bp3 xl4BorHara cpeAHHa n np::4paniero Ha
6.

lyfero.

cEpoBeAyBaBe xnl4 OAnyKa 3a He
cnpoBeAyBa*e Ha crparerxcKa oqeHa 3a [peAMernaTa Aoryuerrraquia ea u:rpag6a na
gen og KII
$oronoaran.firu ener(rp.lxu na KII 4941, gen og KII 49!7, net og K[I 6980,
6979 u 4et op,KlI4797, KO Eaateq, Onrutnra BxHuIIa, 3aAo,lxl4re'Ho Aa ce 3eMar Bo
npeABnA HacoKure :a norpe6a o4 cnpooe4yname ua CrparerHCKa ol{eHa Ha uniaHuero
()4 cerropclcure o6lacrr,t
Bp3 Xr,rBOTHaTa CpeAr{Ha, KaKo rr 3a6eaeruxure H 3aKnyqoqIrTe
on$areuu co llpoctopHuor nlau ua Peny6lNtca Mare4ouuia'

llpu

gouecynaE

ero Ha Oglyra :a

OBPA3JIOXEHI4E

Onmruua Buuuqa, Bp3 ocHoBa lla qnen 42 ctaa 4 og 3anonor :a yp6auucruvxo
nnaHr.rpane ("Cayx6es BecHI'IK Ha Peny6ruaxa Cenepna MareAosuia" 6p' 32/20)' co
nocranra 6p.35164o12O.04.2O21roA. Ao Arenquiata 3a rrnaH]rparbe Ea npocropor, trpe(y
eneKTpoHcKLIor cucren e-yp6aul!3aM, AocraBll 6apame ra [3AaBa[be na Yclosr sa
4941, gerl
nJraHr,rpa* e Ha npocTopor 3a usrpa46a na $oroBo:IrauqflIt eJlerrpaHn na Kll

MxHxcrepcrBo 3a xxBorHa cpeaxHa s npocrop{o n'aHnpar6e
Ba Peny6n"xa CeBepHa MaxeAoHHia
finouraa "npecBera EoroPoa qa'6p. 3, Cronje
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Peny6nuKa CeBepHa MaKeAoHyia

Mxnucrepcrno :a xl,tBorHa cpeAr{Ha
rlpocTopHo nnaHHpalbe

Republika e Maqedonise so Veriut

Ministria e Mledisit retesor
dhe Planifikimit Hapesinor

CEI(TOP 34 IIPOCTOPHO TI.IIAHI4PATbE

oAKn 4937,4er og I{[6980,gen oA Ktl 6979 H Aen oA Kll 4797,1{O Eaareq, OnuruHa
BnHuqa. flonpuruHara Ha npoerruuor onSar n:Hecyoa 1,53 ha.
Cor.nacHo rrneH 42 craB 8 o4 3aroHor 3a yp6aHr.rcrr.rrrKo nnaHnparbe ("Cr. BecHr4K

Arenrlrliara:a nnaHr{pa*e Ha npocropor rr4 u:pa6oru Vcroer.rre sa
rrnaHrrpaH,e Ha npocropor:a u:rpag6a Ha (roronolrauvHr,r enexrpaHr,t Ha I(II 4941, ge.n
on l{ll 4937, aer oA I{II 6980, gel os Kn 6979 H Aen oA Kll 4797,ItO Baareq, Onur:usa
BuHuqa lr rr,r AocraBu Ao MHHxcrepcrBoro 3a xuBorHa cpeAlrHa 14 npocropHo
nnaHHpabe noA 6p.Yll1-15 721/2021 ot 21.05.2021 roguua.
Ycroeure 3a nnarupal*,e Ha npocropor :a n:rpag6a na $oroooarauvnu
enexrpaHH sa I{II 4941, ten oA I{II 4937,ryen oA I(n 6980, ge.n og KII 6979 u ger og l{ll
4797, KO Blareq, OnurruHa Buuuqa, npercraByBaar Brre3Hll napaMerpu r,r cMepHxr{rl
np14 nraHHpalLeTo Ha npocTopoT r{ nocTaByBanreTo Ha IIJraHCr(r4Te KoHrlenrlr4r4 t4
peureHnia no crare o6:racru peneBaHTHr4 3a nJraHr4par+,ero Ha flpocropor.
3ax.nyvuure corneAyBalr,a, AeQHHLrpaHx no Vcrosrrre 3a nnaHr4par+,e Ha
npocropor xor4 npon3neryBaar og llpocropHr,tor rrrraH ua Peny6.nnra Maxe4onuja.
npercraByBaar o6Bp3yBa.rKH aKTr,tBHocrr,r Bo noHaraMorrrHoro rrJraHr,rpalr,e Ha
Ha PCM" 6p.32120),

npocropor.
q.nen

Bp: ocuona Ha ropeHaBeAeHoro, a cor;racHo

88 o4 3axonor 3a onura
ynpaBHa nocranra
secrrur u aPM" 6p.124115 uT6l20l,MutucrepcrBoro 3a xr4BorHa
cpeAr4Ha 14 npocropHo flnaHr,rpa]be ro goHece ooa Peureuue Ha Ycnos[ 3a flnaHupa]se Ha
npocropor 3a r,r3rpa46a na SoroBonrar, rr errerrpaHr,r Ha KII4941,4ea og Kll 4937, 4e;r
o4 K[[ 6980, gen o,q KtI6979 u genoAKn4797,KO Enareq, Onunr.rna BxH]rqa u oAnyqu
("C.n.

I{aKO BO AHCnO3UTi4BOT.

Ynactno:a npanHo cpeACTBo: llporur oea Peureuue :acernarara iaBHocr u opraHor rroi
ro rroArorByBa nJraHcrc4or AoKyMeHT Moxe Aa u:ianu xal6a Bo poK oA 15 (nerHaecer)
AeHa oA AeHor Ha np14eMor Ha oBa PeureHrre Ao ApxasHara I(o^.{rc[ia 3a oAnyrryBa[he Bo
ynpaBHa nocranKa u nocranKa <l4 pa6oreu oAHoc Bo BTop creneH.
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IZVOD OD PROSTOREN PLAN NA REPUBLIKA MAKEDONIJA
2002 - 2020

MINISTERSTVO ZA @IVOTNA SREDINA I PROSTORNO PLANIRAWE
AGENCIJA ZA PLANIRAWE NA PROSTOROT
Sektor:

Sintezni karti
Tema:

Bilans na namena na povr{inite
Koristewe na zemji{teto

Karta br. 20

Legenda:
{umi i {umsko zemji{te

zoni za eksploat. na minerali
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IZVOD OD PROSTOREN PLAN NA REPUBLIKA MAKEDONIJA
2002 - 2020

MINISTERSTVO ZA @IVOTNA SREDINA I PROSTORNO PLANIRAWE
AGENCIJA ZA PLANIRAWE NA PROSTOROT
Sektor:

Sintezni karti
Tema:

Prostorno-funkcionalna organizacija
Sistem na naselbi i soobra}ajna mre`a

Centar na mikroregion
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Legenda:

Karta br. 22
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IZVOD OD PROSTOREN PLAN NA REPUBLIKA MAKEDONIJA
2002 - 2020

MINISTERSTVO ZA @IVOTNA SREDINA I PROSTORNO PLANIRAWE
AGENCIJA ZA PLANIRAWE NA PROSTOROT
Sektor:

Sintezni karti
Tema:

Tehni~ka infrastruktura
Vodostopanska i energetska infrastruktura
Legenda:

T
$

&
%

Izvori{ta

Vodovoden sistem
Regionalen vodost. sistem
Akumulacii

Vodostopanski podra~ja
Termoelektrani
Hidroelektrani

Dalnovodi

220 kV

Prirodni ezera

Re~ane

%

Ko~ani

#

#

! kV
400

Navodnuvani povr{ini
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!

#

110 kV
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г
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Rafinerija

K

Industriski toplani

Naftovod

Rudnik na jaglen
Briketara
Gasovod

220 kV
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#

400 kV

$

Kanalizacionen sistem
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!
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Del~evo

#

Orizari

T
$

#

Oble{evo

Ë
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Trafostanici

110 kV

Akumulacii po 2020g.

Grad~e

Karta br. 23
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IZVOD OD PROSTOREN PLAN NA REPUBLIKA MAKEDONIJA
2002 - 2020

MINISTERSTVO ZA @IVOTNA SREDINA I PROSTORNO PLANIRAWE
AGENCIJA ZA PLANIRAWE NA PROSTOROT
Sektor:

Sintezni karti
Tema:

Za{tita na `ivotnata sredina

Reonizacija i kategorizacija na prostorot za za{tita
Legenda:


#
*

Granici na regioni za upravuvawe
so `ivotnata sredina



Za{tita na prostori so prirodni
vrednosti

Rekultivacija na degrad. prostori



Upravuvawe so zagad. na vozduh i voda
Za{tita na reki so naru{en kvalitet
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Za{tita na zemjodelsko
zemji{te
Za{tita na {umi
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Arheolo{ki lokaliteti
Spomeni~ki celini

Povolni podra~ja za locirawe
regionalni sanitarni deponii

 
 


Blatec



Bargala




Razlovci

%



0



4

R 1:250000





Фот
оволт
аични
елект
рани

Zrnovci



Spomeni~ko podra~je

%
  


Del~evo





$
T



T
$
 


#

$
T 
Vinica

 
   
!
(

Ko~ani

Oble{evo



Rekultivacija na
degradirani prostori

Povolni hidrogeolo{ki
sredini za locirawe na
deponii

Kalimanci

Grad~e

4



Za{tita na akumulacii i
reki za vodozafati
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УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН
ЗА ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ, НА ДЕЛ ОД КП 4937, КП 4941,
ДЕЛ ОД КП 6980, ДЕЛ ОД КП 6979 И ДЕЛ ОД КП 4797, КO БЛАТЕЦ,
ОПШТИНА ВИНИЦА

LEGENDA:
GRANICA NA PROEKTEN OPFAT 1.53ha

C
N 142 ‰
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II. ПЛАНСКИ ДЕЛ НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ

Текстуален дел
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1. Проектна програма
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2. Инвентаризација на снимен изграден градежен фонд, вкупна физичка супраструктура и
инфраструктура во рамки на проектниот опфат

Просторот дефиниран за изработка на Урбанистички проект вон опфат на
урбанистички план за фотоволтаични електрани, на дел од КП 4937, КП 4941, дел од КП 6980,
дел од КП 6979 и дел од КП 4797, КO Блатец, Општина Виница со својата местоположба
припаѓа на територија на Општина Виница.
За целосно согледување на постојната состојба, во границите на опфатот извршени се
детални истражувања на просторот.
Истражувањата на локалитетот се извршени по пат на:
• директен увид на теренот, и
• директна комуникација со корисниците на просторот.
Дефинираниот простор е градежно неизграден, односно нема изградено ниту еден
објект.
При увидот на лице место, согледано е дека на просторот нема изградени објекти,
односно земјиштето е градежно неизградено, а со овој урбанистички проект просторот треба
програмски да се дополни за реалните потреби на Инвеститорот.
На геодетската подлога, изработена од овластена фирма ажурирана е состојбата на
просторот, со сите свои параметри на поставеност, димензии и висински точки на предметната
локација и нејзината околина.
Согласно добиените дописи од страна на надлежните институции, евидентирано е
следно:
Сообраќај
• Согласно добиеното писмо од Јавно претпријатие за државни патишта со бр 10-6171/2 од
23.06.2021 година констатирано е дека приложениот проектен опфат не граничи со
државен пат кој е во надлежност на ЈПДП.
• Согласно дописот со арх.бр. 12-8/2021-170 од 14.06.2021 година, од Агенција за цивилно
воздухопловство, утврдено е дека зафатот нема објекти, инсталации, уреди или било какви
структури од областа на цивилното воздухопловство, а градбите во планскиот опфат не
претставуваат препрека и нема да влијаат на безбедноста на цивилниот воздушен
сообраќај, поради што истиот може да се планира без посебни услови и ограничувања од
аспект на безбедноста на воздушниот сообраќај;
Комунална инфраструктура
• Согласно допис со арх.бр. 11-3545/1 од 15.06.2021 година, од АД МЕПСО, предметниот
плански опфат не се пресекува со ЕЕ објект во нивна сопственост;
• Согласно допис со арх.бр. 10-55/4-219 од 17.06.2021 година, од Електродистрибуција
ДООЕЛ Скопје, покрај предментиот плански опфат поминува нисконапонски надземен вод,
кој е вграден во проектната документација;
• Согласно допис прибавен на електронскиот систем е-урбанизам, во ПИМ постапка со бр.
36197 од 14.06.2021, од Македонски Телеком, во границите на планскиот опфат нема
постојни ТК инсталации;
• Согласно дописот од А1 Македонија, покрај предментиот плански опфат нема инсталации
во нивна надлежност;
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Останати релевантни институции
• Согласно допис со арх.бр. 09-69/2 од 15.06.2021г, од Дирекција за заштита и спасување ПО Виница, нема податоци за постоечка или планирана инфраструктура, но има доставено
претходни услови кои треба да се вградат во планската документација.
3. Опис и образложение на проектниот концепт на урбанистичкото решение на градежната
парцела, во која е утрврден простор определен со градежни линии
3.1 Дејности и активности кои се одвиваат во градбите во градежната парцела со
нумерички показатели на урбанистичките параметри за секоја градба поединечно
Предмет на овој Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за
фотоволтаични електрани, на дел од КП 4937, КП 4941, дел од КП 6980, дел од КП 6979 и дел
од КП 4797, КO Блатец, Општина Виница е формирање на градежна парцела со површина за
градба со предвидена поединечна намена Е1.13 - Површински соларни и фотоволтаични
електрани, како и површина за градба со поединечна намена Е1.8 – Инфраструктури за пренос
на електрична енергија, како комеплементарна намена во смисла на член 80 од Правилникот
за урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр. 225/20 и 219/21), т.е. намена што
градежната парцела ја дополнува и служи исклучиво за функционирање на утврдената
примарна намена.
Предметниот проектен опфат е опфатен во рамките на урбаниот опфат на Просторниот
План на Република Македонија, според кој се изработени условите за планирање на просторот
од страна на Агенцијата за планирање на просторот - Скопје, Република Македонија, со
технички број Y07621 од Мај 2021, за кои Услови е добиено Решение од Министерството за
животна средина и просторно планирање со бр. УП 1-15 721/2021 од 28.05.2021 година.
Вкупната површина на проектниот опфат изнесува 15332м2. Со овој УП се формира
една градежна парцела, согласно Законот за урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М. бр.
32/20).
Нумерички показатели за секоја парцела и градба во проектниот опфат
Градежна парцела 1.1
Намена: Е1.13 - Површински соларни и фотоволтаични електрани
Површина на градежна парцела: 14113м²
Површина за градење: 10297м²
Вкупно изградена површина: 10297м²
Процент на изграденост: 73.0%
Коефициент на искористеност: 0,73
Висина на венец: 10,00м
Број на катови: П
Паркирање:
Паркирањето да се реши во рамки на сопствена парцела со почитување на потребен
број паркинг места како основен услов за изградба до максимално дозволената висина и
површина за градба. Потребниот број на паркинг места е определен согласно Правилник за
урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр. 225/20 и 219/21), односно во случајот е
потребно едно паркинг место, кое е обележано во рамки на градежната парцела.
Површина за градба 1.1.1
Намена: Е1.13 - Површински соларни и фотоволтаични електрани
Површина под градба: 10265м²
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Бруто површина за градба: 10265м²
Катност: П
Мах. висина на објект: 10.00м’

Површина за градба 1.1.2
Намена: Е1.8-Инфраструктура за пренос на електрична енергија (трафостаница)
Површина под градба: 32м²
Бруто површина за градба: 32м²
Катност: П
Мах. висина на објект: 3.50м’
Од предложеното проектно решение, а врз основа на направените анализи
произлегуваат следните нумерички показатели за целиот проектен опфат:
Намена на ГП: Е1.13 - Површински соларни и фотоволтаични електрани
Комплементарна намена: Е1.8-Инфраструктура за пренос на електрична енергија
(трафостаница)
Површина на проектен опфат: 15332м²
Површина на градежна парцела: 14113м²
Површина за градење: 10265м²
Вкупно изградена површина: 10265м²
Процент на изграденост: 67,2%
Коефициент на искористеност: 0,67
Макс. висина на венец: 10,00м
Број на катови: П
Е1.8-Инфраструктура за пренос на електрична енергија (инфраструктурен вод надвор
од ГП): 1110м2
Површина од пристапен пат: 109м2
НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА И ОБЈЕКТИТЕ
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електрани
E1.8 - Инфраструктура за пренос на електрична
енергија
E1.8 - Инфраструктура за пренос на електрична
енергија (инфраструктурен вод надвор од ГП)
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висина на
градба

1.1.1

1.1

поединечна
класа на намена

Нумерација на
површина за
градба

Г.П.

