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ОПШТИНА БИТОЛА 

 

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ                                        

ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН                                                

ПО ЧЛЕН 58 СТАВ (6) ОД ЗАКОНОТ ЗА 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ СЛУЖБЕН 

ВЕСНИК НА РСМ БР. 32/20) ЗА УРЕДУВАЊЕ НА 

ЗЕМЈИШТЕ СО НАМЕ НА ГРАДЕЖНА 

ПАРЦЕЛА  СО НАМЕНА Е1.13 – ПОВРШИНСКИ 

СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ  

НА КП 9/25 И КП 9/26 КО ЛОГОВАРДИ                         

 

М А Т Е С К И  А р х и т е к т и  Д О О Е Л  
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УРБАНИСТИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН                                                

ПО ЧЛЕН 58 СТАВ (6) ОД ЗАКОНОТ ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ СЛУЖБЕН 

ВЕСНИК НА РСМ БР. 32/20) ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕ СО НАМЕ НА ГРАДЕЖНА 

ПАРЦЕЛА СО НАМЕНА Е1.13 – ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ 

ЕЛЕКТРАНИ НА КП 9/25 И КП 9/26 КО ЛОГОВАРДИ, ОПШТИНА БИТОЛА 

 
 

НАРАЧАТЕЛ: 

ОПШТИНА БИТОЛА 

 

ИЗРАБОТУВАЧ: 

МАТЕСКИ АРХИТЕКТИ ДООЕЛ Битола 

ул. “Партизанска” бр. 23 Битола 

 

УПРАВИТЕЛ: 

М-р ЈОВАН МАТЕСКИ дипл.инж.арх. 

 

ПЛАНЕР: 

М-р ЈОВАН МАТЕСКИ дипл.инж.арх. 
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СОДРЖИНА 

 Општ дел  

- Документ за регистрирана дејност  

- Лиценца за изработување на урбанистички планови  

- Решение за одговорен планер  

- Овластување за изработување на урбанистички планови  

- Податоци од надлежни органи на државната управа и комунални претпријатија 

 Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план по Член 58 став (6) од Законот 

за урбанистичко планирање Службен Весник на РСМ бр. 32/20) за уредување на 

земјиште со намена градежна парцела со намена Е1.13 – Површински соларни и 

фотоволтаични електрани на КП 9/25 и КП 9/26 КО Логоварди, Општина Битола 
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1.   ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 

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. 

4. Податоци за создадените вредности и чинители. 

5. Инвентаризација на земјиштето во проектниот опфат, изградениот градежен фонд, 

вкупната физичка супраструктура и инсталации во рамките 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. 

 

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ- Документациона основа: 

1. Услови за планирање на просторот  

2. Ажурирана геодетска подлога 

3. Карта на изградениот градежен фонд, односно вкупната физичка супраструктура 

во проектниот опфат  

4. Карта на изградената комунална инфраструктура: сообраќајните, електричните, 

канализациските, водоводите, поштенските, гасоводните, топловодните, 

телефонските и други водови и објекти 

5. Карта на градби со режим на заштита на културно наследство, постојни 

споменички целини, културни предели и друго 

 

2. УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ 

ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ  

1. Проектна програма 

2. Инвентаризација на снимен градежен фонд, вкупна физичка супраструктура и 

комунална инфраструктура во рамки на проектниот опфат 

3. Опис и образложение на проектниот концепт на урбанистичкото решение во 

градежна парцела 

4. Детални услови за проектирање и градење 
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5. Мерки 

 Мерки за заштита на животната средина  

 Оцена на влијанијата на определени проекти врз животната средина 

 Природни реткости 

 Мерки за избегнување, спречување или намалување на штетните ефекти од 

загадување на амбиентниот воздух 

 Мониторинг на емисии од стационарни извори  

 Мерки за заштита на води 

 Управување со отпадот  

 Мерки за заштита од бучава во животната средина 

 Мерки за заштита и спасување  

 Заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи  

 Заштита и спасување од урнатини  

 Заштита и спасување од лизгање и свлекување на земјиштето 

 Мерки за обезбедување на пристапност за лица со инвалидност  

 Мерки за заштита природното и на културното наследство  

 Мерки од аспект на безбедноста на патниот сообраќај  

 Мерки од аспект на безбедноста на воздушниот сообраќај  

ГРАФИЧКИ ДЕЛ  

1. Урбанистичко решение за проектниот опфат – План на намена на земјиштето и 

градбите  М = 1 : 1000  

2. Урбанистичко решение за проектниот опфат – Регулационен план и план на 

површини за градење  М = 1 : 1000  

3. Урбанистичко решение за проектниот опфат – Сообраќајно и нивелманско решение 

М = 1 : 1000 

4. Урбанистичко решение за проектниот опфат – Партер и Инфраструктура М = 1 : 1000 

5. Урбанистичко решение за проектниот опфат – Супериорен приказ М = 1 : 1000 

 

3.   ИДЕЕН ПРОЕКТ 
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ОПШТ ДЕЛ 
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Врз основа на одредбите од Законот за урбанистичко планирање (Службен весник на 

РСМ број 32/20), а во врска со изработка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ 

НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ПО ЧЛЕН 58 СТАВ (6) ОД ЗАКОНОТ ЗА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНИРАЊЕ СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ БР. 32/20) ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕ 

СО НАМЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА СО НАМЕНА Е1.13 – ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ 

И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ НА КП 9/25 И КП 9/26 КО ЛОГОВАРДИ, 

ОПШТИНА БИТОЛА, изработена од „МАТЕСКИ АРХИТЕКТИ“ ДООЕЛ Битола го 

издава следното: 

 

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПЛАНЕР 

 

За изработка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН                                                

ПО ЧЛЕН 58 СТАВ (6) ОД ЗАКОНОТ ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ СЛУЖБЕН 

ВЕСНИК НА РСМ БР. 32/20) ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕ СО НАМЕ НА ГРАДЕЖНА 

ПАРЦЕЛА СО НАМЕНА Е1.13 – ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ 

ЕЛЕКТРАНИ НА КП 9/25 И КП 9/26 КО ЛОГОВАРДИ, ОПШТИНА БИТОЛА, од страна 

на МАТЕСКИ АРХИТЕКТИ ДООЕЛ Битола, се назначува: 

 

Планер: М-р Јован Матески дипл. инж. арх. со Овластување бр. 0. 0232  

 

Образложение: 

Планерoт е должeн Убанистичкиот проект да го изработи согласно Законот за 
урбанистичко планирање (Службен весник на РСМ број 32/20) како и другите важечки 
прописи и нормативи од областа на урбанизмот.  