Површина на
проектен опфат

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за фотоволтаични електрани, на дел од КП 4937, КП 4941,
КП 6980, дел од КП 6979 и дел од КП 4797, КO Блатец, Општина Виница

73.0%

0.73

67.2%

0.67

3.2 Внатрешни сообраќајници и начин на обезбедување на потребен број на паркинг
места
Предмет на разработка е Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за
фотоволтаични електрани, на дел од КП 4937, КП 4941, дел од КП 6980, дел од КП 6979 и дел
од КП 4797, КO Блатец, Општина Виница. До парцелата се пристапува преку постоечки земјен
пристапен пат, кој поминува од северната страна на проектниот опфат, со променлив профил.
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Постоечки пристапен пат:
- коловоз со широчин од 5,20м до 9,90м
Паркирањето е планирано во рамките на градежната парцела со намена Е1.13 Површински соларни и фотоволтаични електрани, каде е потребно едно паркинг место за
повремено одржување на фотоволтаичната електрана, истото е обележано во рамки на
градежната парцела, покрај пристапниот пат.
За определувањето на потребниот број на паркинг места користени се нормативи
според Правилник за урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр. 225/20 и 219/21).
3.3 Партерно решение со хортикултура
Партерното решение на ниво на градежна парцела останува самостојно да го решаваат
сопствениците на градбите, но при тоа треба да се води сметка, со озеленувањето да се
постигне поголем процент, како од естетски така и од заштитен аспект. Зеленилото во рамките
на градежните парцели ќе има значајна функција во заштита на животната средина, но ќе има
и забележителни пејсажни ефекти.
Процентот на озеленетоста во рамките на градежната парцела треба да изнесува
минимум 20% согласно Законот за урбано зеленило (Сл.Весник на РМ со бр. 11/18 и 42/20).
Сопствениците се должни да го обезбедат процентот од мин 20% зеленило, како услов за
максимална изграденост, дозволена со овој урбанистички проект.
Согласно проектен опфат
Површина на проектен опфат
Површина за градење
Бруто развиена површина
Процент на зеленило
Процент на изграденост

15332 m2
10297 m2
10297 m2
min 20%
67.2%

3.4 Водови и инсталации на инфраструктурите
Водовод и канализација
За овој тип на градба не е потребен приклучок на водоводна и канализациона мрежа.
Електро - енергетика и ПТТ инсталации
Од страна на Електродистрибуција дооел Скопје, според добиеното писмо во кое сме
известени дека покрај опфатот поминува нисконапонски надзеен вод кој е вграден во
проектната документација, на кој подоцна ќе се изврши идниот приклучок на фотоволтаичната
електрана.
Кабловското напојување со среднонапонска и нисконапонска ел. мрежа ќе се
определи во понатамошниот тек на разработка на техничката документација, односно со
изработка на идејни и главни проекти за електрична мрежа од страна на стручните служби на
ЕВН Македонија.
Согласно добиеното писмо од МЕПСО, постојни и планирани 110kV и 400кV инсталации
не се вкрстувааат со проектиот опфат.
Телефонска мрежа
Согласно добиеното писмо од Телеком и А1 Македонија, на посочената предметна
локација, нема податоци за изградени јавни електронски комуникациски мрежи.
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За овој тип на градба не е потребен телефонски и интернет приклучок.

4. Детални услови за проектирање и градење
Локацијата на проектниот опфат за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички
план за фотоволтаични електрани, на дел од КП 4937, КП 4941, дел од КП 6980, дел од КП
6979 и дел од КП 4797, КO Блатец, Општина Виница oпфатена во рамките на Просторниот
План на Република Македонија, според кој се изработени условите за планирање на просторот
од страна на Агенцијата за планирање на просторот - Скопје, Република Македонија, со
технички број Y07621 од Мај 2021, за кои Услови е добиено Решение од Министерството за
животна средина и просторно планирање со бр. УП 1-15 721/2021 од 28.05.2021 година.
Општи услови за изградба
Урбанистичкиот проект е изработен во согласност со Законот за урбанистичко
планирање (Сл.весник на Р.М. бр. 32/20).
1.
Понатамошна разработка на УП ќе биде со основни проекти за градби,
сообраќајна и комунална инфраструктура.
2.
Општите услови за изградба, развој и користење на земјиштето дадени во
условите за планирање на просторот, важат за сите новопланирани градежни парцели.
3.
Изградбата на нови објекти, изградбата на супраструктурата и
инфраструктурата како и вкупното просторно уредување на градежната парцела, треба да се
изведува согласно законската и подзаконската регулатива, техничките прописи во областа на
градежништвото и урбанизмот како и овие параметри што се составен дел на проектната
документација.
4.
Градежна линија се исцртува во градежни парцели каде што со планот се
утврдуваат услови за идна градба. Согласно Правилник за урбанистичко планирање (Службен
весник на РМ бр.225/20 и 219/21).
5.
Максимална височина на нултата плоча во однос на котата на тротоарот за
трафостаницата е 15 см, додека фотонапонските панели се поставуваат во однос на теренот и
ќе се дефинира во основниот проект.
6.
Основна класа на намена на градежната парцела е Е1.13 - Површински соларни
и фотоволтаични електрани, како комплементарна намена се јавува и намената Е1.8 –
Инфраструктури за пренос на електрична енергија, која служи исклучиво за функционирање на
примарната намена.
7.
Процент на изграденост на земјиштето (Р) е урбанистичка величина која ја
покажува густината на изграденост, односно колкав дел од градежното земјиште е зафатен со
градба. Процентот на изграденост на земјиштето се пресметува како однос помеѓу површината
на земјиштето под градбата и вкупната површина на градежното земјиште, изразен во
процент. Во површината под градба се подразбира површината ограничена со надворешните
ѕидови и столбови на градбата во висина на приземната плоча без надворешните тераси,
скали, рампи, патеки и друго.
8.
Коефициент на искористеност (К) на земјиштето е урбанистичка величина која
го покажува интензитетот на изграденост на градежното земјиште. Коефициент на
искористеност на земјиштето се пресметува како однос по меѓу вкупната изградена површина,
односно збирот на површините на сите изградени спратови на градбата и вкупната површина
на градежното земјиште, изразен со рационален број до две децимали.
9.
Под вкупна изградена површина се сметаат површините на сите надземни
етажи. Параметрите во однос на процентот на изграденост, како и на коефициентот на
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искористување на земјиштето се во рамките на предвидените со Правилник за стандарди и
нормативи за урбанистичко планирање.
10.
Процентот на озеленетост во рамките на градежната парцела претставува
однос помеѓу површината на градежно земјиште наменето за зеленило и вкупната површина
на градежното земјиште изразено во проценти и истот изнесува минимум 20%. По завршување
на градежните активности и поставување на фотонапонските панели, просторот околу нив
потребно е да се озелени со мин 20 % од градежната парцела.
11.
Инфраструктурните водови внатре во градежната парцела, како и приклучоците
со надворешната инфраструктура, ќе се дефинираат со основни проекти за секоја фаза
соодветно со точни пресметки за потреби и количини.
12.
Оградите се поставуваат по правило во рамки на земјиштето од градежната
парцела што се оградува, додека вратите и капиите од огради на градежните парцели не смеат
да се отвараат вон регулационата линија односно кон надвор. Оградувањето на градежната
парцела да е со транспарентна ограда со вкупна висина од 2,40м.
13.
Сите параметри за уредување на просторот на проектниот опфат кои не се
опфатени во приложените општи услови за изградба на просторот во УП ќе бидат во
согласност со Правилник за урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр.225/20 и
219/21).
14.
Сообраќајното решение за приклучок на објектот е планирано преку
постоечките пристапни патишта.
15.
Согласно Закон за урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр. 32/20), 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. Доколку при
изведувањето на земјаните работи се наиде на археолошки артефакти, односно дојде до
откривање на материјални остатови со културно-историска вредност, потребно е да се постапи
согласно Законот за заштита на културното наследство, односно веднаш да се запре со
отпочнатите градежни активности и да се извести надлежната институција за заштита на
културно наследство и во таа смисла да се применат плански мерки за заштита на недвижно
културно наследство:
- задолжителен третман на недвижното културно наследство во процесот на
изработката на просторните и на урбанистичките планови од пониско ниво заради
обезбедување на плански услови за нивната заштита, остварување на нивната културна
функција, просторна интеграција и активно користење на спомениците на културата за
соодветна намена, во туристичкото стопанство, во малото стопанство и услугите и во вкупниот
развој на државата;
- планирање на реконструкција, ревитализација и конзервација на најзначајните
споменички целини и објекти и организација и уредување на контактниот, околниот
споменичен простор заради зачувување на нивната културно-историска димензија и
соодветна презентација;
- измена и дополнување на просторните и урбанистичките планови заради
усогласување од аспект на заштита на недвижното културно наследство;
16.
Врз основа на Законот за заштита и спасување (Сл.весник на Р.М. бр.36/04,
49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18) за Урбанистички проект, се
предвидуваат мерки за заштита и спасување од природни непогоди, епидемии, епизоотии,
епифитотии и други несреќи во мир и во војна и од воени дејства во Република Македонија.
Мерки за заштита и спасување се: урбанистичко-технички и хуманитарни и други мерки за
заштита и спасување кои би се појавиле при и по природните непогоди и други несреќи, а не
се предвидени со овој закон. Урбанистичко-технички мерки се: засолнување, заштита и
спасување од поплави, заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи, заштита
од неексплодирани убојни и други експлозивни средства, заштита и спасување од урнатини,
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заштита и спасување од техничко-технолошки несреќи и спасување од сообраќајни несреќи.
Хуманитарни мерки се: евакуација, згрижување на загрозеното и настраданото население,
радиолошка, хемиска и биолошка заштита, прва медицинска помош, заштита и спасување на
животни и производи од животинско потекло, заштита и спасување на растенија и производи
од растително потекло и асанација на теренот.
Сите параметри за уредување на просторот на проектниот опфат кои не се опфатени во
приложените општи услови за изградба на просторот во УП ќе бидат во согласност со
Правилникот за урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ бр. 225/20 и 219/21).
Посебни услови за изградба
Градежна парцела 1.1
Намена: Е1.13 - Површински соларни и фотоволтаични електрани
Површина на градежна парцела: 14113м²
Површина за градење: 10297м²
Вкупно изградена површина: 10297м²
Процент на изграденост: 73.0%
Коефициент на искористеност: 0,73
Висина на венец: 10,00м
Број на катови: П
Паркирање:
Паркирањето да се реши во рамки на сопствена парцела со почитување на потребен
број паркинг места како основен услов за изградба до максимално дозволената висина и
површина за градба. Потребниот број на паркинг места е определен согласно Правилник за
урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр. 225/20 и 219/21), односно во случајот е
потребно едно паркинг место, кое е обележано во рамки на градежната парцела.
Површина за градба 1.1.1
Намена: Е1.13 - Површински соларни и фотоволтаични електрани
Површина под градба: 10265м²
Бруто површина за градба: 10265м²
Катност: П
Мах. висина на објект: 10.00м’
Површина за градба 1.1.2
Намена: Е1.8-Инфраструктура за пренос на електрична енергија (трафостаница)
Површина под градба: 32м²
Бруто површина за градба: 32м²
Катност: П
Мах. висина на објект: 3.50м’
Од предложеното проектно решение, а врз основа на направените анализи
произлегуваат следните нумерички показатели за целиот проектен опфат:
Намена на ГП: Е1.13 - Површински соларни и фотоволтаични електрани
Комплементарна намена: Е1.8-Инфраструктура за пренос на електрична енергија
(трафостаница)
Површина на проектен опфат: 15332м²
Површина на градежна парцела: 14113м²
Површина за градење: 10297м²
Вкупно изградена површина: 10297м²
Процент на изграденост: 67.2%
Коефициент на искористеност: 0,67
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Макс. висина на венец: 10,00м
Број на катови: П
Е1.8-Инфраструктура за пренос на електрична енергија (инфраструктурен вод надвор
од ГП): 1110м2
Површина од пристапен пат: 109м2

5. Мерки за заштита
5.1 Мерки за заштита на животната средина
Законската регулатива врз основа на која се уредува планскиот опфат, од аспект на
заштита на животната средина и која е потребно да се примени при изработка на
урбанистичкиот план е следна:
- Закон за животната средина (Сл. весник на Р.М. бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09,
48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16).
- Закон за заштита на природата (Сл. весник на Р.М. бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10,
47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16 и 63/16).
- Законот за квалитетот на амбиентниот воздух (Сл.Весник на Р.М. бр.67/04, 92/07 и
35/10);
- Закон за водите (Сл. весник на Р.М. бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13,
163/13, 180/14, 146/15 и 52/16).
- Уредба за класификација на водите (Сл.Весник на Р.М. бр.18/99);
- Уредба за категоризација на водотеците, езерата, акумулациите и подземните води
(Сл.Весник на Р.М. бр.18/99);
- Закон за управување со отпадот (Сл. Весник на Р.М. бр.68/04, 107/07, 102/08, 143/08 и
124/10);
- Закон за заштита од бучава во животната средина (Сл.Весник на Р.М. бр.79/07 и
124/10);
- Закон за заштита и спасување (Сл. весник на Р.М. бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11,
41/14, 129/15, 71/16 и 106/16).
- Закон за земјоделското земјиште (Сл. весник на Р.М. бр. 135/07, 17/08, 18/11, 42/11,
148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/14,
215/15, 7/16 и 39/16).
- Правилник за урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр. 225/20 и 219/21).
- Закон за градење (Службен весник на Р.М. бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11,
13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14,
44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16 и 132/16) и други законски и
подзаконски акти.
Право и должност е на Република Македонија, општината, како и на сите правни и
физички лица, да обезбедат услови за заштита и за унапредување на животната средина,
заради остварување на правото на граѓаните на здрава животна средина, а тоа е регулирано со
Закон за животната средина (Сл. весник на Р.М. бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10,
124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16).
Цели на овој Закон се:
- зачувување, заштита, обновување и унапредување на квалитетот на животната
средина;
- заштита на животот и на здравјето на луѓето;
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- заштита на биолошката разновидност;
- рационално и одржливо користење на природните богатста и
- спроведување и унапредување на мерките за решавање на регионалните и на
глобалните проблеми на животната средина.
Секој е должен при преземањето активности или при вршење на дејности да обезбеди
висок степен на заштита на животната средина и на животот и здравјето на луѓето.
Заштита и унапредување на животната средина е систем на мерки и активности
(општествени, политички, социјални, економски, технички, образовни и други) со кои се
обезбедува поддршка и создавање на услови за заштита од загадување, деградација и
влијание на/врз медиумите и одделните области на животната средина.
Државата формира мрежа за мониторинг, што се состои од мониторинг на медиумите
(водата, воздухот и почвата) и областите на животната средина.
Целокупната активност во оваа област ќе се насочува кон обезбедување на непречен
просторен развој, при едновремена заштита на квалитетна, здрава и хумана средина за
живеење и работа.
Мерките за заштита и унапредување на квалитетот на средината ќе бидат вградени во
создавањето на концептот на просторната оранизација на урбаниот опфат.
5.2 Мерки за заштита и спасување
Согласно Закон за заштита и спасување (Сл.весник на Р.М. бр. 36/04, 49/04, 86/08,
124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16 и 106/16) и Закон за пожарникарството (Сл.весник на Р.М.
бр. 67/04, 81/07, 55/13, 158/14, 193/15 и 39/16), задолжително треба да се применуваат
мерките за заштита и спасување.
Заштитата и спасувањето е работа од јавен интерес за Републиката. Системот за
заштита и спасување го организираат и спроведуваат државните органи, органите на
државната управа, органите на единиците на локалната самоуправа, јавните претпријатија,
јавните установи и служби, трговски друштва, здруженија на граѓани, граѓаните и силите за
заштита и спасување на начин уреден со Закон за заштита и спасување („Сл.весник на Р.М.“ бр.
36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16 и 106/16) и Закон за пожарникарството
(Сл.весник на Р.М. бр. 67/04, 81/07, 55/13, 158/14, 193/15 и 39/16), како и: Уредбата за
спроведување на заштита и спасување од пожари (Сл.весник на Р.М. бр.98/05), Уредбата за
спроведување и спасување од урнатини (Сл.весник на Р.М. бр.98/05) и Уредбата за начинот на
применувањето на мерките за заштита и спасување, при планирањето и уредувањето на
просторот и населбите, во проектите и при изградба на градбите, како и учество во техничкиот
преглед (Сл.весник на РМ бр.105/05).
Системот за заштита и спасување се остварува преку:
- Набљудување, откривање, следење и проучување на можните опасности;
- Ублажување и спречување на настанување на можните опасности;
- Известување и предупредување за можните опасности и давање упатства за заштита,
спасување и помош;
- Едукација и оспособување за заштита, спасување и помош;
- Организирање на силите за заштита и спасување и воспоставување и одржување на
другите форми на подготвеност за заштита, спасување и помош;
- Самозаштита, самопомош и заемна помош;
- Мобилизација и активирање на силите и средстата за заштита и спасување;
- Одредување и изведување на заштитните мерки;
- Спасување и помош;
- Отстранување на последиците од природни непогоди, епидемии, епизоотии,
епифитотии и други несреќи, до обезбедување на основните услови за живот;
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- Надзор на спроведувањето на заштитата и спасувањето;
- Давање на помош на подрачјата кои претрпеле штети од поголеми размери од
природни непогоди, епидемии, епизоотии, епифитотии и други несреќи, а кои
искажале потреба за тоа и
- Примање помош од други држави.
Заради организирано спроведување на заштита и спасување, учесниците во системот
за заштита и спасување, донесуваат План за заштита и спасување од природни непогоди,
епидемии, епизоотии, епифитотии и други несреќи. Планот се изработува врз основа на
Процена на загрозеност од природни непогоди, епизоотии, епифитотии и други несреќи.
Планот за заштита и спасување содржи превентивни и оперативни мерки, активности и
постапки за заштита и спасување. Планот го донесува Советот на Општината.
Согласно член 51 и член 53 од горенаведениот Закон за заштита и спасување мерките
за заштита и спасување се остваруваат преку организирање на дејства и постапки од
превентивен карактер, кои ги подготвува и спроведува Републиката преку органите на
државната управа во областа за кои се основани.
Органите на државната управа, органите на единиците на локалната самоуправа,
трговските друштва, јавните претпријатија, установите и службите, се должни да ја предвидат
и планираат организацијата на спроведувањето на мерките за заштита и спасување и да
спроведат мерки кои се во функција на превенцијата.
Во функција на превенција се следните мерки и активности:
1.
Изработка на Процена на загрозеност за можни опасности и План за заштита и
спасување од проценетите опасности.
2.
Вградување на предвидените и планираните мерки за заштита и спасување во
редовното планирање и работа
3.
Уредување на просторот и изградба на објекти, во функција на заштита и
спасување
4.
Воспоставување на организација и систем потребни за заштита и спасување
5.
Обезбедување на материјална база, персонал и други ресурси потребни за
извршување на планираната организација.
Мерките за заштита и спасување задолжително се применуваат при планирањето и
уредувањето на просторот, во плановите како и при изградба на градбите и инфраструктурата
согласно член 53 од претходно наведениот Закон за заштита и спасување како и согласно
Уредбата за начинот на применување на мерките за заштита и спасување, при планирање и
уредување на просторот и населбите, во проектите и изградба на објектите (Сл.весник на Р.М.
бр.105/05), како и учество во техничкиот преглед.
Мерките за заштита и спасување задолжително се применуваат:
- При планирањето и уредувањето на просторот и населбите
- Во проекти за објекти и технолошки процеси наменети за складирање, производство и
употреба на опасни материи, нафта и нејзини деривати, енергетски гасови, јавниот
сообраќај, црна и обоена металургија, како и за јавна, административна, културна,
туристичко-угостителска дејност и
- При изградба на објект и инфрастурктура.
Согласно член 54 од Закон за заштита и спасување (Сл.весник на Р.М. бр. 36/04, 49/04,
86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16 и 106/16), а во функција на уредување на просторот
задолжително се обезбедува:
Во функција на уредувањето на просторот задолжително се обезбедува:
- Изградба на објекти отпорни на сеизмички дејства
- Регулирање на водотеците и изградба на систем на одбранбени насипи
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-