 

 

управител:   

М-р ЈОВАН МАТЕСКИ дипл.инж.арх. 
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ПОДАТОЦИ ИНФОРМАЦИИ И МИСЛЕЊА ОД НАДЛЕЖНИ ИНСТИТУЦИИ 

  















 

 

 

 

 

 

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




 Датум: 24/06/21 

 

 

 

Врз основа на член 21 од Статутот на ЈКП ”Водовод”- Битола, а во врска со член 32од Законот 

за просторно и урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ 199/14 и 44/15), постапувајќи по 

барањето поднесено по иницијатива на Друштво за трговија, градежништво и услуги 

МАТЕСКИ АРХИТЕКТИ увоз-извоз ДООЕЛ Битола во електронскиот систем e-urbanizam 

постапка број 36116 заради барање на претходни податоци и информации, ЈКП Водовод 

Битола се произнесува како  што следува 

 

бр. 08-5/63 

                                                               од 24/06/2021                  

        

 

ПРЕДМЕТ: податоци и информации за водоводна мрежа 

 

 

заради изработка на: УП вон плански опфат за КП 9-25 и КП 9-26 КО Логоварди, 

Општина Битола 

 

 

 

 

 

 Почитувани, 

 

  

 Во врска со наведеното барање за вцртување на водоводни инсталации на приложената 

ажурирана геодетска подлога, Ве информираме дека нема водоводни инсталации со кои 

стопанисува ЈКП Водовод Битола.  

 

 

 

 

 

 

Поздрав 

 

 

 

 

 

 

 

ЈКП ВОДОВОД 

         
 



(m2) (%) (m) (k) (m2) (%) (%)

1 14076.2 7655.6 54.4 П+2 12.0 1.6 22966.8 Според АУП 20%

2 2783.3 1300.7 46.7 П+2 12.0 1.4 3902.1 Г2
Б1 (до 30%), Г3 (до 49%), 

Г4- (до 30%)
49%

Според Основен 

проект
20%

3 1387.8 603.1 43.5 П+2 12.0 1.3 1809.4 Г2
Б1 (до 30%), Г3 (до 49%), 

Г4- (до 30%)
49%

Според Основен 

проект
20%

4 1371.2 606.8 44.3 П+2 12.0 1.3 1820.5 Г2
Б1 (до 30%), Г3 (до 49%), 

Г4- (до 30%)
49%

Според Основен 

проект
20%

5 46.9 20.0 42.6 П 3.5 0.4 20.0

6 1851.2 875.6 47.3 П+2 12.0 1.4 2626.8 Г2
Б1 (до 30%), Г3 (до 49%), 

Г4- (до 30%)
49%

Според Основен 

проект
20%

7 2540.6 445.8 17.5 П+2 12.0 0.5 1337.4 Г4 Б1 (до 30%), Г3 (до 49%) 49%
Според Основен 

проект
20%

8 5618.5 2705.8 48.2 П+2 12.0 1.4 8117.4 В4 Б1 (до 49%) 49%
Според Основен 

проект
20%

9 49.1 20.0 40.7 П 3.5 0.4 20.0

10 9394.5 6429.2 68.4 П+2 12.0 2.1 19287.6 Б2 - - Според АУП 20%

11 2076.6 865.3 41.7 П+2 12.0 1.3 2595.9

В4-

метеоролошка 

станица

Б1 (до 49%) 49%
Според Основен 

проект
20%

12 2851.5 1346.9 47.2 П+2 12.0 1.4 4040.8 Г4 Б1 (до 30%), Г3 (до 49%) 49%
Според Основен 

проект
20%

13 1466.3 817.1 55.7 П+2 12.0 1.7 2451.3 Г2
Б1 (до 30%), Г3 (до 49%), 

Г4- (до 30%)
49%

Според Основен 

проект
20%

14 1091.1 668.5 61.3 П+3 15.5 2.5 2674.0 Г2
Б1 (до 30%), Г3 (до 49%), 

Г4- (до 30%)
49%

Според Основен 

проект
20%

15 21.1 18.3 86.9 П 3.5 0.9 18.3

16 2614.8 1799.7 68.8 П+2 12.0 2.1 5399.1 Г2
Б1 (до 30%), Г3 (до 49%), 

Г4- (до 30%)
49%

Според Основен 

проект
20%

17 2581.6 933.0 36.1 П+2 12.0 1.1 2799.0 Г2
Б1 (до 30%), Г3 (до 49%), 

Г4- (до 30%)
49%

Според Основен 

проект
20%

18 17853.6 13573.5 76.0 П+2 15.0 2.3 40720.5 Г2
Б1 (до 30%), Г3 (до 49%), 

Г4- (до 30%)
49%

Според Основен 

проект
20%

Вкупно: 69675.8 40685.0 58.4 П+3 15.5 1.8 122606.9

E2 - Нова Трафостаница

E2 - Нова Трафостаница

Бруто 

развиена 

површина          

E2 - Постоечка Трафостаница

E2 - технички преглед на возила

Процент на 

изграденост 

Паркирање во 

градежна 

парцела

Коефициент на 

искористеност        

Градежни парцели - Блок И.02.05

Број на 

градежна 

парцела

Површина 

на 

градежна 

парцела        

m2

Максимална 

дозволена 

катност на 

објекти

Компатибилни класи на 

намени на основната 

намена на објектите

Минимален 

процент на 

зеленило во 

градежна 

парцела

Површина 

за градење 

m2

Максимален дозволен процент 

(%) на учество на збирот на 

компатабилни класи на 

намени во однос на основната 

класа на намена

Максимална 

дозволена 

висина до 

венец 

Основна класа 

на намена на 

објектот







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

 

 

 

 

 

 
 

 Македонски Телеком АД - Скопје  

Кеј 13 Ноември бр.6, 1000 Скопје 

 
Бр: 36245 

Дата: 16.06.2021 

  
До 
Друштво за трговија, градежништво и услуги  
МАТЕСКИ АРХИТЕКТИ увоз-извоз ДООЕЛ Битола  
 
 

 
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  
УП вон плански опфат за КП 9-25 и КП 9-26 КО Логоварди, Општина Битола, Ве известуваме дека во границите на 
планскиот опфат нема постојна МКТ инфраструктура. 
 

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

 

Со почит, 

Македонски Телеком АД Скопје  

                     По овластување на  

Директор на сектор за пристапни мрежи 

                          Васко Најков 

                                         

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


 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје 

                                             Друштво за дистрибуција на електрична енергија 

                                                                                                        Бр. 10-55/7-289 од 15.06.2021   

                                                                                                                                                      Скопје 

Одговорно лице: Драган Николоски 

Контакт телефон: 02 3205 300 – 41 308 

 

 
Предмет: Издавање на податоци за електроенергетски објекти и инфраструктура oд 

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, Скопје 
  

Почитувани, 

Во врска со Вашиот допис од 15.06.2021 година, со кој барате да Ви издадеме податоци за 

електроенергетски објекти и инфраструктура од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, Скопје за 

изработка на УП вон плански опфат за КП 9-25 и КП 9-26 КО Логоварди, Општина Битола, Ве 

известуваме дека во согласност со податоците од службената евиденција, располагаме со следните 

податоци:    

Во дадениот опфат/локација имаме: 

 

 110(35)kV  Трафостаница  

 110kV Подземна мрежа 

 110kV Надземна мрежа 

 35kV Подземна мрежа 

 35kV Надземна мрежа 

 

 10(20)/0.4kV Трафостаница 

 10(20)kV Подземна мрежа 

 10(20)kV Надземна мрежа 

 

 0.4kV Подземна мрежа   

 0.4kV Надземна мрежа 

 

 Друго  Во доставениот плански опфат, не постојат елекроенергетски објекти и инсталации  

                     соопственост на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје     

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. 

  

Со почит, 

 

Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје 

Oддел Мрежен Инженеринг 



1:2.257

Дат ум: 16.06.2021

Легенда
СН мрежа

") ТС 20/10/0,4
XW СН линис ки разделувач

СН Воздуш на мрежа

СН Подземна мрежа
") СН Сп ојница

СН Сп ојка
!( СН Столб

НН мрежа
НН Воздуш на мрежа
НН Подземна мрежа
НН Приклучоци

Ð) Ормар за б роила
!( НН Столб
"E Разводен ормар

0 0,075 0,150,0375 Kilometers



Peny6arxa Ceaepna Maxegorria

Mr.*rrcrepcrno :a xr.tBorrra cpeAnua
H lrpocTopHo rrnaHrrparbe

Republika e Maqedonis€ s€ Veriut

Ministria e Miedisit ]et€sor
dhe Planiffkimit Hap€sinor

CEI{TOP 3A I]POCTOPHO IITTAHI4PATbE

%':;J-lll'a'#'fnfr"

Bp: ocnona Ha qneH 88 og 3aroHor 3a olrrrra ynpaBHa flocranKa ("cryx6eu BecHr4K Ha
Peny6.nrara Marcegonuia" 6p.124115 u76120), a no epcxa co ureH 4, cran 3 og 3anonor sa
c,.poBeAyBa,ue na flpocropnuor nraH Ha peny6;rnxa Maregonraia ("cayat6eu secHr4K ua
Peny6ruxa Maxegouuja" 6p.39loa) u qneu 42 crar 9 o4 3axoHor :a yp6anr,c,rvro
flnaHr.rparce ("Cayx6eu BecHrrK Ha peny6auna Ceoepua Mare4onr.ria" 6p. 32120),
Mr,rHr4cTepoT 3a xlrBoTHa cpeAr4Ha r4 npocTopHo nnaHr.rpalbe, ro AoHece crreAHoTo:

PEIIIEH}IE
sa Vcaosfl ga nraHrparie Ha fipocropor

1. Co ona PerueHue sa onurrzna 6nro.na ce r43AaBaar yc.nosu 3a flna,r,rpar'e Ha
npocropor 3a r{arpa46a na noBprrrxHCKE COlapHr r @oroBoJrrar,rrrH[ eJrerrpaHn, na KII
9 I 25 u KII 9 / 26, KO .Iloronapgu, Onmrnna Euroaa.

flonpmuHara Ha npeAMerHr,ror on$ar r,r3HecyBa 1,,43 ha, u:aSa(a :eujo4eacro
3eMir4rlre: urzra (II rnaca). flpegruAeHr,rre enerTpaHr,r ce co nnynna lro(Hocr go 1MW.

flpeAuernuor onrf ar ce naofa no 3arrrrurHa 3oHa Ha cnoprc*r,r aepo4porra 6uro.na.
Bu4or ua nJraHcr{ara goxyueuraquia na ce ycornao,r co 3arono,r ra

2. Ycros re sa nnaHr.rpaH,e Ha [pocropor oA To,rrca 1 xa ona perueuue, u:pa6orenu
o4 AreHquiara 3a nnaHr4palbe Ha npocropor co rex6p. y2332r ce cocraBeH nen Ha
Peuteguero-

3. Ycaosu 3a ,,aH par6e Ha npocropor :a u:rpa46a Ha noBprnr4HcKr{ conapH}r r4

$oronorrauvur ener(rpaHx, ua K 9 /25 u r{rr 9 /26, Ko .Iloronap4u, on.rruna Bnrona,
coAplKar onrrrrrr 14 noce6Hu ogpeg6rE, HacoKrl r,r peueunia r 3aKrryqHt4 corneAyBaE a co
o6np:yraura aKTr,rBHocr oA rrnaHcrara goxyuenraqria oA noBr,rcoKo nuno u rpa$uvxra
np[no3rr Kou rpercraByBaar I4tnog o4 uanor.

+389 23251403
www-moepp.gov.mk

yp6anucruvro nnaHrrpaFbe u flpanuannror :a yp6anucruqKo nnaHr,rpalse.
Ycaogr.rte sa nnaH DaBe na npocroDot rDe6a ,u,a npe.qcragvgaar gaesHr,r

Mr.rxxsrepcrBo 3a xnBmHa cpeAxxa n rrpolTopHo n afinpabe
Ha Perry6rt|xa CeBepHa MaKeAoHria
flaourra4 "0peraera EoropoAH4a" 6p. 'i, Cxonje
Peny6nxxa CeB€pHa MaxeAoHx ja

Ministria e Mjedisit ,etesor dhe Planifikimit
hap€sinore RepublikEs sE Maqedonis€ se Veriut
Bul. "Presveta Bogorodica" nr. l, Shkup
Republika e Maqedonise sE Veriut

cooaBerHI{or arJla,raKu aoKvMerr. uo coaranct ocr co IDocropHror rrrraH H, perrv6rlrr(a
Mareaonr.ria.