Изградба на снегозаштитни појаси и пошумување на голините
Озбебедување на противпожарни пречки
Изградба на градби за заштита и
Изградба на потребната инфрастурктура
Согласно член 61 од Закон за заштита и спасување (Сл.весник на Р.М. бр. 36/04, 49/04,
86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16 и 106/16) се предвидуваат:
Заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи
Превентивни мерки за заштита и спасување од пожар, експлозии и опасни материи се
активности кои се планираат и спроведуваат со просторното и урбанистичкото планирање и со
примена на техничките нормативи при проектирање на изградба на градбите.
Инвеститорот во проектната документација за изградба на градби, како и за градби на
кои се врши реконструкција – пренамена е должен да изготви посебен елаборат за заштита од
пожар, експлозии и опасни материи и да прибави согласност за застапеност на мерките за
заштита од пожар, експлозии и опасни материи. Од изработка на елаборатите се изземаат
станбени градби со висина на венецот до 10 м. и јавните градби со капацитет за истовремен
престој до 25 лица. Согласност за застапеност на мерките за заштита од пожар, експлозии и
опасни материи дава Дирекцијата, односно нејзините подрачни организациони единици за
заштита и спасување согласно член 70, од Закон за заштита и спасување (Сл.весник на Р.М. бр.
36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16 и 106/16). Организацијата и
спроведувањето на заштитата и спасувањето од пожар, која се остварува во рамките на
системот за заштита и спасување се уредува со Закон за пожарникарството (Сл.весник на Р.М.
бр. 67/04, 81/07, 55/13, 158/14, 193/15 и 39/16) и Уредбата за спроведување на заштитата и
спасувањето од пожари (Сл.весник на Р.М. бр.98/05), Правилникот за суштинските барања за
заштита од пожар на градежните објекти (Сл.весник на Р.М. бр.94/09), и други позитивни
прописи со кои е регулирана оваа проблематика.
Во однос на диспозицијата на противпожарната заштита, планскиот опфат, во случај на
пожар ќе го опслужува противпожарната единица од Виница. Во процесот на планирање
потребно е да се води сметка за конфигурација на теренот, степен на загрозеност од пожари и
услови кои им погодуваат на пожарите: климатско-хидролошките услови, ружата на ветрови и
слично, кои имаат влијание врз загрозеност и заштита од пожари.
Заради поуспешна заштита од ваквите појави се превземаат низа мерки за
отстранување на причините за предизвикување на пожари, спречување на нивното ширење,
гаснење и укажување помош при отстранување на последиците предизвикани со пожари.
Затоа потребно е планираната сообраќајна инфратруктура со хоризонталните и вертикалните
елементи на коловозот да овозможат непречена интервенција на противпожарните возила, во
согланост со ПП норми и стандарди, водењето на другата инфраструктура да е во
инфраструктурни коридори, подземно поставени на дозволени безбедносни меѓусебни
растојанија, кое ќе се дефинира со основните проекти.
- Пешачките патеки во внатрешноста на опфатот се така концепирани и димензионирани
да можат да обезбедат режимски сообраќај до предвидените и постојните градби во
случај на пожар. Истите се димензионирани со доволна широчина на пристапот и
соодветна конструкција, за да овозможи лесна подготовка и ставање во дејство на
потребната опрема за борба против пожар и спасување на луѓето.
- Рабниците на пристапниот пат треба да бидат со висина не поголема од 7,0см. и
закосени поради лесен пристап на пожарни возила до објектот.
При дефинирањето на градбите во рамките на градежните парцели земено е во
предвид потребното минимално растојание меѓу градбите од аспект на префрлање на
пожарот од една до друга градба во зависност од предвидената висина на градбите и од
противпожарната оптовареност на истите.
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За градбите за кои не се однесува оваа одредба ќе се применуваат важечките мерки
нормативи и стандарди кои се однесуваат на заштита и спасување.
При изработка на основните проекти на предвидените градби во рамките на планскиот
опфат да се предвиди громобранска инсталација со цел да нема појава од зголемено пожарно
оптеретување.
Заштита и спасување од урнатини
Заштитата и спасувањето од урнатини, опфаќа превентивни и оперативни мерки. За
овој план важни се превентивните мерки за заштита од уривање, кои се состојат од активности
кои се планираат и спроведуваат со просторното и урбанистичкото планирање и со примена на
техничките нормативи при проектирање и изградба на градбите. Ова подразбира да се градат
градби асеизмички, да се обезбеди слободен проток на сообраќајниците и да не се создаваат
тесни грла на истите, да се обезбеди депонија за складирање на градежниот одпад, при
евентуални урнатини. Организацијата и спроведувањето на спасувањето од урнатини, кое се
остварува во рамките на системот за заштита и спасување, се уредува со Уредбата за
спроведување на спасувањето од урнатини (Сл.весник на Р.М. бр.98/05).
Мерки за заштита од пожар на објектите
Сообраќајниот систем во планскиот опфат се состои од сообраќајницa која овозможува
лесен пристап на противпожарните возила до градбите.
При конципирање на сообраќајот планирано е несметано движење на пожарните
возила.
Сите сообраќајници и пристапи планирани се така да овозможуваат несметан пристап
за пожарни возила со доволна широчина на пристапот, за да се овозможи лесна подготовка и
ставање во дејство на потребната опрема за борба против пожарот и спасување на луѓето.
Ивичњаците на пристапниот пат треба да бидат со висина не поголема од 7,0см. и
закосени поради лесен пристап на пожарни возила до градбите.
Планирањето и изработката на техничката документација треба да е во согласност со
Законот за заштита и спасување (Сл. весник на Р.М. бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11,
41/14, 129/15, 71/16 и 106/16).
При реализација на Урбанистичкиот план да се почитуваат мерките од Законот за
заштита и спасување (Сл. весник на Р.М. бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15,
71/16 и 106/16).
Заштита од природни непогоди
Со оглед дека територијата е изложена на сеизмичко дејство со интензитет од 8
степени МЅЗ потребно е применување на принципите на асеизмичко градење на градбите.
Густината на градбите односно нивното растојание е планирано во доменот за
сеизмичко проектирање, со помали висини градби и со поголеми попречни профили на
сообраќајниците, со што во случај на сеизмичко рушење може да се обезбеди проток на луѓе и
возила.
При реализација на Урбанистичкиот план, согласно членовите 13, 14, 34 и 35 мора да
се почитуваат мерките од Законот за заштита и спасување (Сл. весник на Р.М. бр. 36/04, 49/04,
86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16 и 106/16) и Законот за пожарникарството (Сл. весник
на Р.М. бр. 67/04, 81/07, 55/13, 158/14, 193/15 и 39/16).
5.3 Мерки за обезбедување на пристапност за лица со инвалидност
Домовањето, мобилноста и пристапноста се основни предуслови за спроведување на
сите активности во секојдневното живеење на лицата со инвалидност и нивното вклучување
во заедницата.
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За сите овие подрачја се воочува потребата за развој на стандардите. Потребно е во
сегментот на пристапноста да се градат собраќајници со спуштени рабници, раскрсници со
звучни семафорски уреди, со тактилни површини за слепите лица, како и звучни и виузуелни
најави во возилата на јавниот превоз, со можност слепото лице да користи куче - водич во сите
средства на јавниот превоз и влез во сите градби за јавни намени.
Во градскиот и меѓуградскиот јавен сообраќај да се воведат адаптирани нископодни
автобуси. Треба да се обрне посебно внимание за воведување на приспособени меѓуградски
авотбуски линии. Неопходна е достапност на јавниот превоз на сите линии, пристапност на
возниот ред и на возилата и обезбедување на давање јасни и достапни информации на
терминалите и во возилата.
Во периодот на спроведување на Стратегијата, една од најважните задачи треба да
биде промовирањето на „Универзалниот дизајн“. „Универзалниот дизајн“ означува
оформување на производите, опкружувањето, програмите и услугите, на начин да може да ги
користат сите луѓе во најголема можна мера, без потреба од риспособување или
посебнооформување.
Посебна цел: Обезбедување на пристапност и достапност во сите сегменти на
живеење.
Мерки:
- Да се воспостави опкружување пристапно за лицата со инвалидност со примената на
начелата на универзалниот дизајн избегнувајќи на тој начин создавање на нови
пречки;
- Да се овозможи достапност на превозот за сите лица со инвалидност;
- Да се развијат едукациски програми врзани со примената на Универзалниот дизајн;
- Да се обезбеди пристап до информациите и комуникациите за сите лица со
инвалидност;
- Да се обезбеди примена на современите технологии;
- Да се воспостав и систем на помош при решавањето на станбеното прашање за лицата
со инвалидност.
5.4 Мерки за заштита на културното наследство
Доколку при реализација на урбанистичкиот план се појави археолошко наоѓалиште
треба да се постапи во согласност со одредбите од член 65 од Закон за заштита и спасување
(Сл.весник на Р.М. бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16 и 106/16).
(1). Ако во текот на изведувањето на градежни, земјоделски или други работи се дојде
до археолошко наоѓалиште, односно предмети од археолошкото значење, изведувачот на
работите е должен:
1. Да го пријави откритието во мисла на членот 129 став (2) на овој закон;
2. Да ги запре работите и да го обезбеди наоѓалиштето од евентуално оштетување и
уништување, како и од неовластен пристап и
3. Да ги зачува откриените предмети на местото и во состојбата во која се најдени.
(2). По исклучок од ставот (1) на овој член, ако предметите се ископани, односно
извадени заради нивна подобра заштита или со оглед на околностите, изведувачот на
работите е должен:
1. Да ги предаде откриените предмети при нивното пријавување или тоа да го направи
при идентификацијата во смисла на членот 66 на овој закон, а до предавањето да
превземеме мерки кои се нужни за да не пропаднат и да не се оштетат или да се отуѓат
и
2. Да ги даде сите релевантни податоци во врска со местото и положбата на
предметите во времето на откривањето и за околностите под кои тоа е направено.
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Врз снова на член 15, 18 и 57 од Законот за градење (Сл. Весник на Р.Македонија бр.
70/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15,
217/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16,132/16, 35/18 и 64/2018) донесувам:

РЕШЕНИЕ
За одредување на проектант на ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА КОМПЛЕТНА
БЕТОНСКА ТРАФОСТАНИЦА (КБТС) 21(10,5)/0,8kV - 1250 KVA со тех. бр. 0901-183/2021 се
одредува:
Одговорен проектант:
Даниел Лалков, д.е.и. со овластување бр. 4.1241
Проектантот е должен проектната документација да ја изработи согласно Законот за
градење („Службен весник на Република Македонија“ број 130/2009, 124/10, 18/11,
36/11,54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14,
187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и
168/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 244/19, 18/20 и
279/20), Правилникот за стандарди и нормативи за проектирање („Службен весник на
Република Македонија“ број 60/12, 29/15, 32/16, 114/16 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ број 211/20), и Правилникот за содржината на
проектите, означувањето на проектот, начинот на заверка на проектот од страна на
одговорните лица и начинот на користење на електронските записи („Службен весник
на Република Македонија“ број 24/11, 68/13, 81/13, 219/15 и 52/16);.
Назначените стручни лица ги исполнуваат условите од Законот за градење, односно
се овластени да изработуваат и потпишуваат проектни документации на ваков вид
инвестиционо-техничка документација, бидејќи имаат соодветна стручна подготовка и
потребно работно искуство.
Управител:
Даниел Лалков д.е.и.
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ПРОЕКТНА ЗАДАЧА
За изработка на основен проект за нова КБТС 10(20)/0,4кВ, 1х1000(1250)кВА
1.

Основни технички карактеристики

1.1 Компактна бетонска трафостаница со еден енергетски трансформатор до 630
кВА, производ на “Филкаб” АД – Пловдив, Бугарија.
1.2 Мрежата 10,5(21)кВ моментално работи со изолирано звездиште , но во блиска
иднина е можно заземјување на неутралните точки на енергетските трансформатори
на СН преку мал отпор или на некој друг начин.
1.3 Нисконапонската мрежа е директно заземјена.
1.4 Целокупната опрема во КБТС да биде димензионирана според максимално
дозволените вредности на трифазни симетрични струи (моќности) на куса врска од
најмалку:
-

14,5кА (250МВА) за собирници 10кВ

-

14,5кА (500МВА) за собирници 20кВ

-

32кА (22МВА) за собирници 0,4кВ

2. Техички услови
2.1. ЕТР со моќност од 630 кВА да биде маслен херметички затворен (без конзерватор).
2.2. Заштита на енергетскиот трансформатор од куса врска на среднонапонска
страна да се предвиди со соодветни високоефектни осигурувачи, а на страна на
нискиот напон да се предвиди прекинувач со заштита од преоптеретување и од
куса врска, од внатрешни дефекти ЕТР да се штити со контактен термометар.
2.3. Да се предвиди 20кВ блок “СФ6” составен од 1 трафо и 3 доводно-одводни полиња
односно вкупно 4 полиња, по редослед (3Рк+1Тр).
2.4. 0,8кВ сталак да биде исто така потполно предфабрикуван и составен за ЕТР со
моќност од 630кВА и 3 кабелски изводи. Не се предвидува мерење на струја и
напон. Да се предвиди мерење на вкупна електрична енергија според интерното
упатство за полуиндиректното мерно место.
2.5. Да се предвиди компензација на реактивна моќност за ЕТР.
2.6. Заземјувањето и заштитните мерки да се предвидат според важечките технички
прописи. Струјата на земјоспој на постоечката 10кВ мрежа која работи изолирано
изнесува Из=40А. Да се предвиди работно и заштитно - здружено заземјување
Инвеститор
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ТЕХНИЧКИ ОПИС
ВОВЕД - ОПШТИ ПОДАТОЦИ
I.

НАМЕНА:

Компактната бетонска трафостаница (КБТС) е наменета за напојување на нови
потрошувачи , или подобрување на напонските прилики кај постоечки потрошувачи од
категорија домаќинство, мали бизнис потрошувачи и индустриски потрошувачи преку
кабелски водови до 20 кВ. Трафостаницата е самостоен објект со можност за
надворешно ракување. Истата е потполно завршен производ во фабрички услови, во
кој што се вклучени трансформатор, уреди за распоредување на среден напон до
20кВ, уреди за низок напон до 0,4кВ и сите неопходни уреди и направи во соодветство
со нормативни документи и одредби на конкретниот проект.
II.

ОПШТИ УСЛОВИ :

1. Услови за експлоатација

- за монтажа на отворено

2. Надворешна температура

- од -250С до +400С.

3. Надморска висина

- над 1000 м

4. Максимална влажност на воздух

- 96% на 200 С

5. Загадување - околина без прашина, активни гасови и пареи спроводници на
струја.
6. Околина - безбедна од експлозии и пожари
7. Обвивка - монолитен блок од водонепропустив бетон со врати со топлотна
изолација за пристап кон направите за распоредување среден и низок напон и
две врати поставени една наспроти друга на делот за трансформаторот со
решетки за вентилација со спезијален профил, кои го обезбедуваат ладењето
на трансформаторот. Класа на обвивката согласно ИЕЦ1330-10.
8. Заштита од инсекти, глодари и птици – обезбедена со специјални мрежи,
поставени позади решетки за вентилација на вратите.
9. Заземјување - сите метални делови на комплетна трафостаница се заземнети
преку заедничка внатрешна шина за заземенување, која се поврзува со
надворешниот прстен за заземнување со елестичен бакарен проводник 50мм2
на 2(две) места.

Компанија регистрирана во Централниот Регистар
на Република Македонија со податоци
ЕМБС : 6973000
ЕДБ : МК4011014511586
Сметка : 240-260106937-569, Уни Банка А.Д. Скопје
Главна приходна шифра : 41.10 – Развој на градежни објекти

11

РЕСУРС ЛТДИ д.о.о.е.л.

ул. Ило Костов бр. 31
1430 Кавадарци
Република Северна Македонија

Факс
Телефон
Е-пошта
Веб адреса

: +389-43-410-910
: 71-250-303, 70-394-384
: info@resursltdi.mk
: www.resursltdi.mk

10. Осветлување - трафостаницата има расветни тела и крајни прекидачи за нивно
управување во секоја една просторија. Истите се напојуваат пред главниот
прекинувач од НН постројката и се обезбедени со топливи осигурачи.
11. Заштита од кондензација - конструкција на обвивката, покривот, вратите и
системот за вентилација на трафостаницата обезбедува сигурна заштита на
ѕидовите и на плафонот од кондензација.
12. Безбедно работење - предвидени се сите мерки согласно прописите според
Правилник за технички нормативи за заштита на нисконапонски мрежи и
припадните трансформаторски станици и Правилник за технички нормативи за
електроенергетски постројки со номинален напон над 1000В.
13. Трафостаницата има инструкција за експлоатација на македонски јазик
независно од фирмата која ја произведува уредот за распоредување (РП)
поставена во неа.
14. Монтажа - за трафостаницата (ФК) не е потребен фундамент за монтажа .
Истата се монтира во ископ со димензии 4м х 5м, а на дното предходно
предходно е подготвена и набиена песочна покривка или прекривка со мршав
бетон. Доколку е неопходно се извршува нивелација на трафостаницата.
15. Излезните шини од однапред подготвена контура (прстен) за заземјување
(Рз<4Ω) се додаваат кон шината за замејување, која се наоѓа на страничниот
ѕид на трафостаницата. На овој начин се воспоставува врска помеѓу
внатрешниот прстен за замејување и надворешниот заземјувач како и помеѓу
сите уреди и направи на комплетната трафостаница каде сите метални делови
се заземјени.
16. Отвори за кабли - во основа на обвивката, која е бетонски моно блок се
предвидени до 5 броја отвори од страна на уредот за среден напон. Кога
каблите за напојување поминуваат преку нив е неопходно да се користи
соодветна кабловска арматура, која обезбедува целина на кабловската
изолација. Секоја трафостаница е во комплект со неопходната кабловска
арматура во зависност од потребите на конкретниот проект.
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КАРАКТЕРИСТИКИ НА КОНСТРУКЦИЈАТА :

ШИРИНА:
Основа

-

2600мм

Покрив

-

2720мм

Основа

-

4250мм

Покрив

-

4370мм

Висина над земја

-

1606мм

Длабочина на основата

-

850мм

Вкупна висина

-

2456мм

Тежина на КБТС (без опрема)

-

9000кг

Вкупна тежина со трансформатори -

19700кг

ДОЛЖИНА:

Површина на основата

IV.