NAPAMETDX I{ HACOKX ND}I N'IAHUDAIbETO HA IDOCTODOT U IOCTABVBAIbC HA T'IAHCKrITC
ronqenq[E ,n De,tenrria no cute o6aactu De.[egaHtr' ga nrraHliDal'ero Ha nDocroDor eo



Peny6n[Ka CeBepHa MaKeAoEliia

Mr,rnr.rcrepcroo ea xr.rBorHa cpeAl'rHa
H flpocropHo nnaHl{parbe

MnHncrepcrBo 3a xnBorHa cpeAtrHa u npocropHo n'aHxPal6e

Ha Peny6nxxa CeBePHa MaxeAoHria

n ouraA "npecBera 
BoroPoAxqa" 6p. l, Cxonie

Peny6rBr(a CeBepHa MaxeaoHxia

Republika e Maqedonisd se Veriut

Ministria e Miedisit Jetcsor
dhe Planifikimit Hap€sinor

Ministria e Miedisit Jetesor dhe Planifikimit
hapesinor e RepublikEs sE Maqedonis€s€ Veriut

Bul. 'Presveta Bogorodica" nr.3' Shkup

Republika e MaqedonisE sE Veriut

CEI(TOP 3A IIPOCTOPHO nJ'IAHI'{PAtt E

4. flpra r,rapa6orKa Ha n.rlaHcI(ara AoKyMeHTal{uia aoraqraure 3a cLrre coApxl4HH

Tpe6a Aa ce 6apaaT HCrsryrtrzBo Ha noBptxr4Hr{ oA flocna614 6oHurernu KnacI{. flpnopl,ITeT

e 3aL[TUTa Ha 3eM,oAencKoTo 3eMiuuTe, a oco6eHo CTpIKTHO OrpaHl4qyBalbe Ha

TpaHCOopMaIII4ja'ra na 3eMi}'llxrero oA I{V 6onure,na Kraca 3a He3eMioAencKo

KOpI,rCTebe, KaKo r, 3aqyByBar6e Ha KBanI4TeTOT g npr4poAHaTa nJIoAHOCT Ha 3eMilr1gTeTO.

5. Co qer .qa ce o6e36eAfi 3aIxrI4Ta 14 yHallpeAyBarle Ha xl'IBorHara cpeAuHa flpu

r43pa6oTKa Ha npeAMeTHaTa AoKyMeHrar{uia :a lr:rpag6a Ha noBpIxI,tHcKI,I COnapHu I,I

soroeorrauvuu erreKrpaHr4, Hal{tl9l25 14 Kll9126,1(o .IloronapAu, Onurtuna Eutoaa,

noTpe6Ho e Aa ce IIoqr,rTyBaaT oApeA6r4Te rrponurraHu Bo 3aKoHoT 3a xraBoTHa Cpe.qI4Ha

("Cn.necuurHaPM'6p.531o5,81105,24107,159108,83109,48110'124110'5llll'123/12'
93113,187113,42114,44115, 12911'5,192115,39116 u 99/18) rar<o LI noA3aKoHCKI'rre aKrI4

AOHeceH14 Bp3 OCHOBa Ha t4CTI'IOT-

6. Opranor r<oi ro noArorByBa rrnaHcI(llor AoI(yMeHT e AonxeH Aa AoHece OAnyKa

3a clpoBeAyBarbe r,rJrr{ oAayra 3a He cnpoBeAyBa}be Ha cTpaTerl{cKa oIIeHa Bo Koia ce

o6pa3roxeHr,r IIpr4qHHr,rTe 3a cIIpoBeAyBa]beTo, oAHocHo He cIIpoBe.qyBalbeTo coulacHo

co KpI,ITepI,lyM|4Te Bp3 oCHoBa Ha I(ou ce oflpeAe,ryBa AanI4 eAeH nJIaHC(I4 AoKyMeHT 6I,

MOXen Aa rrMa 3Haqr{TeIHo Bnr4iaHue Bp3 xr{BoTHaTa CpeAI4Ha E Bp3 3ApaBieTo Ha

nyfero.
llpra gouecynalbero Ha Ognyxa 3a cnpoBeAyBalre I4rII't Ogayra :a ue

cIlpoBeAyBaII e Ha crparerrcl(a oIIeHa 3a npeAMeTHara AoKyMeHTaIIlria 3a [3rpaA6a Ha

nospnruucxr conapHu u $oronolranqHrl eJreKrpaHu, Ha KII 9125 t Kll 9126' KO

Jlororapgu, Onruruna Elrtoaa, 3aAon)I(I4TenHo Aa ce 3eMar Bo npeABuA HacoKLTe 3a

noTpe6a oA cnpoBeAyBane Ha crpaTerr4cKa oqeHa Ha BnLIiaHI,IeTo Bp3 xI4BoTHaTa

cpeAr{Ha, rano u la6e.neuKl'ITe I'I 3al(nyqoql'ITe oA cel(TopcK[Te o6lacfl',r onoareHl'I CO

flpocropuuor uau ua Peny6lurca MaIte4oulria.

OEPA3/IO}IGHI4E

oumruna Euroaa, Bp3 ocHoBa Ha qreH 42 ctar. 4 o4 3aroxot 3a yp6aHI,ICTI,IqKO

rnaHr,rpalbe ("Cnyx6eu BecHHK Ha Peny6nura Ceaepna Mare4oxuia" 6p. 32120), co

nocranKa 6p. 37690 oa 18.08.2021 rog. 4o Areuqr{iara 3a nnaHupaE e Ha rpocropor, npeKy

eneKTpoHcKI4OT CI.TCTeM e-yp6aHI'I3aM, AOCTaBI4 6apalbe 3a [3AaBa]*',e Ha ycnoBl4 3a

nraHr,rpat e Ha npocropol :a uarpa46a Ha [oBplIrI'IHCKL COJTapHI4 n $OrOeO raUVnlr

eneKrpaHr4, :HaI{119125 u l{119126,1{0 Ilororapgra, onulrnna Burora' flonpruunara na

trpoeKTHl,ror on$ar u:uecYra 1,43 ha.

+3A9 2 325, 403

r*rrv.moepp.gov.mk



CEi{TOP 3A TIPOCTOPHO TINAHI,lPAH,E

Coraacno .{reH 42 cras 8 og 3axonor aa yp6annctuvxo nnaHI{paE e ("Cn. eecnrar

Ha PCM" 6p.32120), Areuqujara ra nnaHlrpalle Ha npocropor ru uepa6orn Yc.noBlzre 3a

nnaHrrpalbe Ha flpocropoT:a u:rpag6a Ha [IoBpSII'IHCKI4 COJ]apHu rE $OrOrolrauuuu
errer(rpaHr4, na l{'ll 9125 u l{ll 9126,I(O Jloronap4ra, OnurtlrHa Burola 14 tI4 AocraBu Ao

Munucrepcrsoro 3a )I(I4BorHa cpeAI4Ha Ir flpocropHo IrnaHlrpat e nog 6p. YII1-15

144U 2021 o a 28.09.2021 roAI'tHa.

Ycroeure :a nrIaHIrpal6e Ha npocropor 3a I43rpa46a na noepurI4HcKl4 conapHL 14

$oroooarauvnr4 eneKrpaHr, sa Kll9125 u l{Il9l26,lto IIoronap4ra, on[rruua Burona,

IIpeTCTaByBaaTBne3Hl'tnapaMeTpl4I'ICMepHI4Ilu[pI4nJIaHLpaE'eTOHanpocTopor14
noCTaByBaI6eTO Ha nlIaHCI{IrTe I(OHllenU}It4 u peruenraia flo CI,ITe O6lacrn peneBaHTH14 3a

nraH14pafbeTo Ha npocropor.
Bp: ocnona Ha ropeHaBeAeHoro, a cotllacHo qaen 88 oA 3aKoHor 3a olllrra

yrpaBHa nocranKa ("cn. BecHuK Ha PM" 6p. 124 115u76121),MuHr4crepcrBoro 3a )Kr4BorHa

cpeAuHa r{ npocTopHo nnaHr,rparbe fo AoHece oBa PerneHue Ha ycnoBu 3a nnaHl{parse Ha

rrpOCTopOT 3a r,r3rpaA6a Ha nOBpIII[1HCKII conapHll Ir $OTOBOTITa qHII elerrpanu, na KfI

9 125 rKII9126, KO Iloronapgu, Onmruua Enrona ,I oAnf{u KaKo Bo AI4cno3HrI4Bor'

YnacraO 3a [paBHo CpeAcreo: [lporno oBa PeUIeHI4e 3acerHaTaTa iannocr n opraHor Koi

ro [oAforByBa rrJraHcr(r4o.t AOKyMeHT MOX(e Aa u3iaBu xan6a Bo poK oA 15 (neTnaecer)

AeHa oA AeHoT Ha np14eMoT Ha ona Perueuue go ,(px<annara ItoMI{cHia 3a oAn}^tyBa}6e Bo

ynpaBHa nocranl(a 14 rlocralll(a oA pa6oreH oAHoc Bo BTop creneH.

PerIy6nu(a CeBepHa MaxeAoHrrja

Munracrepcrro ea xI,IBorHa cpeAuHa
u llpocTopHo nnaHl{parbe

Republika e Maqedonis€ s€ Veriut

Ministria e Miedisit Iet€sor
dhe Planifikimit Hap€sinor

Ministriae Miedisit Jet€soi dhe Planifikimit
hapisinor e Republikis se Maqedonise sE Veriut
Bul. "Presveta Bogorodica" n(.3, Shkup

Republika e MaqedonisE sE Veriut

l,l:rorern: llaiaHa MaDxoscxa PrcrecKa
J. t^epv.

O4o6pua: Cona @ypnayucxary'
M[HxcrepcrBo 3a x]rBorHa cpeaxHa x npocropHo ruaHxparse

Ha Peny6rnKa CeBepHa MaxeAoHr,a
nnoura,q ,flpecB€ra 6oropoArqa" 6p. J, CKonie

Peny6nrru CeBepHa MaxeAoHHja

+389 2 1251 403

ri.ww.moepp.gov.mk

E HAMI,IHI4CTEP





РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

1110-133/2021 од 11.06.2021 10:14:01 1110-133/2021

Одделение за катастар на недвижности Битола

за електронска заверка на геодетски елаборат

Извршена е електронска заверка на геодетскиот елаборат за Геодетски елаборат за
ажурирана геодетска подлога, изработен од: ДООЕЛ ГЕО БАЛКАН, заведена под
број: 08-263/1 од 11.06.2021 година.
Со заверката се потврдува дека при изработката на геодетскиот елаборат се
користени податоци од Геодетско - катастарскиот информационен систем.
Геодетскиот елаборат е доставен во електронска форма преку Е- шалтерот на
Агенцијата за катастар на недвижности, на 11.06.2021 10:14:01 часот.

И З В Е С Т У В А Њ Е

(име и презиме, потпис)

Службено лице

ДООЕЛ ГЕО БАЛКАН
М.П.

www.katastar.gov.mk



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

1110-133/2021 од 11.06.2021 10:14:01 1110-133/2021

Одделение за катастар на недвижности Битола

за електронска заверка на геодетски елаборат

Извршена е електронска заверка на геодетскиот елаборат за Геодетски елаборат за
ажурирана геодетска подлога, изработен од: ДООЕЛ ГЕО БАЛКАН, заведена под
број: 08-263/4 од 11.06.2021 година.
Со заверката се потврдува дека при изработката на геодетскиот елаборат се
користени податоци од Геодетско - катастарскиот информационен систем.
Геодетскиот елаборат е доставен во електронска форма преку Е- шалтерот на
Агенцијата за катастар на недвижности, на 11.06.2021 10:14:01 часот.

И З В Е С Т У В А Њ Е

(име и презиме, потпис)

Службено лице

ДООЕЛ ГЕО БАЛКАН
М.П.

www.katastar.gov.mk



 

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 трговија, градежништво и услуги  

      МАТЕСКИ АРХИТЕКТИ увоз-извоз ДООЕЛ Битола 

   

 

 

                                                   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 36245 креирано на 

15.06.2021 година и наслов ‘УП вон плански опфат за КП 9-25 и КП 9-26 КО 

Логоварди, Општина Битола’ 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         тел. 077/772-582 

Андреа Јовановски      тел. 077/772-370 
 
 

Срдечен поздрав, 

 

За А1 Македонија ДООЕЛ Скопје      

Никола Здравковски  
Менаџер за инфраструктура, документација и регулаторно ускладување  
 
 
__________________________  







 

Технички број: 051-03/2021        Дата: 08/2022 

  

ДООЕЛ МАТЕСКИ АРХИТЕКТИ БИТОЛА 

                                                                       
 

 
14 

 

 

Урбанистички проект надвор од опфат на урбанистички план 

 

1. ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА  

 

1. Површина и опис на границите на проектен опфат со географско и 

геодетско одредување на неговото подрачје 

Проектниот опфат на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план по        

Член 58 став (6) од Законот за урбанистичко планирање Службен Весник на РСМ бр. 