-

11,5 м2

ДОДАТНИ ПОДАТОЦИ ЗА КОНСТРУКЦИЈАТА :
Степен на безбедност

-

ИП-43

Издржливост на удар

-

20 Ј

Издржливост на покривот

-

Класа на обвивката

3300 Н/м2
-

10

Резистентност на огин на
ѕидовите и на плафонот

-

120 мин

Минимална оддалеченост од други згради во
зависност од типот на соседни објекти

-

од 10м до 12м

Технички податоци:
1. Номинален работен напон

- 20кВ
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2. Максимален работен напон

- 24кВ

3. Работен напон (Уе) на ниска страна

- 0,8кВ

4. Номинална фреквенција

- 50Хз

5. Број на фази

-3

6. Ниво на изолација на висока страна

- 50кВ

7. Ниво на изолација (Уи) на ниска страна

- 1000 В

8. Импулсен напон кој може да се издржи
(У1.2/50μс) на висока страна

- 125кВ

9. Импулсен напон кој може да се изржи
(Уимп) на ниска страна

- 8 кВ

10. Номинална струја на раставувач на снага (Ин)

- 630 А

11. Номинална струја на трафо раставувач на снага

- 200 А

12. Номинална струја на на влезот од ККУ за
Развод и управување на Н.Н. страна

- 1600 А

13. Струја на куса врска на ниска страна
(струја на термичка отпорност)

- 16кА/1с

14. Струја на динамичка отпорност на висока страна

- 38 кА

15. Максимална моќност на БКТС

- 1џ1250кВА

16. Моќност на трансформаторот

- 1250кВА

17. Струја која може да се издржи карткотрајно
(струја на термичка отпорност) (Ицњ) на Н.Н.страна

- 25кА

18. Струја на динамичка отпорност(Ипк)на Н.Н.страна

- 40 кА

19. Класа на обвивката

- 10

20. Степен на заштита обезбедена преку обвивката

- ИП 43
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КАРАКТЕРИСТИКИ НА ДЕЛОТ СРЕДЕН НАПОН :

Во трафостаниците е предвидена можност за монтажа на комплексни разводни
уреди -разводна постројка (РП) со комбинација од 1 до 4 интегрирани функционални
блокови 8ДЈ20 на фирмата Сиеменс. Истите ги имаат следните карактеристики:
1. 8ДЈ20 е гама од фабрички склопени, тестирани и слободно поставени ормари
со вградени во нив делови за спроведување на струја (шини), комутациона
заштита и апаратура за мерење. Електричните и механички работни
механизми се монтирани позади челна плоча, со визуелно укажување на
монтажна шема на положбата на комутационата апаратура (затворено,
отворено и заземјно).
2. Блоковите 8ДЈ20 се самостални потполно изолирани блокови. Составени се од:


Херметички метален ормар од челик кој не може да рѓоса (не е неопходно
одржување), каде деловите под напон се групирани заедно, раставувач на
снага, заземјувач, комбинација осигурач – раставувач на снага или
прекинувач.



Оддел за низок напон



Одел за механизам за пуштање во дејство



Оддел за осигурачи за функциите раставувач на снага-осигурач

3.

Блокот со уредите 8ДЈ20 е наполнет со СФ6 со манометарски притисок од
0,15бар. Херметичноста која се проверува системски во фабрички услови и
обезбедува на комутационата апаратура очекуван рок на траење од 30 години.

4.

Работните карактеристики добиени за уредите 8ДЈ20 се во соодветност со
дефиницијата за “Херметички затворени системи под притисок” во
соодветност со препораките на ИЕЦ. Раставувачот на снага и заземнувачот му
го обезбедуваат на операторите сите неопходни гаранции при работењето.

5.

Уредите 8ДЈ20 се наменети за работа на затворено.

6.

Во уредите 8ДЈ20 се предвидени сите блокирања кои не дозволуваат погрешни
манипулации.

7.

Уредите 8ДЈ20 се со подвижни контакти со три стабилни положби (отворено,
затворено и заземјено ) со вертикален од. Конструкцијата прави невозможно
истовремено затварање на раставувачот или на прекинувачот и на уземјувачот.
Уземјувачот ја има функцијата за вклучување за кратки споеви, согласно
прописите и стандардите.
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8.

Уредите 8ДЈ20 имаат функција за изолирање и за прекинување.

9.

Пристапот до просторт за кабли може да се блокира преку заземјувачот и/или
раставувач или прекинувач на моќност.

10. Индикатори на положбата на комутационите апаратури, поставени се

директно на работните површини со подвижни контакти. Даваат одредено
покажување на положбата на комутационата направа.
11. Полуга за пуштање во дејство, истиот е конструиран со антирефлектна

направа, која го оневозможува секој обид за непосредно повторно отварање
на раставувачот на моќност или на заземнувачот по затварање.
12. Уреди за заклучување, може да се користат 1 до 3 клучалки за оневозможување

на:


Пристап до работната полуга на заземнувачот



Пристап до работната полуга на раставувач на моќност или прекинувачот.



Пуштање на копчето за исклучување со притискање.

13. Здравата,

стабилна, надежна и отпорна кон влијание на околината
конструкцијата на 8ДЈ20 води до многу мала можност за квар во внатрешниот
дел на комплетно комутациониота уред. Независно од тоа за да се гарантира
максималната безбедност на персоналот, уредите 8ДЈ20 се конструирани
така да можат да издржат без опасност за операторите внатрешен електричен
лак створен од номинална струја на краток спој за 1 секунда. Случајниот
прекумерен притисок во резултат на внатрешниот ел. лак е ограничен преку
отварање на заштитниот вентил на дното од металната кожурка. Гасот се носи
од задниот дел од 8ДЈ20 без дејство врз условите вопредниот дел. Гаснење на
лакот се спроведува со принципот на аутопродувување во средина соСФ6 гас.

VI.

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ДЕЛОТ НИЗОК НАПОН :

Автоматските прекинувачи ја имаат следната опција за исклучување


За НС 1600 Н 3П

Ицм = 50кА, 380/415В
0,5с

Исњ = 25кА,

1с

Исњ = 17кА

20с

Исњ = 4кА

Вертикални раставувачи ја имаат следната карактеристика на исклучување:
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Струјните трансформатори се со класа на точност 0,5.
2.

ДИСПОЗИЦИЈА НА КБТС

Локацијата на КБТС е однапред одредена врз основа на добиените урбанистички
подлоги за просторот , предвиден за изградба на новата КБТС, истата е прикажана на
ситуација во графичкиот дел на проектот.
Општата диспозиција на КБТС со распоред на 20кВ и 0,4кВ постројки и енергетскиот
трансформатор со нивните димензии е одредена од производителот “ФИЛКАБ” АД –
Пловдив АД, Р. Бугарија, водејќи притоа сметка за рационално искористување на
просторот, едноставно ракување, вградување и замена на поедини делови или
блокови во целина и ефикасно спроведена заштита од случаен допир на делови под
напон.
Куќиштето на КБТС ќе биде бетонско, изработено од висококвалитетен бетон, со сите
неопходни хидро и термички изолации и ќе биде составено од два основни дела. Во
него ќе има три сектори:


За трансформатор



20кВ разводни уреди



Табла за низок напон

Секторот за трансформатор се наоѓа во средината помеѓу секторите за 20кВ
разводни уреди и секторот со таблата за НН. Овој сектор ќе има две метални врати
една спроти друга кои ќе се отвараат према надвор. За секторот е предвидена
природна вентилација, преку соодветни решетки на вратите.
Секторот на 20кВ разводни уреди е со намена да ги собере ормарите со комплетната
опрема . Сите негови врати ќе се наоѓаат по периметарот на КБТС, ќе бидат метални
и ќе се отвараат према надвор.
Секторот за таблата за низок напон ќе биде аналогно на секторот за РП 20кВ, но ќе
биде со помали димензии.
Сите врати на секторите ќе се заклучуваат со вградени унифицирани за ЕВН бравички
и на нив ќе бидат монтирани табли со предупредување поврзано со безбедноста.
Ракување со РП 20кВ и со таблата НН ќе биде исклучиво од надвор. КБТС ќе биде
опремена со када за масло која нема да пропушта вода за да може да се собира
евентуално истеченото масло во случај на хаварија и ќе има херметички влезови за
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каблите на Среден напон. Превземени се неопходни мерки за заштита од
прекумерна бучава.
Целосно ракување со 20кВ опрема и низок напон ќе се изведува само од
надворешната страна на КБТС, по отварање на вратите. За сите делови на КБТС ќе се
користат само квалитетни материјали, кои не ја загадуваат околината. КБТС ќе биде
произведена за работење на отворено, во нормални услови, согласно ЕН 60694.
КБТС се испорачува комплетно опремена во делови, а се монтира на местото каде
треба да биде поставена.
•

Опрема за 20кВ развод

Во КБТС постои можност од вградување на компактна 20кВ постројка – блок производ
на Сцхнеидер Елецтриц или Сиеменс.
ВН блоковите се потполно фабрицирани, тестирани слободно стоечки. Опремени со
разделувачи на моќност со три положби, вклучено, исклучено, заземјено. Електричните
и механичките работни механизми се поставени зад челната плоча. На челната плоча
се наоѓа мимик шема за визуелен приказ на состојбата на комутационите апарати
(вклучено, исклучено, заземјено). 20кВ СФ6 построението е со цврста конструкција
отпорна на околината, со многу мала веројатност од повреди и дефекти на
комутационата опрема во внатрешноста. Конструирани се да издржат номинална
струја на куса врска од 1 сек. без последици по околината.
Основни карактеристики на ВН блокови РМ-6, 8ДЈ10, 8ДЈ20, 8ДХ10 се:


Номинален напон до 24кВ



Струја на куса врска 25кА



Номинална струја 630А



Не е потребно одржување



Блок конструкција составена од 1 до 5 полиња



Херметизирана обвивка и внатрешност исполнета со СФ6 гас

Вкупни димензии на ВН блок 8ДЈ20 3Рк+1Тр (шема 71) составен од три доводно-одводни
полиња и едно трафо со димензии:


ширина: 4х350 = 1400мм



длабина: 775мм



висина: 1400мм

и
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Наместо ВН блок тип 8ДЈ20 можно е вградување и на друг тип блок од Сиеменс или
пак блок од Сцхнеидер Елецтриц со слични карактеристики и соодветен предвиден за
овој тип КБТС.
•

Енергетски трансформатор

Во секторт са трансформатор предвидена е можност за монтирање на еден
трансформатор до 1250КВА , со преносен однос 10(20)/0,42кВ, регулација на напон
на ВН страна ±2х2,5%, спрега Дѕн5, опремен со контактен термометар. Во случајот ќе
се монтира трансформатор со моќност од 1000 кВА.Трансформаторот ќе биде
херметички затворен со систем за ладење масло ОНАН. Во трафо комората
обезбедено е ладење на трансформаторот со моќност до 1250кВА со природна
циркулација на воздух. Според декларацијата на производителот на КБТС, при
евентуално истекување на масло од трансформаторот делот од КБТС заедно со ЕТ кој
е во земја ќе послужи како собирно корито . Решетките за вентилација ќе бидат
обезбедени со мрежа со отвори 5мм/5мм. Полни технички податоци за секој
трансформатор се наведен во еднополната шема.
Приклучокот на СН страна на трансформаторот до соодветната 20(10)кВ трафо
ќелија ќе се изведе со едножилни кабли 3џНА2ЏС(Ф)2Ѕ 1џ50 РМ 16.
Врските помеѓу клемите од нн дел на трансформаторот и влезниот прекинувач на
нисконапонската табла ќе бидат изведен со бакарни спроводници 3џ(4џНЅЅ-0 1џ300
Цу РМ) + 2џНЅЅ-0 1џ300 Цу РМ.
Бидејќи кабелскиот простор во КБТС е доволно голем, НН кабелски врски се полагаат
во воздух и на под во иста рамнина произволно, односно со зголемени меѓусебни
растојанија. Со ваквиот распоред на каблите практично значи дека нема потреба од
уважување на факторот на редукција кој го третира начинот на полагање на каблите
(Кончар Технички прирачник стр. 855, издание 1991г.)
“Редукција на струјното оптоварување не е потребна кога кабелот се полага во
снопови каде растојанието е најмалку 4 пати поголемо од дијаметарот на кабелот.”,
АВВ технички прирачник, издание 2001г.
Со оглед на претходното НН кабелски врски во КБТС можат да прифатат ЕТР со
моќност до 1250кВА.
•

Нисконапонска разводна табла

За нисконапонската разводна табла е приложена еднополна шема на цртеж .
Таблата ќе биде комплетно доставена со КБТС. Во таблата ќе биде вградена опрема
за трансформатор од 1000кВА и тоа :
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Влез - опремен со прекинувач НС 1600 3п 1600А со заштита Мицрологиц
Мерлин Геринг;



Излези - 10 броја за напојување на потрошувачи надвор од трафостаницата,
секој е опремен со триполен раставувач со осигурачи со основа 630А;



Резервни места за излези аналогни на горните 2 броја



Трифазна заштита за пренапон тип 2 согласно ИЕЦ 61643-1,снабдена со
металнооксиден одводник класа Ц, 65кА 1 број



Заштитни топливи осигурачи за осветлување во КБТС;



Струјни трансформатори за вклучување на електрично броило;



Електрично броило за контролно мерење на потрошената електрична енергија;

Инсталација за осветлување

За КБТС како целина има предвидена инсталација за осветлување. Таа ќе биде
опремена со расветна тела 1х18 Њ, мод. ИП65 – монтирани во секторите РП , Трафо
и Табла НН на КБТС. Расветните тела ќе се монтираат на вратите (или од страна) на
одделните сектори и ќе се управуваат преку крајни прекинувачи монтирани на
соодветната врата и со отварање на соодветна врата ќе се вклучува светилката.
Инсталацијата за осветлување ќе биде на одстојни опфатници со кабли НЅЅ,
провлечени во отворени пластични цевки. Инсталација за осветлување ќе се напојува
од НН табла на КБТС каде се предвидени неопходни излези.
•

Инсталација за заземјување

За заштита на персоналот од превисок допирен напон, како и за нормално работење
на трансформаторот во КБТС како средство за заштита е предвидено да се користи
заземјување согласно МКС.Н.Б2.754 и МКС Н.Б2.754/1– Заземјување и заштитни
проводници. Истото ќе има заштитна и работна функција. За оваа цел сите метални
делови од КБТС кои не се носители на струја, како и ѕвездиштето на трансформаторот
ќе бидат поврзани на заземнувачот со Рпр-4 ома.
На заземнувачот ќе бидат поврзани сите куќишта, нулева и заземјителна шина на НН
таблата, куќиштето на трансформаторот и куќиштата на комплетниот уред за развод
(РП).
Ќе се користи основен заземјувач од три прстени поставени на различни нивоа и
растојанија околу контејнерот на КБТС со поцинкувана лента 40х4мм поставен на
длабочина од 0,8м под теренот . Заедничката заземјителна клема на КБТС ќе се поврзе
кон заземјувачот на две места преку бакарен спроводник ХО7В-К со пресек 50мм2, а
поврзувањето ќе биде преку контролни клеми (врски што се раставуваат). Кон оваа
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клема ќе се поврзат куќиштата на трансформаторот, на комплетниот уред за
распоредување - разводна постројка (РП), на НН табла и металните конструктивни
делови од КБТС преку спроводник ХО7В-К 1џ50мм2. Кон истата клема ќе се поврзе
изведеното ѕвездиште на трансформаторот (Н) со кабел 2џНЅЅ-0 1џ300мм2
Сите електромонтажни работи да сеизведуваат согласно нормите, правилниците и
одредбите, валидни во моментот на монтажата.
По завршување со електромонтажние работи да се извршат неопходните испитувања
и мерења за пуштање во работен режим и да се состават соодветните записници.
•

Мерење

За сумарно полуиндиректно мерење на електрична енергија според препораките на
ЕВН, предвидени се струјни мерни трансформатори 1600/5А. Мерната гарнитура е
поставена во одделот за мерење на НН сталак.
•

Компензација

Предвидена е компензација на реактивната енергија која ја ангажира енергетскиот
трансформатор за својата работа. Според препораките на ЕВН се предвидува
вградување на кондензатор со моќност од 50 кВАр. Кондензаторот е сместен во НН
сталак и приклучен на високоефектни осигурувачи 100 А на извод бр.10.
•

Електрична заштита

За заштита на енергетскиот трансформатор од меѓуфазни и доземни куси врски на
ВН страна се штити со високонапонски високоефектни осигурувачи со ударна игла
поставени во 20кВ трафо ќелија.
При прегорување на само еден осигурувач разделувачот на моќност исклучува
трополно.
За ЕТР со моќност од 1250 кВА и приклучок на 10кВ напон одбрани се осигурувачи со
назначена струја на влошката од 100 А, а за евентуален приклучок на 20кВ напон
потребни се осигурувачи од 50 А.
На страната на низок напон ЕТР се штити со трополен автоматски прекинувач НС1600,
50кА, 380/415В.
Енергетскиот трансформатор се штити од внатрешни дефекти со вграден контактен
термометар.
Сите нисконапонски изводи заштитени се од куси врски и преоптоварувања со НН
склопки осигурувачи со номинална струја по желба на инвеститорот.
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ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА И ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА

Противпожарната заштита треба да е во согласност со техничките прописи за
специјална заштита на енергетските постројки. Бидејќи снагата на енергетскиот
трансформатор е помала од 1600кВА , а трансформаторот е сместен во посебна
просторија, нема потреба од изградба на посебна маслена јама надвор од објектот
туку доволно е само да се собере евентуално истеченото масло во садот под
трансформаторот. Сите електрични инсталации, апарати и опреми кои се предмет
на овој проект, се соодветни на степенот за опасност од експлозија, пожар и електро
опасност.
Во однос на опаснаоста од експлозија – нема простории експлозивно опасни.
Во однос од пожари при хаварија и разлевање на маслото од трансформаторот
постои опасност од пожар со безбедносна одалеченост и спречување на пламенот
да излезе од контејнерот на трафостаницата.
Во однос на електро опасност целата опрема многу е опасна. Техничките решенија
вклучени во проектот имаат за задача зголемување на безбедноста во експлоатација
и избегнување на хаварии.
Во проектирањето се запазени следните валидни прописи и правила:
Заштитата од превисок напон на допир и чекор изведена е по принцип на
изедначување на потенцијалот по пат на спојување на сите метални делови во
трафостаницата, кои нормално не се под напон, со заштитното заземјување. Околу
трафостаницата поставен е заземјувач од три прстени на растојание од 1м. од
објектот и еден од друг , како и на различни длабочини во однос на кота на терен , со
цел да се изврши обликување на потенцијалот. Заштитата од случаен допир на делови
од постројката под напон изведена е со оклопената конструкција на висконапонската
и нисконапонската постројка, кои се поврзуваат на заштотното заземјување. За
потрошуавчите на електрична енергија е предвидена заштита надвор од таблата
преку самостоја заштина жила на каблите за напојување. Предвидено е заштитно
заземјување по должината на 20кВ кабел преку компактно челична поцинкувана трака
, поставена во ровот со каблите.
Предвидени се неопходни блокирања во конструкцијата на комплетната направа за
развод (РП) 20кВ.
За спречување на хаварии електричните уреди се заштитени со електромагнетни и
термички заштити преку автоматски прекинувачи. За заштита на трансформаторите
е предвидена максимална струјна заштита на страна на 20кВ во комплетна направа
за развод (РП). За заштита на изводите од НН таблата се предвидени раставувачи со
осигурачи.
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Од аспект на заштита при работа во постројката истото е поделено во три зони:
прва зона - зона на слободно движење, односно зона во која не е присатна опасноста
од електрична струја
втора зона - зона на контрола и манипулација, простор меѓу високонапонскиот и
нисконапонскиот блок. Во оваа зона, одреден тип на манипулации може да се
изведуваат и под напон, но при тоа треба да се придржува кон ограничувањата кои се
дадени во Правилникот за технички мерки за сигурна работа во електро енергетски
постројки и во упатствата за сигурна работа.
трета зона - зона на опасност од електрична струја во која е дозволено присаство
само во безнапонска состојба.
Секоја трафостаница е опремена со заштитни ракавици , рачка за вклучување и
исклучување на раставувачот на моќност , рачка за вклучување и исклучување на
погонот заа заземјување , како и разни табли кои означуваат опасност, интервенција
и сл.
Пред почеток со работа, во безнапонска состојба, потребно е да се спроведат
основните и додатните мерки на сигурност , “ пет златни правила” :
1. Исклучување и видливо одвојување од деловите под напон
2. Превземање мерки за спречување од повторно вклучување
3. Проверка на безнапонска состојба
4. Заземјување и кратко спојување
5. Оградување на работното место од деловите под напон
При изведување на работа во близина на делови од постројката под напон, потребно
е на сите работници да им се обрне внимание за присаство на напон и точно да се
дефинира просторот за работа и движење. Деловите под напон треба да се
обезбедат од случаен непосреден или посреден допир со поставување на заштитни
прегради.
На надворешната страна на вратите потребно е да се постават предупредувачки
таблички.
Во трафостаницата треба да има:
− еднополна шема на постројката
− упатство за пружање на прва помош
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− табличка со пет правила за сигурна работа
− таблици за предупредување за висок напон
При превземање во експлоатација на објектот корисникот е должен да разработи
“Инструкции за експлоатација” за следното:
1. Местата за евентуални пожари и хаварии и начините за нивно спречување и
поништување.
2. Места за дежурни комплекти од инструменти и противпожарни средства.
3. Неопходност од користење на лични заштитни средства и специјална работна
облека.
4. Периодичноста во спроведување на профилаксни прегледи и ремонти на уредите,
инсталацијата и опремата.
Монтажата, прегледите, ремонтите и експлоатацијата да се изврши од персонал која
ја има соодветна квалификација за овој вид надзорни уреди
4.ЕЛЕКТРИЧНИ ПРЕСМЕТКИ
4.1.Пресметки на номинална струја и струи на куса врска на 10 кВ собирници
Во КБТС ќе биде вграден преспоив 10(20) кВ енергетски трансформатор од 1000 кВА ,
иако куќиштето па и целата опрема е димензионирана да прими ЕТР од 1250 кВА , кој
ќе биде приклучен на 10 кВ напон .
Номинална струја на ЕТР :

I n10 =

Pn
3 *U n

=

1250
3 * 10

= 72,16 A

или во случај ако ЕТР биде приклучен на 20 кВ напон

I n 20 =

Pn
3 *U n

=

1250
3 * 20

= 36,08 A

Во спецификацијата на потребна опрема и материјал заради унификација
предвиден е кабел 3ЏНА2ЏС(Ф)2Ѕ 1џ50 мм , 12/20 кВ кој може трајно да биде оптеретен
со струја од 185 А ако се проводниците во сноп , или со струја од 219 А ако
проводниците се паралелно поставени . Вредностите за оптеретување на каблелот е
за негова монтажа над земја , во воздух .
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Карактеристики на предвидениот ЕТР од 1250 кВА ( пример Сименсов ) кој евентуално
би бил вграден се:
- номинална моќност

1250 кВА

- примарен напон

20(10)+ 2х2,5%кВ

- секундарен напон

0,4 кВ

- напон на куса врска

6%

- спрега

Дѕн5

- загуби во празен од

2100 Њ

- загуби при оптеретување

16000 Њ

Зададени моќности на трополна куса врска на собирници
- за 10 кВ

Ск”= 250 МВА

- за 20 кВ

Ск”= 500 МВА

- за 0,4 кВ

Ск”= 22 МВА

Почетна вредност на струјата на триполна куса врска изнесува :

Sk "
ИК10 =

3 *Un

=

250
= 14,43kA
3 *10

или во случај ако ЕТР биде приклучен на 20 кВ напон

Sk "
ИК20 =

3 *Un

=

500
= 14,43kA
3 * 20

Ударната струја на куса врска
ИУ =

2 * k * I k " = 1,41 џ 1,75 џ 14,43 = 35,71 кА

к = фактор таканаречен ударен број кој зависи од односот

за

R
X

R
X = 0,1 к = 1,75
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Трајната и расклопна струја на куса врска ИКТ зависи од оддалеченоста на местото
на куса врска од изворот како и од ефективната вредност на просечната струја на
куса врска .
Со оглед дека на тоа дека не се познати номиналните струи на изворите на електрична

енергија се зема најнеповолен случај да факторите µ р = µ т = 1 , па се добива
ИКТ = ИК = ИКС = ИкР =14,43 кА
каде што
ИКТ – е трајна струја на куса врска
ИК - е струја на куса врска
ИКС - е ефективна вредност на стрјата на куса врска
( меродавна за термичко димензионирање на постројката )
ИКР - е трајна рсклопна струја на куса врска
( меродавна за избор на расклопните апарати )
Предвидениот 20 кВ блок 8ДЈ20 во потполност ги задоволува задаените услови :
ИР = 630 А > ИН10 = 72,16 А
ИК = 25 кА > Ик10 = 14,43 кА
ИП ( 10 кВ) = 50 кА > ИУ = 35,71 А
ИП ( 20 кВ) = 40 кА > ИУ = 35,71 А
4.2.Пресметка на номинална струја и струи на куси врски на 0,4 кВ собирници
Номинална струја на ЕТР :

I n 0, 4 =

Pn
3 *U n

=

1250
3 * 0,4

= 1.804 A

Во КБТС е предвидено да се вгради НН разводна табла со приклучок од долна страна
и за ЕТР од 1250 кВА . Приклучокот од трансформаторот до Н.Н. разводна табла доводно поле е стандарден и е изведен со едножилни каблови 3х ( 4х НЅЅ-0 1џ300 мм
Цу РМ) + 1 џ (2 џ НЅЅ-0 1џ300 мм Цу РМ ) , кој може трајно да се оптерети со струја од

I doz = 4 х 730 = 2.920 А > I n 0, 4 = 1.804 A
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- Пресметка на импеданса на мрежа на 10 кВ односно 20 кВ сведена на 0,4 кВ страна
За 10 кВ напонско ниво

X m1 / 10 =

1,1*U n
SK "

2

2

U
1,1*10 2 0,4 2
* n 22 =
* 2 = 7,04 *10 −4 Ω /
250
10
U n1
фаза , односно за 20 кВ

X m1 / 20 =

1,1 * U n

2

2

*

SK "

U n2
1,1 * 20 2 0,4 2
* 2 = 3,52 * 10 −4 Ω /
=
2
20
500
U n1
фаза

Rm1 / 10 = 0,1 * X m1 / 10 = 0,1 * 7,04 * 10 −4 = 0,704Ω / фаза , односно за 20 кВ
Rm1 / 20 = 0,1 * X m1 / 10 = 0,1 * 3,52 * 10 −4 = 0,352Ω / фаза

Z m1 / 10 = 0.704 2 * 7.04 2 *10 −4 = 7,075Ω / фаза

, односно за 20 кВ

Z m 2 / 20 = 0.352 2 * 3.52 2 * 10 −4 = 3,54Ω / фаза
Пресметка на импеданса на ЕТР сведена на 0,4 кВ страна
За ЕТР со моќност од 1250 кВА

ur =

100 * 9,4 * 10 −3
= 1,28%
1250 * 10 −3

u x = 6 2 − 1,28 2 = 5,86%

Rt 2 =

1,28 * 0,4 2
= 1,638 * 10 −3 Ω /
100 * 1250 * 10 −3
фаза

X t2 =

5,86 * 0,4 2
= 7,5 * 10 −3 Ω /
−3
100 * 1250 * 10
фаза

Z t 2 = 0,00163 2 + 0,0075 2 = 7,67 * 10 −3 Ω / фаза
Еквивалентна импеданса на 0,4 кВ собирници при ЕТР од 1250 кВА и напон на мрежа
10 кВ односно 20 кВ

Z e10 = Z m1 + Z t 2 = 7,075 * 10 −4 + 7,67 * 10 −3 = 0,0084Ω / фаза

односно
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Z e 20 = Z m 2 + Z t 2 = 3,54 * 10 −4 + 7,67 * 10 −3 = 0,00802Ω / фаза
Моќности и струи на трополна куса врска на 0,4 кВ собирници при работа на ЕТР 1250
кВА приклучен на мрежа 10 кВ односно 20 кВ

S k 0, 4 / 10 =

1,1 * U n 2

2

=

Z e 20

S k 0, 4 / 20 =

1,1 * U n 2
Z e 20

1,1 * 0,4 2
= 20,95MVA < 22 MVA
0,0084

2

=

1,1 * 0,4 2
= 21,9 MVA < 22 MVA
0,00802

I k 0, 4 / 10 =

20,95

I k 0, 4 / 20 =

21,7

3 * 0,4

3 * 0,4

= 30,4kA < 31,7 kA

= 31,3kA < 31,7 kA

Ударната струја на куса врска н 0,4 кВ собирници при работа на ЕТР од 1250 кВА ,
приклучен на мрежа од 10 кВ , односно 20 кВ
ИУ/10 =

2 * k * I k 0.4 / 10 " = 1,41 џ 1,75 џ 30,4 = 75,23 кА

ИУ/20 =

2 * k * I k 0.4 / 20 " = 1,41 џ 1,75 џ 31,3 = 77,46 кА

Расклопната струја на куса врска на 0,4 кВ собирници при работа на ЕТР од 1250 кВА
на мрежа од 10 кВ , односно 20 кВ
ИКр = ИКт = ИК0,4 =30,4 кА
ИКр = ИКт = ИК0,4 =31,3 кА
4.3. Проверка на приклучните врски на ЕТР
а) 10(20) кВ кабловска врска од ЕТР ДО 10(20)кВ трафо ќелија
За приклучок на ЕТР 1250 кВА до 10(20)кВ трафо ќелија се користат едножилни кабли
3џНА2ЏС(Ф)2Ѕ 1џ50 мм , 12/20 кВ . Во трафо ќелијата треба да се постават 20 кВ
високомоќни осигурачи со ударна игла и тоа :
- за приклучен напон на мрежа 10 кВ - ВВЦ 100 А
- за приклучен напон на мрежа 10 кВ - ВВЦ 50 А
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б) Нисконапонски приклучок на ЕТР до НН разводна табла - доводно поле
Кај КБТС со ЕТР од 1250 кВА за нисконапонски приклучок на ЕТР до НН разводна табла доводно поле е предвидена врска со четири едножилни кабли 4х ( 4х НЅЅ-О 1џ 300 мм
Цу РМ ) на фазни проводници и со три едножилни кабли ( 3х НЅЅ-О 1џ 300 мм Цу РМ )
за нултиот проводник , кој може трајно да се оптерети со струја од :

I doz = 4 х 730 = 2.920 А > I n 0, 4 = 1.804 A
4.4. Ладење на ЕТР
КБТС е типски производ проектиран и тестиран од производителот , за со предвидените
отвори - решетки на вратите за вентилација ги исполни условите за природно ладење
на ЕТР со 1250 кВА .
4.5. Пресметка на заземјувањето
Заштитно заземјување
За заштита од напон на допир се изведува заштитно заземјување .Согласно со
електротехничките прописи на ова заземјување се врзуват сите метални делови на
електрчните апарати ,и направи кои не се под напон , но во случај на грешка може да
дојдат под напон .
Во среднонапонската мрежа со изолирано звездиште
, заземјувањето на
трафостаницата се димензионира према вкупната струја на доземен спој на
мкрежата која во 10 кВ мрежа во најнеповолен случај изнесува 20 А . Со оглед на тоа
да дозволениот напон на заземјувачот е Уз =125 В , отпорот на заземјувачот изнесува

Uz 125
=
= 6,25
20
Рз = Iz
( Ω)
Заштитното заземјување на трафостаницата е изведено со железно поцинкувана трка
со димензии Фе Зн 40 џ 4 мм ,во вид на двострук обрач , при што првиот првиот обрач
е на растојание од 1 м од трафостаницата , а на длабочина од 0,5 м , а вториот е
поставен на растојание од 2 метар и е на длабочина од 0,8 м . Освен овие три прстена
се поставува и трет од истата трака заради смалување на напонот на допир , односно
заради обликување на потенцијалот , на растојание од 3 м и длабочина од 1 м .
Пресметката на заземјувањето е вршена врз основа на препораките дадени во
книгата “Уземљење електричних уреџаја “ од Антон Бајец ,а за специфичен отпор на
тлото е е усвоен ρ=100Ωм . Ако специфичниот отпор со мерење се утврди дека не е
колку претпоставениот се прави нова пресметка .
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Еквиваленетен пречник на надворешниот обрач

O
Д= π

=

29
= 9,24(m)
3,14

каде ; О- обем на траката во правоаголникот ( м )

1
1
a = 30 = 0,0159
1
д= 2
(м)
каде a - ширина на траката ; Н – длабочина на траката ( м )

за

D
9,24
=
= 616
d 0,0159
од дијаграмна сл.1.21 ( стр.40 ) се добива

за факторот ма= 0,48

D 9,24
=
= 9,24
1
за H

од истиот дијаграм се добива за факторот

мб=0,1

Заедничкиот фактор м1 во тој случај е :
м1= ма + мб = 0,48 + 0,10 = 0,58
Отпорот на распростирање на заземјувачот е :

ρ

0,58 * 100
=
9,24
Рз = м1 D =
6,27 Ω
Напонот на заземјувачот е
УУ =РЗ* ИЗ = 6,27 * 20 = 125,4 В
Контрола на напонската инка
Поради полесна пресметка за контрола на напонската инка го земаме во предвид
само надворешниот обрач на заземјувачот .
Релативниот напон на тлото на растојание од 1 м од трафостаницата односно на 2
метра од средината на заземјувачот

γ

0,17
Уџ=3 = m = 0,58 = 0,3 В
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3
X
=
=
9
,
24
D
каде од дијаграм 1.22 крива за
0,34 се добива γ = 0,17
Ха растојание од центарот на заземјувачот = 3 м
Апсолутен напон на тлото е :
УЏ = У * УЗ = 0,3 * 125,4 = 37,6 В
Напонот на допир на растојание од 3 м од центарот на заземјувачот односно 1 метар
од трафостаницата е:
УД = УЗ - УЏ = 125,4 - 37,6 = 87,8 В>65 В
Напонот на чекор на надворешната страна на заземјувачот за Д=9,24 м и Н=1 м
изнесува :
Ук= 0,28*125,4=35,11 В < 90 В
Поради превисокиот напон на допир од дозволеното ,се врши вкопување на уште
еден прстен на растојание 1 м од трафостаницата и а длабочина од 0,5 м заради
обликување на потенцијалот .
Напонот на заемјта над прстенот за обликување на потенцијалот на растојание од 1
м и 2 м од трафостаницата
Н = 0,5 м
Л = 12 м
Према дијаграм 1.11. стр. 23 факторот кт = 1,65

XO
0
H 0,5
=
=0
=
= 0,041
12
12
за L
и за L
од дијаграмот 1.13 стр. 23
се добива α 0 == 0,95
Нпонот на тлото над прстенот

UZ
120
* 0,95 = 69
*α 0 =
1,65
K
УЏ=0 = t
В
Каде

за и за

H 0,5
=
= 0,041
L 12
од дијаграмот1.13

α 1 = 0,77
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,односно на растојание

2 м од

УД1 = УЗ - УЏ=0 = 120 - 69 =51 В < 65 В

Напонот на допир на
заземјувачот е:

2 м од трафостаницата ,односно на 3 м од центарот на
УД2 = УЗ - УЏ=1 = 120 - 56 =64 В < 65 В

Зголемениот напон на чекор околу трафостаницата е :
Ук = Уџ=0 - Уџ = 69 - 56 =13 В < 90 В
После изведбата на заземјувањето обавезно треба да се измерат отпорот и напоните
на допир и чекор со метода струја - напон . Доколку добиените резулати не
задоволуваат потребно е да се превземат додатни мерки како би се свеле во
дозволените граници .
Работно заземјување
Ова заземјување согласно техничките прописи треба да биде најмалку оддалечено
од заштитното заземјување 20 м , како би имале ефикасно раздвоено заштитно од
работно заземјување .
Работното заземјување се изведува со три челични поцинкувани цефки со Φ = 2” со
должина од 3 м кои се поставуваат во темињата на рамностран триаголник со страна
од 15 м .Цефките се меѓусебно поврзани со по две челични поцинкувани траки ФеЗн
30џ4мм на растојание од 1м на длабочина 1 м .
Сите споеви треба да се заштитени од корозија и механички оштетувања .
Пресметката на заземјувањето се врши со специфичен отпор на тлото од 100 Ω /м ,
и за било која друга вредност на специфичен отпор пресметката треба да се провери
Отпорот на цефките ( сондите ) е

ρ
РС = КП* L * n

= 0,09 *

100
= 10Ω
3* 3

Каде

КП - коефициент кој зависи од

L
d
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3
L
d = 0,05 = 60 од дијаграмот 1.06 се добива КП = 0,9

Л - должина на сондата во м
д - надворешен пречник на сондата во м

ρ - специфичен отпор на тлото
Отпорот на траката

RT = K T *

ρ
L

= 2,1 *

100
= 2,33
90
Ω

Каде
Л - должина на траката во м
КТ - коефициент кој зависи од односот на должините и длабочините на
вкопување
Према дијаграмот 1.11 се добива КТ = 2.1
Вкупниот отпор е

RS =

RS * RT 10 * 2,33 23,3
=
=
= 1,89 < 2Ω
RS + RT 10 + 2,33 12,33

Се гледа дека пресметаниот отпор е помал од дозволениот .После изведбата на
заземјувањето отпорот треба да се измери и во случај да е поголем од 2 Ω , потребно
е да се превземат дополнителни мерки .
Во колку не е можно да се изведе посебно работно посебно заштитно заземјување ,
ќе биде изведено здружено заземјување согласно важечките технички прописи и
препораки , како и условите на работа на мрежата на која ќе биде приклучена
трафостаницата .
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СПЕЦИФИКАЦИЈА И ПРЕДМЕР
Ред
.

Един.

Опис на опрема

мера

Бр.
1.

Високонапонски компактен СФ6 блок тип:

1.1

8ДЈ20 составен од вкупно 4 полиња (шема

Количина

Един.

Вкупна

цена

цена

71), прозивод на СИЕМЕНС (или сличен) со
следните карактеристики



Номинален напон до Ун=24кВ



Номинален
Уп=125кВ



Номинална краткотрајна издржливост
напон/фрекфенција Уд=50кВ



Номинална фрекфенција ф=50Хз



Номинална краткотрајна поднослива
струја (1с) Ик=20кА



Номинална ударна поднослива струја
Ип=50кА



Номинална струја 630А



Блокот е
(3Рк+1Тр)



Разделувач на моќност со три позиции
– вклучен, исклучен и заземјен, со
опружен механизам за вклучување и
исклучување



ХВ-ХРЦ
високонапонски
високоефектни осигурувачи за 10кВ
напон - 50А и 20кВ напон - 25А

атмосферски

составен

од

4

удар

полиња
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Стандарден степен на заштита ИП2Џ
(делови под напон само во одделот за
ХВ-ХРЦ осигурувачите)



Херметизирана
обвивка
и
внатрешност исполнета со СФ6 гас



Амбиентна температура
+70ºС
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-40ºС до

Блокот е предвиден за стандардни единечни
кабелски приклучоци од долната страна.

Вкупни димензии на ВН блок 8ДЈ20 составен
од едно трафо и три доводно-одводни
полиња (3Рк+1Тр) се:



ширина:

4х350 = 1400мм



длабина:

775мм



висина:

1400мм

и

Вкупно поз. 1:
2.

Компл.

1

парч.

1

Трансформација

Трифазен
маслен
енергетски
трансформатор со моќност од 1000 кВА,
21±2х2,5%-10,5±2х2,5%/0,42кВ
Ук=4%,
Дѕн5,
опремен
со
контактен
термометар, производ на “СИЕМЕНС” или
сличен
Вкупно поз. 2:

Компанија регистрирана во Централниот Регистар
на Република Македонија со податоци
ЕМБС : 6973000
ЕДБ : МК4011014511586
Сметка : 240-260106937-569, Уни Банка А.Д. Скопје
Главна приходна шифра : 41.10 – Развој на градежни објекти
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РЕСУРС ЛТДИ д.о.о.е.л.

Факс
Телефон
Е-пошта
Веб адреса

ул. Ило Костов бр. 31
1430 Кавадарци
Република Северна Македонија

Ред.
Бр.

Опис на опрема

3.

Високонапонски врски

3.1

Едножилен
енергетски
кабел
со
електрична заштита изолиран со ЏЛП и
плашт
од
РЕ
со
непроводна
водозаптивачка трака, тип:

: +389-43-410-910
: 71-250-303, 70-394-384
: info@resursltdi.mk
: www.resursltdi.mk

Един.

Коли-

Един.

Вкупна

мера

чина

цена

цена

ЏХЕ49-А 1џ50/25мм², 12/20кВ според
стандард
МКЅ,
или
НА2ЏС(Ф)2Ѕ
1џ50/25мм², 12/20кВ според ВДЕ
Високонапонските кабелски врски се
испорачу-ваат
од
страна
на
производителот на КБТС комплет со
соодветни кабелски приклучоци на двата
краја
3.2

Ситен неспецифиран материјал за ВН
пауш.
врска од ЕТ до соодветната трафо ќелија
компл
.

Вкупно поз. 3:
4.

Нисконапонски врски

4.1

Приклучокот од трансформаторот до НН
сталак – доводно поле е стандарден и се
изведува со едножилни кабли 3џ(4џНЅЅ-О
1џ300 Цу РМ) + 2џНЅЅ-О 1џ 300 Цу РМ.

1

Компанија регистрирана во Централниот Регистар
на Република Македонија со податоци
ЕМБС : 6973000
ЕДБ : МК4011014511586
Сметка : 240-260106937-569, Уни Банка А.Д. Скопје
Главна приходна шифра : 41.10 – Развој на градежни објекти
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РЕСУРС ЛТДИ д.о.о.е.л.

Факс
Телефон
Е-пошта
Веб адреса

ул. Ило Костов бр. 31
1430 Кавадарци
Република Северна Македонија

: +389-43-410-910
: 71-250-303, 70-394-384
: info@resursltdi.mk
: www.resursltdi.mk

(должината
е
одредена
од
производителот на КБТС – кабелот се
испорачува во комплет со КБТС)
Вкупно поз. 4:
5.

НН разводна табла – сталак

5.1

НН табла е изработена од декапиран
лим
офарбан со соодветна боја.

компл
.

1

парч.

1

парч.

1

Опремена е со опрема според
еднополната шема. НН табла е за
приклучок на ЕТ со моќност од 1000 кВА.
Приклучокот на ЕТ е предвиден кабелски
од долната страна на таблата.

(детална спецификација за НН сталак кој
се испорачува во комплет со КБТС ќе
достави испорачателот на КБТС)
Вкупно поз. 5:
6.

Трифазен кондензатор во метално
куќиште и една уводница, 50 кВАр, 400В,
50Хз
производ
“Искра”
или
сл.
парч. 1
Вкупно поз. 6:

Компанија регистрирана во Централниот Регистар
на Република Македонија со податоци
ЕМБС : 6973000
ЕДБ : МК4011014511586
Сметка : 240-260106937-569, Уни Банка А.Д. Скопје
Главна приходна шифра : 41.10 – Развој на градежни објекти
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РЕСУРС ЛТДИ д.о.о.е.л.

Факс
Телефон
Е-пошта
Веб адреса

ул. Ило Костов бр. 31
1430 Кавадарци
Република Северна Македонија

Ред.
Бр.

Опис на опрема

7.

Здружено
(заштитно
заземјување

и

: +389-43-410-910
: 71-250-303, 70-394-384
: info@resursltdi.mk
: www.resursltdi.mk

Един.

Коли-

Един.

мера

чина

цена

Вкупн
а
цена

работно)

7.1
Ископ на земјен ров 0,4х0,8м и 0,4х0,5м во
земја од трета категорија со затрупување
и набивање во слоеви, должина
22џ0,4џ0,5=4,4м³
28џ0,4џ0,8=9м³
34х0,4х1,0=13,6 м³
7.2
ФеЗн лента 40х4мм сса. 95м
95џ1,318=125кг
7.3
ФеЗн цевкаст заземјувач МКЅ Н.Б4.942
2”џ3м

парч. 3

7.4
Раздвојник на трака-мерен спој
МКЅ Н.БА.932

парч. 1

7.5
Вкрсна спојница за лента 40х4мм
МКС Н.Б4.936

парч. 20

Компанија регистрирана во Централниот Регистар
на Република Македонија со податоци
ЕМБС : 6973000
ЕДБ : МК4011014511586
Сметка : 240-260106937-569, Уни Банка А.Д. Скопје
Главна приходна шифра : 41.10 – Развој на градежни објекти
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РЕСУРС ЛТДИ д.о.о.е.л.

Факс
Телефон
Е-пошта
Веб адреса

ул. Ило Костов бр. 31
1430 Кавадарци
Република Северна Македонија

: +389-43-410-910
: 71-250-303, 70-394-384
: info@resursltdi.mk
: www.resursltdi.mk

7.6
Бакарни плетеници со пресек 16мм² со
должина
200-300
мм
парч. 3
7.7
Кабел ПП00 1х50 мм²

м 30

7.8
Разен ситен неспецифиран монтажен
материјал
7.9
Мерење на отпорот на распростирање
на
заземјувачкиот
систем
паушално
Вкупно поз. 7
8.

компл
.

1

компл
.

1

Сумарно мерење во ТС

Според интерните препораки на ЕВН,
струјните гранки се поврзуваат на СМТР
600/5 А, кл.0,5 (сместени во НН табла), а
напонските
преку
автоматски
осигурувачи 6А/С вградени во близина на
МПК.
Вкупно поз. 8:
9.

Помошна и заштитна опрема

9.1

Опоменски таблици

Компанија регистрирана во Централниот Регистар
на Република Македонија со податоци
ЕМБС : 6973000
ЕДБ : МК4011014511586
Сметка : 240-260106937-569, Уни Банка А.Д. Скопје
Главна приходна шифра : 41.10 – Развој на градежни објекти
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РЕСУРС ЛТДИ д.о.о.е.л.

Факс
Телефон
Е-пошта
Веб адреса

ул. Ило Костов бр. 31
1430 Кавадарци
Република Северна Македонија
“НЕ ВКЛУЧУВАЈ СЕ РАБОТИ”

9.2

: +389-43-410-910
: 71-250-303, 70-394-384
: info@resursltdi.mk
: www.resursltdi.mk

парч. 2

Опоменски таблици
“ОПАСНО ПО ЖИВОТ”

парч. 4

Рачен апарат за гасење на пожар со гас
ЦО2, 6кг
Вкупно поз. 9:

парч. 1
компл
.

1

Забелешка:

Со потребната заштитна опрема и апарат за гаснење пожар снабдени се возилата
на дежурните екипи кои изведуваат работи или манипулации во КБТС.

Компанија регистрирана во Централниот Регистар
на Република Македонија со податоци
ЕМБС : 6973000
ЕДБ : МК4011014511586
Сметка : 240-260106937-569, Уни Банка А.Д. Скопје
Главна приходна шифра : 41.10 – Развој на градежни објекти
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РЕСУРС ЛТДИ д.о.о.е.л.

ул. Ило Костов бр. 31
1430 Кавадарци
Република Северна Македонија

Факс
Телефон
Е-пошта
Веб адреса

: +389-43-410-910
: 71-250-303, 70-394-384
: info@resursltdi.mk
: www.resursltdi.mk

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

Компанија регистрирана во Централниот Регистар
на Република Македонија со податоци
ЕМБС : 6973000
ЕДБ : МК4011014511586
Сметка : 240-260106937-569, Уни Банка А.Д. Скопје
Главна приходна шифра : 41.10 – Развој на градежни објекти
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Siemens 8DJH

40A
(80A)

R

R

R
влез/излез

влез/излез

T

влез/излез

3xNA2XS(F)2Y 1х50 RM 16

TM 1250 kVA
20(10)/0,4/0,231 kV
3x(6xNYY-0 1x240 Cu RM) + 3xNYY-0 1x240 Cu RM херметички
внатрешен конус
индиректно броило

3x380/220V
3x.../5A

TT2000/5A
F0 125A 3P клac С-МКС

КИ-1

F1 6A 1P - 3 бр.

КИ-2

F2 6A 1P - 2бр.

КИ-3
In=2000 A
0,4/0,231 кV L1,L2,L3,PEN
F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9 F10

летва (вертикална товарна склопка) за НН-ВМ-осигурувачи 630А

ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА КОМПЛЕТНА БЕТОНСКА
ТРАФОСТАНИЦА (КБТС) 21(10,5)/0,8kV - 1250 KVA

ЕДНОПОЛНА ШЕМА НА КБТС 8DJ20

ИНВЕСТИТОР:
ЉУПЧО ЈАНКОВСКИ, АНАСТАСОВ ДЕЈАНЧО
ПРОЕКТАНТ:
ДАНИЕЛ ЛАЛКОВ, д.е.и.
TEХ.БР: 0901-183/21
ЛОКАЦИЈА: ОПШТИНА ВИНИЦА

РЕСУРСЛТДИ-дооел
Ило Костов 31 - Кавадарци

E

ФАЗА

ЛИСТ БР. 1.

Управител:
Даниел Лалков
Декември, 2021

D

Н

G
1000

F
202

2400

2170

НН разводна построjka

A

1600

RMU Siemens 8DJH

320

201

С
Е

320

Е

1403
3100

Н

B

G

F

ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА КОМПЛЕТНА БЕТОНСКА
ТРАФОСТАНИЦА (КБТС) 21(10,5)/0,8kV - 1250 KVA

ПРЕСЕЦИ НА КОНТЕЈНЕРСКАТА БЕТОНСКА ТРАФОСТАНИЦА 8DJ20

ИНВЕСТИТОР:
ЉУПЧО ЈАНКОВСКИ, АНАСТАСОВ ДЕЈАНЧО
ПРОЕКТАНТ:
ДАНИЕЛ ЛАЛКОВ, д.е.и.
TEХ.БР: 0901-183/21
ЛОКАЦИЈА: ОПШТИНА ВИНИЦА

РЕСУРСЛТДИ-дооел
Ило Костов 31 - Кавадарци

E

ФАЗА

ЛИСТ БР. 2.

Управител:
Даниел Лалков
Декември, 2021

926

2

1404

15

4

11

3

500

14

5

12

3

КРУ
13

2500

1400

1900

Siemens

7
POT

6
200

600

120

8

1

9

10
3100

ПРЕСЕК Е - Е
1

Монолитно кукиште до 1250 кVА

2

Покрив на монолитно кукиште

3

Врати за обслужуванье во алуминиум

4

Зид од армиран бетон

5

Метална преграда

6

Влез на кабли 20 kV со херметички уводници

7

Стойка за монтаж на RMU

8

Вентилационна решетка

9

Гумена подложка

10

Маслен трансформатор, херметички, без консерватор, внатрешен конус

11

RMU Siemens 8DJH

12

НН разводна построjka

13

20 кV-кабел NA2XS(F)2Y 1x50mm2 RM16

14

НН кабел NYY-0

15

кабелски штекер - Pfisterer

ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА КОМПЛЕТНА БЕТОНСКА
ТРАФОСТАНИЦА (КБТС) 21(10,5)/0,8kV - 1250 KVA

ПРЕСЕК Е - Е
ИНВЕСТИТОР:
ЉУПЧО ЈАНКОВСКИ, АНАСТАСОВ ДЕЈАНЧО
ПРОЕКТАНТ:
ДАНИЕЛ ЛАЛКОВ, д.е.и.
TEХ.БР: 0901-183/21
ЛОКАЦИЈА: ОПШТИНА ВИНИЦА

РЕСУРСЛТДИ-дооел
Ило Костов 31 - Кавадарци

E

ФАЗА

ЛИСТ БР. 3.

Управител:
Даниел Лалков
Декември, 2021

22

Шини Cu 120/10

18
21

ЕЛЕКТРОМЕР

K

K

K

предпазен щит

L1L2L3 N

1550

2500

1610

F1

F0

17

16

19

Място за
ДУ

Шини Cu 120/10 +V-клеми

TT2

TT1

TT3

PEN

20

предпазен щит

2200

со трговско меренье на ел. енергија
16

Главен прекинувач

17

Струjни трансформатори

18

Раставувач со осигурачи

19

Шина N

20

Носечка шина за кабели

21

Место за трифазно индиректно броило за трговско меренье

22

Заштита от пренапони

ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА КОМПЛЕТНА БЕТОНСКА
ТРАФОСТАНИЦА (КБТС) 21(10,5)/0,8kV - 1250 KVA

ПРЕСЕК F - F
ИНВЕСТИТОР:
ЉУПЧО ЈАНКОВСКИ, АНАСТАСОВ ДЕЈАНЧО
ПРОЕКТАНТ:
ДАНИЕЛ ЛАЛКОВ, д.е.и.
TEХ.БР: 0901-183/21
ЛОКАЦИЈА: ОПШТИНА ВИНИЦА

РЕСУРСЛТДИ-дооел
Ило Костов 31 - Кавадарци

E

ФАЗА

ЛИСТ БР. 4.