32/20) за уредување на земјиште со намена градежна парцела  со намена Е1.13 – 

Површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 9/25 и КП 9/26 КО Логоварди, 

Општина Битола, се наоѓа северно од патот Битола-Новаци, и од опфатот на градот. До 

градежната парцела обезбеден е пристапен пат преку остварена службеност од 

катастарска парцела број КП 9/1 КО Логоварди, и заведено во имотен лист со број 1024, 

со променлива ширина од 5-6.5м.  

Границите на проектниот опфат се:  

 На исток опфатот граничи со КП 9/24.  

 На север опфатот граничи со КП 8.  

 На запад опфатот граничи со КП 9/27.  

 На југ опфатот граничи со пристапен пат на КП 9/1   
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Границата на проектниот опфат е прикажана со линија која ги поврзува 

сите прекршни точки по Х и У координати: 

Точка Х - 
координата 

Y - 
координата 

Позиција 

1 7535400.2977 4543825.5892 најјужна 
точка 

2 7535307.3300 4544169.8900 најзападна 
точка 

3 7535326.1500 4544174.9700  

4 7535344.8200 4544180.0100 најсеверна 
точка 

5 7535438.0836 4543835.7792 најисточна 
точка 

6 7535419.1186 4543830.6409  

 

Површината на проектниот опфат, кој ги опфаќа КП 9/25 и КП 9/26 во КО Логоварди, 

во урбанистичкиот проект изнесува 1,39ха. 

2. Историјат на планирањето и уредувањето на подрачјето во близина на 

проектниот опфат и неговата непосредна околина  

Предметната локација досега не била опфатена со никаков урбанистички план, општ 

акт или урбанистичко-планска документација, а од Општина Битола е добиена 

информација дека проектниот опфат не е во опфат на урбанистички планови или 

одобрени урбанистички проекти. Заради тоа и согласно член 58 став 6 од Законот за 

урбанистичко планирање („Сл. весник на Р.Македонија“ бр. 32/20), урбанистичкиот 

проект се изработува врз основа на прибавени услови за планирање на просторот. 

Добиените Услови за планирање на просторот за изработка на Урбанистички проект 

вон опфат на урбанистички план по Член 58 став (6) од Законот за урбанистичко 

планирање Службен Весник на РСМ бр. 32/20) за уредување на земјиште со намена 

градежна парцела  со намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани 

на КП 9/25 и КП 9/26 КО Логоварди, Општина Битола, изработени од Агенцијата за 

просторно планирање со тех.бр. Y23321 од септември 2021 (издадено Решение од 

Министерството за животна средина и просторно планирање со бр.УП1-15 1441/2021 од 

01.04.2022 година), согласно член 62 став 4 точка 1 од Правилникот за урбанистичко 

планирање („Сл.весник на Р.С.Македонија“бр.225/20, 219/21 и 104/22), се составен дел на 

графичките прилози на документационата основа на овој урбанистички проект. 
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3. Податоци за природните чинители  

 

Природните карактеристики на едно подрачје претставуваат збир на вредности и 

обележја создадени од природата, а без учеството и влијанието на човекот во нив 

спаѓаат географската и геопрометната положба на подрачјето, релјефните 

карактеристики, геолошки, сеизмички, педолошки и климатски карактеристики. 

Предметната локација на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план по 

Член 58 став (6) од Законот за урбанистичко планирање Службен Весник на РСМ бр. 

32/20) за уредување на земјиште со намена градежна парцела со намена Е1.13 – 

Површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 9/25 и КП 9/26 КО Логоварди, 

Општина Битола, се наоѓа североисточно од населено место Логоварди на надморска 

височина од околу 577 метри. Територијата каде што се наоѓа предметната локација е 

под влијание на умерено континентална клима.  

Во Пелагонија владее модифициран тип на умерено континентална клима со чисто 

изразени годишни времиња, а на планините се чувствува планинската клима која во 

зависност од надморската височина е различно изразена. Зимата е влажна и студена, а 

летото топло и суво. Есента е значително потопла од пролетта. Преминот од зима кон 

лето е побрз отколку обратно, пролетта е кратка и променлива. Режимот на 

осончувањето е поволен и овој крај има доста ведри и сончеви денови како и доволен 

број на часови со сонце. Просечната годишна сума на сончевиот сја во Пелагонија 

изнесува 2332 часа. Просечната годишна температура изнесува 11.5 °С. Средно годишна 

максимална температура е 17,4 °С, а средно годишна минимална 5,3 °С. Врнежите се 

одраз на влијанието на медитеранската клима во ова подрачје. Летните месеци се со 

малку врнежи, а доцните есенски се најврнежливи. Максимумот е по ноември 73мм и 

во декември 68mm воден талог, а минимумот е по јули 32мм и август 34mm. Просечно 

годишно на ова подрачје паѓаат 610mm врнежи. Врнежите се најчесто од дожд. просечно 

70-80%, а снегот е ограничен во зимските месеци. Просечно годишно има 30 денови со 

снежен покривач чија максимална дебелина е забележана од 63см. Мразниот период е 

долготраен, во просек започнува во октомври, а завршува во мај, но точниот број на 

мразни денови е значително помал од деновите на просечниот мразен период. Првиот 

есенски ден со мраз е 25 октомври, а последниот пролетен ден со мраз е 8 април. 

Просечната релативна влажност на воздухот изнесува 75%.  

Ветровите се воглавно од северен и јужен правец, а поретко од останатите правци. 

Северниот ветер е со најголема честина и ја снижува температурата на воздухот. 

Неговата честина просечно годишно изнесува 183‰, со средна брзина од 2.2m/sek. Дува 

во текот на цела година особено во јули, март и февруари. Јужниот ветер се јавува со 
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просечна честина од 131‰ и со средна годишна брзина од 3.6m/sek. Најчесто дува во 

март, април и ноември и ја зголемува температурата на воздухот. Западниот ветер е со 

мала честина од 56‰ и со средна годишна брзина од 3,6m/sek. Пелагонија се одликува 

и со појави на локални струења кои во летните месеци делуваат освежително.  

Според сеизмичката карта на Република Северна Македонија и соодветната секторска 

студија, поширокото подрачје на Битола во кое спаѓа и предметната локација, се наоѓаат 

во зона на 8-ми степен сеизмичност. Значи просторот претставува геолошки 

предиспониран терен за сеизмичка активност. Податоците се од мерна станица Битола. 