Управител:
Даниел Лалков
Декември, 2021

22

2410

2500

3

2400

ПРЕСЕК G - G
3

Врати за обслужуванье во алуминиум

22

Ламелна клапа за заштита од пожар - опционално

ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА КОМПЛЕТНА БЕТОНСКА
ТРАФОСТАНИЦА (КБТС) 21(10,5)/0,8kV - 1250 KVA

ПРЕСЕК G - G
ИНВЕСТИТОР:
ЉУПЧО ЈАНКОВСКИ, АНАСТАСОВ ДЕЈАНЧО
ПРОЕКТАНТ:
ДАНИЕЛ ЛАЛКОВ, д.е.и.
TEХ.БР: 0901-183/21
ЛОКАЦИЈА: ОПШТИНА ВИНИЦА

РЕСУРСЛТДИ-дооел
Ило Костов 31 - Кавадарци

E

ФАЗА

ЛИСТ БР. 5

Управител:
Даниел Лалков
Декември, 2021

2410

2500

1400

SIEMENS 8DJH - RRRT

23

8

ПРЕСЕК Н - Н
8

Вентилационна решетка

23

Отвор за 20 кV-кабел

ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА КОМПЛЕТНА БЕТОНСКА
ТРАФОСТАНИЦА (КБТС) 21(10,5)/0,8kV - 1250 KVA

ПРЕСЕК Н - Н
ИНВЕСТИТОР:
ЉУПЧО ЈАНКОВСКИ, АНАСТАСОВ ДЕЈАНЧО
ПРОЕКТАНТ:
ДАНИЕЛ ЛАЛКОВ, д.е.и.
TEХ.БР: 0901-183/21
ЛОКАЦИЈА: ОПШТИНА ВИНИЦА

РЕСУРСЛТДИ-дооел
Ило Костов 31 - Кавадарци

E

ФАЗА

ЛИСТ БР. 6.

Управител:
Даниел Лалков
Декември, 2021

НН разводна построjka

1,5

RMU Siemens 8DJH

1х18W

1х18W

1,5

ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА КОМПЛЕТНА БЕТОНСКА
ТРАФОСТАНИЦА (КБТС) 21(10,5)/0,8kV - 1250 KVA

ОСВЕТЛЕНИЕ НА КБТС
ИНВЕСТИТОР:
ЉУПЧО ЈАНКОВСКИ, АНАСТАСОВ ДЕЈАНЧО
ПРОЕКТАНТ:
ДАНИЕЛ ЛАЛКОВ, д.е.и.
TEХ.БР: 0901-183/21
ЛОКАЦИЈА: ОПШТИНА ВИНИЦА

1,5

КП3

1,5

КП2

КП1

1х18W

РЕСУРСЛТДИ-дооел
Ило Костов 31 - Кавадарци

E

ФАЗА

ЛИСТ БР. 7.

Управител:
Даниел Лалков
Декември, 2021

2хNYY-0 1x300mm2

Н07V-К -1х150mm2

Н07V-К -1х50mm2

R < 4 oмa

"N"
RMU Siemens 8DJH

Н07V-К -1х50mm2

лента FeZn 40x4mm

POT - CU 50/10mm

РЕN

ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА КОМПЛЕТНА БЕТОНСКА
ТРАФОСТАНИЦА (КБТС) 21(10,5)/0,8kV - 1250 KVA

ЗАЗЕМЈУВАЊЕ НА КБТС

ИНВЕСТИТОР:
ЉУПЧО ЈАНКОВСКИ, АНАСТАСОВ ДЕЈАНЧО
ПРОЕКТАНТ:
ДАНИЕЛ ЛАЛКОВ, д.е.и.
TEХ.БР: 0901-183/21
ЛОКАЦИЈА: ОПШТИНА ВИНИЦА

РЕСУРСЛТДИ-дооел
Ило Костов 31 - Кавадарци

E

ФАЗА

ЛИСТ БР. 8.

Управител:
Даниел Лалков
Декември, 2021

КРУ Ср.Н.

1590

полиуретанова хидроизолация
Ст.бет.плоча

2080

2400

ФАСАДА A

ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА КОМПЛЕТНА БЕТОНСКА
ТРАФОСТАНИЦА (КБТС) 21(10,5)/0,8kV - 1250 KVA

ФАСАДА А

ИНВЕСТИТОР:
ЉУПЧО ЈАНКОВСКИ, АНАСТАСОВ ДЕЈАНЧО
ПРОЕКТАНТ:
ДАНИЕЛ ЛАЛКОВ, д.е.и.
TEХ.БР: 0901-183/21
ЛОКАЦИЈА: ОПШТИНА ВИНИЦА

РЕСУРСЛТДИ-дооел
Ило Костов 31 - Кавадарци

E

ФАЗА

ЛИСТ БР. 9.

Управител:
Даниел Лалков
Декември, 2021

2500

1900

macedonia

800

880

600

кота
готова
настилка

кабелен преход за
резервно захранване

3100

ФАСАДА B

ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА КОМПЛЕТНА БЕТОНСКА
ТРАФОСТАНИЦА (КБТС) 21(10,5)/0,8kV - 1250 KVA

ФАСАДА Б

ИНВЕСТИТОР:
ЉУПЧО ЈАНКОВСКИ, АНАСТАСОВ ДЕЈАНЧО
ПРОЕКТАНТ:
ДАНИЕЛ ЛАЛКОВ, д.е.и.
TEХ.БР: 0901-183/21
ЛОКАЦИЈА: ОПШТИНА ВИНИЦА

РЕСУРСЛТДИ-дооел
Ило Костов 31 - Кавадарци

E

ФАЗА

ЛИСТ БР. 10.

Управител:
Даниел Лалков
Декември, 2021

1590

РУ Н.Н.

2080

2400

ФАСАДА C

ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА КОМПЛЕТНА БЕТОНСКА
ТРАФОСТАНИЦА (КБТС) 21(10,5)/0,8kV - 1250 KVA

ФАСАДА Ц

ИНВЕСТИТОР:
ЉУПЧО ЈАНКОВСКИ, АНАСТАСОВ ДЕЈАНЧО
ПРОЕКТАНТ:
ДАНИЕЛ ЛАЛКОВ, д.е.и.
TEХ.БР: 0901-183/21
ЛОКАЦИЈА: ОПШТИНА ВИНИЦА

РЕСУРСЛТДИ-дооел
Ило Костов 31 - Кавадарци

E

ФАЗА

ЛИСТ БР. 11.

Управител:
Даниел Лалков
Декември, 2021

2500

1900
800

600

880

кота
готова
настилка

3100

ФАСАДА D

ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА КОМПЛЕТНА БЕТОНСКА
ТРАФОСТАНИЦА (КБТС) 21(10,5)/0,8kV - 1250 KVA

ФАСАДА Д

ИНВЕСТИТОР:
ЉУПЧО ЈАНКОВСКИ, АНАСТАСОВ ДЕЈАНЧО
ПРОЕКТАНТ:
ДАНИЕЛ ЛАЛКОВ, д.е.и.
TEХ.БР: 0901-183/21
ЛОКАЦИЈА: ОПШТИНА ВИНИЦА

РЕСУРСЛТДИ-дооел
Ило Костов 31 - Кавадарци

E

ФАЗА

ЛИСТ БР. 12.

Управител:
Даниел Лалков
Декември, 2021

2400
2600
3500

450

100

1:1.5
≈ 4400

2080

РУ Н.Н.

2600

кота
настилка

600

450

1:1.5

1750

100

200

800

ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА КОМПЛЕТНА БЕТОНСКА
ТРАФОСТАНИЦА (КБТС) 21(10,5)/0,8kV - 1250 KVA

ФУНДАМЕНТ НА КБТС СО ПОГЛЕД НА ФАСАДА Ц

ИНВЕСТИТОР:
ЉУПЧО ЈАНКОВСКИ, АНАСТАСОВ ДЕЈАНЧО
ПРОЕКТАНТ:
ДАНИЕЛ ЛАЛКОВ, д.е.и.
TEХ.БР: 0901-183/21
ЛОКАЦИЈА: ОПШТИНА ВИНИЦА

РЕСУРСЛТДИ-дооел
Ило Костов 31 - Кавадарци

E

ФАЗА

ЛИСТ БР. 13.

Управител:
Даниел Лалков
Декември, 2021

450

1:1.5
100

200

450 300

1:1.5

3300
4200

бетонска плоча 20см.

≈ 5100

macedonia

800

880

800
ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА КОМПЛЕТНА БЕТОНСКА
ТРАФОСТАНИЦА (КБТС) 21(10,5)/0,8kV - 1250 KVA

ФУНДАМЕНТ НА КБТС СО ПОГЛЕД НА ФАСАДА B

ИНВЕСТИТОР:
ЉУПЧО ЈАНКОВСКИ, АНАСТАСОВ ДЕЈАНЧО
ПРОЕКТАНТ:
ДАНИЕЛ ЛАЛКОВ, д.е.и.
TEХ.БР: 0901-183/21
ЛОКАЦИЈА: ОПШТИНА ВИНИЦА

РЕСУРСЛТДИ-дооел
Ило Костов 31 - Кавадарци

E

ФАЗА

ЛИСТ БР. 14.

Управител:
Даниел Лалков
Декември, 2021

РЕСУРС ЛТДИ д.о.о.е.л.

Факс
Телефон
Е-пошта
Веб адреса

ул. Ило Костов бр. 31
1430 Кавадарци
Република Северна Македонија

: +389-43-410-910
: 71-250-303, 70-394-384
: info@resursltdi.mk
: www.resursltdi.mk

ПРЕДМЕТ:
ИДЕЕН ПРОЕКТ

ОБЈЕКТ:
ИЗГРАДБА НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА “ВИНИЦА 3” (СО ПОСТАВУВАЊЕ
НА ФОТО-НАПОНСКИ ПАНЕЛИ НА ЗЕМЈИШТЕ) НА ДЕЛ ОД КП 4937, КП 4941, ДЕЛ ОД КП
6980, ДЕЛ ОД КП 6979 И ДЕЛ ОД КП 4797, КO БЛАТЕЦ, ОПШТИНА ВИНИЦА СО
ИНСТАЛИРАНА МОЌНОСТ ОД 1,205 kW

ЛОКАЦИЈА:
ДЕЛ ОД КП 4937, КП 4941, ДЕЛ ОД КП 6980, ДЕЛ ОД КП 6979 И ДЕЛ ОД КП 4797
КO БЛАТЕЦ, ОПШТИНА ВИНИЦА

ИНВЕСТИТОР:
ЉУПЧО ЈАНКОВСКИ
АНАСТАСОВ ДЕЈАНЧО

ТЕХ. БР:
0901-183/21

УПРАВИТЕЛ:
Даниел Лалков, д.е.и.

ДЕКЕМВРИ, 2021год.

Компанија регистрирана во Централниот Регистар
на Република Македонија со податоци
ЕМБС : 6973000
ЕДБ : МК4011014511586
Сметка : 240-260106937-569, Уни Банка А.Д. Скопје
Главна приходна шифра : 41.10 – Развој на градежни објекти
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Телефон
Е-пошта
Веб адреса

ул. Ило Костов бр. 31
1430 Кавадарци
Република Северна Македонија

: +389-43-410-910
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ПРЕДМЕТ:

ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАДБА НА ФОТОВОЛТАИЧНА
ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА “ВИНИЦА 3” (СО ПОСТАВУВАЊЕ НА
ФОТО-НАПОНСКИ ПАНЕЛИ НА ЗЕМЈИШТЕ) НА ДЕЛ ОД
КП 4937, КП 4941, ДЕЛ ОД КП 6980, ДЕЛ ОД КП 6979 И ДЕЛ
ОД КП 4797, КO БЛАТЕЦ, ОПШТИНА ВИНИЦА СО
ИНСТАЛИРАНА МОЌНОСТ ОД 1,205 kW

МЕСТО:

КO БЛАТЕЦ, ОПШТИНА ВИНИЦА

ФАЗА:

ИДЕЕН ПРОЕКТ

ТЕХ БР:

0901-183/21

ИНВЕСТИТОР:

ЉУПЧО ЈАНКОВСКИ
АНАСТАСОВ ДЕЈАНЧО

ИЗРАБОТУВАЧ:

РЕСУРС ЛТДИ ДООЕЛ - КАВАДАРЦИ

УПРАВИТЕЛ:

ДАНИЕЛ ЛАЛКОВ

ПРОЕКТАНТ:

ДАНИЕЛ ЛАЛКОВ

ДАТУМ:

ДЕКЕМВРИ 2021 ГОДИНА
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Врз снова на член 15, 18 и 57 од Законот за градење (Сл. Весник на Р.Македонија
бр. 70/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15,
129/15, 217/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16,132/16, 35/18 и 64/2018) донесувам:

РЕШЕНИЕ
За

одредување

на

проектант

на

ИДЕЕН

ПРОЕКТ

ЗА

ИЗГРАДБА

НА

ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА “ВИНИЦА 3” (СО ПОСТАВУВАЊЕ НА ФОТОНАПОНСКИ ПАНЕЛИ НА ЗЕМЈИШТЕ) НА ДЕЛ ОД КП 4937, КП 4941, ДЕЛ ОД КП 6980,
ДЕЛ ОД КП 6979 И ДЕЛ ОД КП 4797, КO БЛАТЕЦ, ОПШТИНА ВИНИЦА СО
ИНСТАЛИРАНА МОЌНОСТ ОД 1,205 kW со тех. бр. 0901-183/2021 се одредува:
Одговорен проектант:
Даниел Лалков, д.е.и. со овластување бр. 4.1241
Проектантот е должен проектната документација да ја изработи согласно
Законот за градење (Сл.Весник на Р.Македонија бр. 70/13, 79/13, 137/13, 163/13,
27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 30/16, 31/16, 39/16,
71/16, 132/16, 35/18 и 64/2018) и други прописи и нормативи од областа.
Назначените стручни лица ги исполнуваат условите од Законот за градење,
односно се овластени да изработуваат и потпишуваат проектни документации на
ваков вид инвестиционо-техничка документација, бидејќи имаат соодветна
стручна подготовка и потребно работно искуство.
Управител:
Даниел Лалков д.е.и.
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2. ТЕХНИЧКИ ОПИС
Фото-напонски систем изграден на земја претставува електроенергетски
систем дизајниран за искористување на соларната(сончевата) енергија со помош
фото-напонски панели. Електричната енергија (еднонасочен напон и струја),
генерирана во фото-напонските ќелии, преку соларен кабел PV1-F 1x6mm2, се
пренесува кон инверторот кој еднонасочниот напон и струја ги претвора во
наизменични величини. Планираниот инвертор e од кинеско потекло од типот SUN2000185KTL-H1 произведен од HUAWEI Solar и е опремен со комплетна интегрирана заштита
од AC и DC страната, па не е потребно изведба на DC заштитна склопна опрема
помеѓу стринговите и инверторот. Од инверторот, наизменичните компоненти на
електричната енергија (напон и струја), се пренесуваат до мали AC ормари кои се
состојат од еден трoполен осигурач. Понатаму, од овие АС ормари, електричната
енергија се пренесува до разводен ормар РО во кој е монтиран раставувач со
ножести осигурачи, АС одводник на пренапон и сите останати неопходни елементи.
Ормарите и инверторите ќе се постават на соодветно место кое ќе биде
претходно договорено со инвеститорот, под услов задоволување на сите технички и
сигурносни прописи. Разводните ормари треба да бидат поставени на минимално
растојание од самиот инвертор. Проектираните разводни ормари треба да бидат
изработени од изолациски материјал, односно мораат да имаат степен на заштита
од IP65 или IP66 во зависност од типот на просторијата во која се наместени. Заради
појавата на кондензација препорака е да бидат изведени од полиестер.
Од разводниот ормар АС електричната енергија се предава на главната
разводна табла на објектот ГРО, а потоа до нисконапонската страна на
новопроектираниот напоен трансформатор ТС 10(20)/0,4kV 1250kVA, преку проводник
NАYY-3 х 4x1х240mm2. Самата трафостаница не е предмет на разработка во овој
проект, односно самото приклучување во трафостаницата ќе биде опишано во
електроенергетската согласност од страна на ЕВН Македонија
Разгледуваната локација е со површина од 15,332 м2 или 1.53 ha и е сопственост
на инвеститорот, со ова идејно решение се планира изградба на фото-напонски
центрача со вкупна инсталирана моќност од 1,205 kW, за потребите на инвеститорот.
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Фото-напонските панели ќе бидат инсталирани на земја односно на челична
конструкција, а истите ќе бидат наклонети под агол од 25 степени.
Работниот век на фотонапонските панели за производство на електрична
енергијата кој е предвиден со оглед на квалитетот на избраната опрема е 30 години.
Вкупниот број на фотонапонски модули е 2,232 и тие се со инсталирана
моќност од 540 Wp поединечно или вкупно 1,205 kW кои се поврзани на 6 инвертори.
Годишно очекувано производство на локацијата каде e планирана изведбата на
фото-напонски центрача за производство на електрична енергија е 1,822 MWh
електрична енергија која ќе се продаде на слободниот пазар и ќе придонесе за
намалување на штетните гасови во атмосферата.

3. ЛОКАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ
Локацијата

на

проектот

се

наоѓа

во

Општина

Виница,

КО

Блатец

Макро локација на ФЕЦ ВИНИЦА 3- 1.2 MWp
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Микро локација на ФЕЦ ФЕЦ ВИНИЦА 3- 1.2 MWp
3.2. МЕТЕОРОЛОШКИ ПОДАТОЦИ ЗА ЛОКАЦИЈАТА
Природните карактеристики на едно подрачје представуваат збир на вредности
и обележја создадени од природата, а 6ез учеството и влијанието на човекот во нив
спаѓаат географската и геопрометнаа положба на подрачјето, рељефните
карактеристики, геолошки, сеизмички, педолошки и климатски карактеристики.
Досегашните набљудувани интензитети зборуваат дека е регистрирана
максимална јачина на земјотресите од 8°по МСЦ скалата на територијата на градот
со што истата припаѓа во сеизмички опасни зони.
Според географската положба, овој предел е изложен на влијанијата на
континентално-субмедитеранската клима. Тоа е типично транслационо подрачје и во
него се комбинираат влијанијата на субмедитеранската и источно континенталната
клима. При тоа, за климата во оваа општина од големо значење е нејзината
диспозитивна положба помеѓу двете грамадни маси - Осоговските Планини и
Плачковица, како и конфигурацијата на самата Кочанско-Виничка Котлина, која што е
широко отворена кон запад, а од сите страни е оградена со високи планини. На тој
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начин, Котлината, каде што припаѓа и прсдметната локација, е заштитена од
директното влијание на северните воздушни маси со планинскиот масив Осогово, и
од директните јужни влијанија со планинскиот масив Плачковица.
Покрај географската ширина, надморската висина и пробивот на топол воздух
по долината на р.Брегалница откај Повардарието, врз климата во околината влијаат и
други фактори кои незначително ја модифицираат. Поголемата надморска висина и
близината на Осоговските планини придонесуваат летните горештини да бидат
поретки во овој крај. Климата е карактеристична по тоа што тука се судираат две
различни струења. Имено, по текот на р.Брегалница, продира во реонот изменето
медитеранска клима, а откај Плачковица и Голак пробива континентална клима.
Влијанијата на овие две климатски струења се гледаат и преку одгледувањето на
некои земјоделски култури, на пример: афион, ориз, тутун и др., карактеристично за
медитеранската клима: рж, овес, овошни насади, карактеристично за
континенталната клима.
Ветровите се исто така честа појава во овој регион. Застапени се ветровите од
сите 8 правци со доминација на ветровите од југозападен правец и од североисточен
правец. Југозападниот ветар е со просечни честини 155%о. средна брзина од 2,2 т/ѕ и
максимална брзина од 8 бофори. Втор по зачестеност е северниот ветар со
просечна честина 110 ^ и брзина 2,1 т/ѕ и максимална брзина од 8 бофори. На
сликата погоре дадена е ружата на ветрови за овој регион.
Просечно годишно на овој простор паѓаат 516,1 тт врнежи, и тоа најмногу во
ноември месец 60,2тт, а најмалку во септември со 32,тт. Мразниот период изнесува
148 дена, просечно последниот пролетен мразен ден е 30-03, а апсолутен краен
пролетен мраз е забележан 28-04-1984 год. Првиот есенски мраз просечно се јавува
3- 11, а апсолутен почеток на мразниот период е забележан на 7-10-1971 год. Бројот на
денови со снег е 18. Магливи денови во овој простор има само околу 6 дена годишно.
Просечен број на денови кога паѓа град е 19 дена. Ведри денови има годишно 80,
облачни денови 150 и тмурни денови 135. Влажноста на воздухот изнесува 70%.
Најголема е во декември месец со 81%, а најмала во јули месец со 60%. Просечно
годишната температура на воздухот е 130С, а годишна амплитуда е 22,10С среден
годишен минимум на температурата е 6,50С, каде што јануари е најладен со -3,20С,
и најтопол јуни со 150С. Средногодишен максимум е 18,60С јануари со 5,30С и јули
со 29,90С. Апсолутен максимум е забележан 8-7-1988 год од 41,20С, а апсолутен
минимум е забележан на 26-1-1963 год од -22,60С.
Овие податоците се од мерна станица Виница, исто така се прикажани и податоците
од страна на софтверскиот пакет Meteonorm кој е стандард за добивање на податоци
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4. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ПАРАМЕТРИ
4.1. ИЗБОР НА ОПРЕМА
Во конкретниов случат за поставување на фото-напоска централа ВИНИЦА 3 со
вкупна инсталирана моќност од 1,205 kWp, предвидени се 2,232 фото-напонски
панели со моќност од 540 Wp тип TSM-DEG19C.20 540DEC кои се произведени од Trina
Solar Кина како и 6 стринг инвертери со вкупна моќност од 175,000 Wpac тип SUN2000185KTL-H1 од производителот Huawei Solar од кинеско производство.
4.2. СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФОТО-НАПОНСКИ ПАНЕЛ
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Модел

TSM-DEG19C.20 540DEC

Максимална моќност (Pmax)

540 [W]

Оптимален напон (Vmp)

31.4 [V]

Оптимална струја (Imp)

17.21 [A]

Напон на отворено коло (Voc)

37.7 [V]

Струја на кусо коло (Isc)

18.3 [A]

Ефикасност на модул

20.7 [%]

Оперативна температура

-40 ~ 85 [OC]

Максимален напон

1500 [V] DC

Максимална струја по фаза

35 [A]

Толеранција на снагата

0W~+5W

Механички карактеристики
Вид на ќелија

Монокристална со дим.
158,75x158.75[mm]

Број на ќелии во модул

110

Димензија на модул

2384x1096x35 [mm]

Тежина

32.6 [kg]

Предна заштита

Калено стакло

Материја на рамка

Алуминиум

Температурни карактеристики
Температурен коефициент на Voc

-0.25%/ оС

Температурен коефициент на Isc

0.040%/ оС
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4.3. СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ИНВЕРТЕР
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Влезни параметри
Максимална DC моќност

185,000 [W]

Максимален влезен напон

1,500 [V]

MPP- напонски опсег/номинален
напон

500-1500 [V]

Минимален влезен напон

500 [V]

Максимална влезна струја

26 [A]

Излезни параметри
Излезна моќност при 800 [V] и 50 Hz

175,000 [W]

Максимална АС моќност

185,000 [VA]

Номинален АС напон

3 / N / PE; 800 [V]

АС фреквенција

50 Hz, 60 Hz

Максимална струја

134.9 [A]

Номинален cosφ при номинална
моќност

1

Приклучни фази

3 фази

Ефикасност

98.3 %
Механички димензии

Димензии ( В / Ш / Д)

1,035 x 700 x 365 [mm]

Тежина

84 [kg]

Работна температура

-25….+ 60 [oC]

Сопствена потрошувачка

< 3 [W]

Степен на заштита (цертификати)

IP65 , IP54
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4.4. КОНСТРУКЦИЈА ЗА МОНТАЖА НА СОЛАРНИТЕ ПАНЕЛИ
Поставувањето на соларните панели се врши на типска констукција која
претставува комбинација од челични и алуминиумски елементи. Во статички смисол
типската констукција се сотои од главни рамки од поцинкован челик, составени од два
вертикални столбови меѓусебно поврзани со косо поставена ригла со препусти, и
секундрни алуминумски профили во улога на рожници, поставени нормално на
главните рамки, елементите на главната рамка се изведуваат од типски прифли тип
„C90“, додека за секнударната конструкција се корисат алуминиумски профили
специјално произведени за оваа намена.
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4.5. НАЧИН НА ВОДЕЊЕ НА ИНСТАЛАЦИИ
Вкупното пврзување на панелите се врши со соларни кабли, чија изолација
издржува доста високи температури и е со пречник од 6mm2. Заради добар контакт
на големиот број на конекции, изработени се посебни конектори ’’машки’’ и
’’женски’’ конектори кои постојат и на самите панели. Дополнителните конекции до
инверторите се изработуваат исто така со оваков тип на конектори. На следните слики
се прикажани конекторите на каблите:

Панел конектори
конектор

Конектор машко

Конектор женско

Кабел со конектор Адаптери со

Поврзувањето на AC каблите се врши согласно МКС стандардите,
инсталациите е предвидено да се положат во претходно ископан земјен ров со
длабочина од 80цм и ширина од 60цм, инсталациите на DC каблите планирано е да
бидат во силиконско УВ стабилизирано црево. При поставување на проводниците за
еднофазна или трофазна струја во црева, сите проводници кои припаѓаат на едно
струјно коло мораат да бидат поставени во исто црево. Меѓусебното спојување на
проводниците да се врши со спојници. Лемењето на проводниците во електричните
инсталации треба да се избегнува. Наставувањето на проводниците може да се врши
само во спојните и разводни кутии. Цревата за водење на инсталациите од сите типови
треба да се полагаат по права линија и тоа само вертикално и хоризонтално. Косо
полагање може да се врши само во некој случај. При хоризонталното полaгање
цевките мораат да имаат мал пад да не би се собирала или задржувала вода во
цевките. Отпорот на нултиот вод не смее да биде поголем од 0,2Ω, нултиот вод по
целата инсталација мора да има иста боја, т.е. светло сива и мора на секое место
каде се поставува. Покрај испитувањето на нултиот проводник задолжително е од
страна на надзорниот орган да ја испита исправноста на врски со помош на
омметар, пред да се стават осигурачите. Испитувањето на изолацијата да се изврши
према МКС Н.Б2. 701. Електричните инсталации да се изведат према МКС прописите
кои се однесуваат за ваков вид на објекти и према планот и пресметките од основниот
проект.
4.6. УПРАВУВАЊЕ И НАДЗОР
4.6.1. НАЧИН НА УПРАВУВАЊЕТО
• Мод на работна мрежа
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Во овој мод инверторот перманентно е приклучен на електро енергетската
мрежа. Инверторот се исклучува од мрежата само во случај на дефект или ако
исчезне сончевата ирадиација(снага).Во овој мод инверторот работи во режим на
следење на точката на максимална моќ (MPPT).
• Стоп мод
Во стоп модот инверторот се исклучува од работа. Повеке услови како што се
разните дефекти можат да бидат причина за сопирање на работата на инверторот.
Ако генерираната снага во полето од PV модули не е доволно голема за работа на
мрежа, инверторот останува во стоп мод, но продолжува со мониторирање на
напонот на PV модулите. Доколку условите станат задоволотелни по 3 минутно
задоцнување инверторот ќе се приклучи автоматски на мрежата.
Доколку се појави некоја грешка или дефект во системот, инверторот веднаш
се исклучува од мрежата, а на LCD дисплејот го јавува проблемот. Веднаш преоѓа во
мод на дефект при што продолжува перманентното набљудување на состојбата со
дефектот и кога истиот го снема т.е. контролерот утврди дека дефектот е решен, во
наредните 5 минути ќе иницира ново приклучување на мережата.
• Нужно сопирање
Кога ќе се случат непредвидени или опасни состојби, операторот може со
притискање на тастерот “Emergency stop” на предната врата од инверторот веднаш
да ја сопре работата на инверторот. После исклучување на инверторот преку тастерот
за нужно исклучување, инверторот мора да биде рестартиран рачно преку LCD
менито.
• Приклучување на мрежа
Инверторот автоматски утврдува кога се исполнети условите за мрежно
приклучување. Приклучувањето на мрежа во тој случај се одвива според следниот
програм:
• Кога постои доволна сончева радиација полето со PV модули почнува да
генерира енергија
• Инверторот започнува да ги напојува DC собирниците
• Ако напонот на DC собирниците го надмине прагот во траење повеќе од 5
минути
• Ако инверторот утврди дека состојбата со мрежата е во добра состојба (OK)
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• Инверторот ги следи условите во мрежата и врши приклучување и емитирање
енергија во мрежата
• Ненормални услови во мрежата

Кога се исполнети сите потребни услови инверторот оперира во MPPT модот за
да пренесе максимална моќност во мрежата.
Приклучен
на
мрежа,
сите
параметри во инверторот и мрежата перманентно се надгледуваат.
4.6.2. МРЕЖНИ УСЛОВИ КОИ МОЖАТ ДА ПРЕДИЗВИКААТ ИСЛКУЧУВАЊЕ НА ИНВЕРТОРОТ
а) Напон на мрежата
Линискиот напон на мрежата мора да биде во наведените граници. Доколку
напонот излезе од овие граници инверторот во време од 0.2 секунди се исклучува од
мрежата.
б) Мрежна фреквенција
Фреквенцијата во мрежата треба да биде во одредени граници. Кога
фреквенцијата во мрежата ќе излезе од овие граници инверторот се исклучува од
мрежата во рок од 0.2 секунди
4.6.3. НАДЗОР
За да се овозможи комуникација помеѓу инверторите и персоналниот
компјутер се користи посебен софтвер за мониторирање. Софтверот ги собира и
вреднува податоците од инверторите. Тој спроведува јасен графички кориснички
пристап со алатките достапни под Windows. Податоците можат да бидат прикажани
рачно или автоматски на дисплејот со повикување на податоците запишани во
фајлови на било кој достапен медиум. Посебни функции овозможуваат
прилагодување на работните параметри за инверторот да се оптимизират
перформансите на системот.
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5. СИМУЛАЦИЈА НА ПРОИЗВОДСТВО
Симулација на производството е направена врз основа на избраната опрема
како и нејзината поставеност, за симулацијата е користен софтверски пакет PVSyst кој
е индустриски стандар за пресметување на производство на електрична енергија од
фото-напонски панели од каде изнесува дека годишното производство од ФЕЦ
ВИНИЦА 3 е 1,822 MWh.
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6. ЕКОНОМСКИ ПАРАМЕТРИ
Економските параметри се одредени по добиените пазарни вредсности за
инсталираната опрема како и инфлација од 1.5% на годишно ниво и кредит за
изградба на ФЕЦ ВИНИЦА 3 со сопствено учество од 30% како и каматна стапка од
2,5%. Приходите од ФЕЦ ВИНИЦА 3 се проектирани на продажна цена на енергијата
која се произведува од 50 ЕУР/kWh.
6.1. ВРЕДНОСТ НА ИНВЕСТИЦИЈАТА (CAPEX)
Ред
бр.

1

ТРОШОК

Мерка

Количина

Вредност

Вкупна
вредност

Развој на проект

1.1

Купување на земјиште

m2

15,332

3.0 €

45,996 €

1.2

Катастарски трошкови

услуга

1

1,500 €

1,500 €

1.3

Административни трошкови

услуга

1

2,500 €

2,500 €

1.4

Урбанистички проект

услуга

1

3,000 €

3,000 €

1.5

Основен проект за изградба на ФЕЦ

услуга

1

3,000 €

3,000 €

1.6

Основен проект за приклучок на ФЕЦ

услуга

1

1,000 €

1,000 €

1.7

Ревизија на проектна документација

услуга

1

500 €

500 €

Вкупно развој на проект
2

57,496 €

Опрема

2.1

Инвертери

Wp

1,205,000

0.060 €

72,300 €

2.2

Wp

1,205,000

0.250 €

301,250 €

2.3

Фото-волтаични панели
Конструкција за монтажа на фотоволтаични панели

Wp

1,205,000

0.065 €

78,325 €

2.4

Оградување и припрема на локација

m2

15,332

1€

15,332 €

2.5

Монтажа на конструкција

Wp

1,205,000

0.050 €

60,250 €

2.6

Инсталација на електрични инсталации

Wp

1,205,000

0.035 €

42,175 €

2.7

Управување и видео надзор

Wp

1,205,000

0.010 €

12,050 €

2.8

Транспформатор 21(10.5)kV-1250 kVa

pc

1

42,000 €

42,000 €

2.9

Транспорт на опрема

услуга

15

800 €

12,000 €

2.10

Изградба на приклучок

m

500

50 €

25,000 €

2.11

Припрема на приклучок од страна на ОДС

услуга

1

15,000 €

15,000 €

Вкупно опрема
Вкупна инвестиција

675,682 €
733,178 €
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6.2. ТРОШКОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ (OPEX)
Трошковите за одржавање на фотонапонски системи се минимални во однос
на другите извори на обновлива енергија, поради фактот што се користи проверена
технологија која има век на работење од 30 години.
Ред
бр.

Мерка

Количина

Вредност

Вкупна вредност

услуга

3

2,000.0 €

6,000 €

1

Чистење на панелите
Одржување на
локацијата

услуга

5

500.0 €

2,500 €

1

Осигурување

услуга

1

5,000.0 €

5,000 €

1

ТРОШОК

Вкупен трошок

13,500 €

6.3. ФИНАНСИСКИ ПАРАМЕТРИ
Финансиските параметри кои се добиено согласно внесените податоци
покажуваат дека инвестицијата за изградба на ФЕЦ ВИНИЦА 3 е исплатлива како што
покажуваат следниве параметри :
-

CAPEX : 733,178 EUR
OPEX : 13,500 EUR
Inflation : 1.5%
Loan : 513,225 EUR
Equity : 219,953 EUR
Interest : 2.5%
Simple payback : 13.05 years
NPV : 1,091,371 EUR
IRR before tax : 10,90%
Min.DSCR : 1.198
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: info@resursltdi.mk
: www.resursltdi.mk

7. ГРАФИЧКИ
ПРИЛОЗИ

Компанија регистрирана во Централниот Регистар
на Република Македонија со податоци
ЕМБС : 6973000
ЕДБ : МК4011014511586
Сметка : 240-260106937-569, Уни Банка А.Д. Скопје
Главна приходна шифра : 41.10 – Развој на градежни објекти
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ЕЛЕКТРИКА ПОСТОЈНА
ЕЛЕКТРИКА ПЛАНИРАНА

ЗАШТИТЕН ПОЈАС НА НАДЗЕМЕН НИСКОНАПОНСКИ ВОД (ЕВН)

ФОТОНАПОНСКИ ПАНЕЛИ
1000

202

2400

2170

1600

НН разводна построjka

ТРАФОСТАНИЦА

320

RMU Siemens 8DJH

320

201

1403
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ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАДБА НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА
ВИНИЦА 3, СО ПОСТАВУВАЊЕ НА ФОТОНАПОНСКИ ПАНЕЛИ НА ЗЕМЈИШТЕ НА
ДЕЛ ОД КП 4937, КП 4941, ДЕЛ ОД КП 6980, ДЕЛ ОД КП 6979 И ДЕЛ ОД КП 4797,
КО БЛАТЕЦ, ОПШТИНА ВИНИЦА СО ИНСТАЛИРАНА МОЌНОСТ ОД 1,205KW

СИТУАЦИЈА СО ПОСТАВЕНИ ФОТОНАПОНСКИ ПАНЕЛИ
ИНВЕСТИТОР: ЉУПЧО ЈАНКОВСКИ, АНАСТАСОВ ДЕЈАНЧО
ПРОЕКТАНТ:
ДАНИЕЛ ЛАЛКОВ, д.е.и.
TEХ.БР: 0901-183/21
ЛОКАЦИЈА: ОПШТИНА ВИНИЦА

РЕСУРС ЛТДИ -дооел
Ило Костов 31 - Кавадарци

E

ФАЗА
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Управител:
Даниел Лалков
Декември, 2021