Во однос на релјефните карактеристики на непосредната околина, теренот е релативно 

рамен, бидејќи се наоѓа во Битолското Поле, Пелагонија. Надморската висина е околу 

577 м. Во минатото во времето на терцијарот Пелагонија била заезерена поради што 

денес (особено во Битолското Поле) е голема застапеноста на хумусна и алувијална 

почва.  

4. Податоци за создадените вредности и чинители  

Според податоците од Пописот на населението, домаќинствата и становите спроведен 

2002 год. вкупниот број на жители во општината Битола на чиј простор се наоѓа 

предметната локација, изнесува 95.385 жители, од кои 45,4% претставува расположива 

работна сила значаен потенцијал за идниот развој на овој крај.  

Релевантен регионален патен правец за предметната локација, според Просторниот 

план на Република Македонија, влегува во групата на регионални патишта "Р1" и е со 

ознака:  

- Р1311 – (Битола-врска со Р1101 –Новаци-Маково-Чаниште-Расимбегов Мост-врска 

со Р1107) и делница (Рапеш-Старавина-врска со Р2338). 

Во рамки на предметниот проектен нема изградени објекти и истиот не е опремен со 

комунална инфраструкутра, со исклучок на постојниот земјен пат кој поминува 

покрај проектниот опфат.  

5.  Инвентаризација на земјиштето во проектниот опфат, изградениот 

градежен фонд, вкупната физичка супраструктура и инсталации во рамките 

на проектниот опфат 

За утврдување на постојната состојба, направена е инвентаризација во рамките на 

проектниот опфат, при што е утврдено дека опфатот претставува неизградено земјиште. 

Покрај проектниот опфат од јужната страна до градежната парцела обезбеден е 
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пристапен пат преку остварена службеност од катастарска парцела број КП 9/1 КО 

Логоварди, и заведено во имотен лист со број 1024, со променлива ширина од 5-6.5м. 

Табела 1: Инвентаризација на постојна состојба 

m2 %

Вкупно: 13903.5 100.0

КП

КП 9/25 и            

КП 9/26

Поединечна намена Површина
Процентуална 

застапеност

Н3-Неизградено 

земјиште
13903.5 100.0

 

 

6. Инвентаризација на градби со режим на заштита на културно наследство, 

постојни споменички целини, културни предели и друго  

Според податоци добиени од НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј 

- Битола, констатирано е дека во границите на опфатот нема заштитени добра, ниту 

добра за кои основано се претпоставува дека претстатуваат културно наследство, со 

напомена доколку при реализацијата на проектот бидат откриени објекти, односно 

предмети (целосно зачувани или фрагменти) од материјалната култура на 

Р.С.Македонија, изведувачот е должен веднаш да ја извести Управата за заштита на 

културното наследство, во смисла на член 65 од Законот за заштита на културното 

наследство (Службен весник на РМ бр. 20/04, 71/14, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 

38/14, 44/14 и 199/14, 104/15, 154/15, 192/15, 39/16, 11/18 и 20/19). 

7.  Инвентаризација на изградената комунална инфраструктура: 

сообраќајните, електричните, канализациските, водоводните, поштенските, 

гасоводните, топловодните, телефонските и другите водови и објекти  

 

Според податоците добиени од комуналните претпријатија, направена е целосна 

инвентаризација на постојната комунална инфраструктура во рамките и непосредна 

близина на проектниот опфат.  

Според добиените податоци од ЕВН Македонија, во рамките на проектниот опфат во 

однос на електричната инсталација и нејзината моќност не постојат електроенергетски 

објекти и инсталации во сопственост на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје.  
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Според добиените податоци од АЕК, во проектниот опфат констатирано е дека нема 

изградени јавни електронски комуникациски мрежи и системи. 

Според добиените податоци од Агенција за цивилно воздухопловство, проектниот 

опфат се наоѓа во зоната на спортскиот аеродром БИТОЛА, во т.н. хоризонтална 

рамнина, со елевација од 620мнв, односно на 2.240м од референтната точка на 

аеродромот, каде што се пропишани посебни услови за градба од аспект на безбедноста 

на воздушниот сообраќај. 

Според добиените податоци од ЈКП Водовод Битола, во проектниот опфат 

констатирано е дека нема водоводни инсталации со кои стопанисува ЈКП Водовод 

Битола. 

Според добиените податоци од КЈП Нискоградба Битола, на локацијата не поминуваат 

водоводни и канализациони линии од доменот на нивното владение.  

Од АД ЕСМ, добиено е позитивно мислење за понатамошна реализација на овој проект. 

Според податоци добиени од МЕПСО проектниот опфат не се пресекува со ЕЕ објекти 

во нивна сопственост, а од Македонски Телеком АД Скопје дека нема постојни 

телекомуникациски инсталации. 

Според добиените податоци од А1 Македонија ДООЕЛ Скопје, на предметното 

подрачје нема постојни надземни и подземни инсталации во нивна сопственост. 

Согласно податоците од ЈП Стрежево Битола, констатирано е дека во непосредна 

близина на проектниот опфат е лоциран делничниот цевковод 5Ц5-15 кој е во 

сопственост на ЈП „Стрежево“. Предвидено е изградба на нова линија со пречник од 

Ф160мм и должина околу 265 метри.  

Согласно податоците од  Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности 

НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост, во рамките 

на проектниот опфат нема изградено и не е планирано изградба на гасоводна мрежа. 
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Урбанистички проект надвор од опфат на урбанистички план 

 

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ – Документациона основа 
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1. УСЛОВИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ за изградба на површински 

соларни и фотоволтаични електрани, на КП 9/25 и КП 9/26, КО ЛОГОВАРДИ 

  



Peny6arxa Ceaepna Maxegorria

Mr.*rrcrepcrno :a xr.tBorrra cpeAnua
H lrpocTopHo rrnaHrrparbe

Republika e Maqedonis€ s€ Veriut

Ministria e Miedisit ]et€sor
dhe Planiffkimit Hap€sinor

CEI{TOP 3A I]POCTOPHO IITTAHI4PATbE

%':;J-lll'a'#'fnfr"

Bp: ocnona Ha qneH 88 og 3aroHor 3a olrrrra ynpaBHa flocranKa ("cryx6eu BecHr4K Ha
Peny6.nrara Marcegonuia" 6p.124115 u76120), a no epcxa co ureH 4, cran 3 og 3anonor sa
c,.poBeAyBa,ue na flpocropnuor nraH Ha peny6;rnxa Maregonraia ("cayat6eu secHr4K ua
Peny6ruxa Maxegouuja" 6p.39loa) u qneu 42 crar 9 o4 3axoHor :a yp6anr,c,rvro
flnaHr.rparce ("Cayx6eu BecHrrK Ha peny6auna Ceoepua Mare4onr.ria" 6p. 32120),
Mr,rHr4cTepoT 3a xlrBoTHa cpeAr4Ha r4 npocTopHo nnaHr.rpalbe, ro AoHece crreAHoTo:

PEIIIEH}IE
sa Vcaosfl ga nraHrparie Ha fipocropor

1. Co ona PerueHue sa onurrzna 6nro.na ce r43AaBaar yc.nosu 3a flna,r,rpar'e Ha
npocropor 3a r{arpa46a na noBprrrxHCKE COlapHr r @oroBoJrrar,rrrH[ eJrerrpaHn, na KII
9 I 25 u KII 9 / 26, KO .Iloronapgu, Onmrnna Euroaa.
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3eMir4rlre: urzra (II rnaca). flpegruAeHr,rre enerTpaHr,r ce co nnynna lro(Hocr go 1MW.

flpeAuernuor onrf ar ce naofa no 3arrrrurHa 3oHa Ha cnoprc*r,r aepo4porra 6uro.na.
Bu4or ua nJraHcr{ara goxyueuraquia na ce ycornao,r co 3arono,r ra

2. Ycros re sa nnaHr.rpaH,e Ha [pocropor oA To,rrca 1 xa ona perueuue, u:pa6orenu
o4 AreHquiara 3a nnaHr4palbe Ha npocropor co rex6p. y2332r ce cocraBeH nen Ha
Peuteguero-

3. Ycaosu 3a ,,aH par6e Ha npocropor :a u:rpa46a Ha noBprnr4HcKr{ conapH}r r4

$oronorrauvur ener(rpaHx, ua K 9 /25 u r{rr 9 /26, Ko .Iloronap4u, on.rruna Bnrona,
coAplKar onrrrrrr 14 noce6Hu ogpeg6rE, HacoKrl r,r peueunia r 3aKrryqHt4 corneAyBaE a co
o6np:yraura aKTr,rBHocr oA rrnaHcrara goxyuenraqria oA noBr,rcoKo nuno u rpa$uvxra
np[no3rr Kou rpercraByBaar I4tnog o4 uanor.
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yp6anucruvro nnaHrrpaFbe u flpanuannror :a yp6anucruqKo nnaHr,rpalse.
Ycaogr.rte sa nnaH DaBe na npocroDot rDe6a ,u,a npe.qcragvgaar gaesHr,r

Mr.rxxsrepcrBo 3a xnBmHa cpeAxxa n rrpolTopHo n afinpabe
Ha Perry6rt|xa CeBepHa MaKeAoHria
flaourra4 "0peraera EoropoAH4a" 6p. 'i, Cxonje
Peny6nxxa CeB€pHa MaxeAoHx ja

Ministria e Mjedisit ,etesor dhe Planifikimit
hap€sinore RepublikEs sE Maqedonis€ se Veriut
Bul. "Presveta Bogorodica" nr. l, Shkup
Republika e Maqedonise sE Veriut

cooaBerHI{or arJla,raKu aoKvMerr. uo coaranct ocr co IDocropHror rrrraH H, perrv6rlrr(a
Mareaonr.ria.

NAPAMETDX I{ HACOKX ND}I N'IAHUDAIbETO HA IDOCTODOT U IOCTABVBAIbC HA T'IAHCKrITC
ronqenq[E ,n De,tenrria no cute o6aactu De.[egaHtr' ga nrraHliDal'ero Ha nDocroDor eo



Peny6n[Ka CeBepHa MaKeAoEliia

Mr,rnr.rcrepcroo ea xr.rBorHa cpeAl'rHa
H flpocropHo nnaHl{parbe

MnHncrepcrBo 3a xnBorHa cpeAtrHa u npocropHo n'aHxPal6e

Ha Peny6nxxa CeBePHa MaxeAoHria

n ouraA "npecBera 
BoroPoAxqa" 6p. l, Cxonie

Peny6rBr(a CeBepHa MaxeaoHxia

Republika e Maqedonisd se Veriut

Ministria e Miedisit Jetcsor
dhe Planifikimit Hap€sinor

Ministria e Miedisit Jetesor dhe Planifikimit
hapesinor e RepublikEs sE Maqedonis€s€ Veriut

Bul. 'Presveta Bogorodica" nr.3' Shkup

Republika e MaqedonisE sE Veriut

CEI(TOP 3A IIPOCTOPHO nJ'IAHI'{PAtt E

4. flpra r,rapa6orKa Ha n.rlaHcI(ara AoKyMeHTal{uia aoraqraure 3a cLrre coApxl4HH

Tpe6a Aa ce 6apaaT HCrsryrtrzBo Ha noBptxr4Hr{ oA flocna614 6oHurernu KnacI{. flpnopl,ITeT

e 3aL[TUTa Ha 3eM,oAencKoTo 3eMiuuTe, a oco6eHo CTpIKTHO OrpaHl4qyBalbe Ha

TpaHCOopMaIII4ja'ra na 3eMi}'llxrero oA I{V 6onure,na Kraca 3a He3eMioAencKo

KOpI,rCTebe, KaKo r, 3aqyByBar6e Ha KBanI4TeTOT g npr4poAHaTa nJIoAHOCT Ha 3eMilr1gTeTO.

5. Co qer .qa ce o6e36eAfi 3aIxrI4Ta 14 yHallpeAyBarle Ha xl'IBorHara cpeAuHa flpu

r43pa6oTKa Ha npeAMeTHaTa AoKyMeHrar{uia :a lr:rpag6a Ha noBpIxI,tHcKI,I COnapHu I,I

soroeorrauvuu erreKrpaHr4, Hal{tl9l25 14 Kll9126,1(o .IloronapAu, Onurtuna Eutoaa,

noTpe6Ho e Aa ce IIoqr,rTyBaaT oApeA6r4Te rrponurraHu Bo 3aKoHoT 3a xraBoTHa Cpe.qI4Ha

("Cn.necuurHaPM'6p.531o5,81105,24107,159108,83109,48110'124110'5llll'123/12'
93113,187113,42114,44115, 12911'5,192115,39116 u 99/18) rar<o LI noA3aKoHCKI'rre aKrI4

AOHeceH14 Bp3 OCHOBa Ha t4CTI'IOT-

6. Opranor r<oi ro noArorByBa rrnaHcI(llor AoI(yMeHT e AonxeH Aa AoHece OAnyKa

3a clpoBeAyBarbe r,rJrr{ oAayra 3a He cnpoBeAyBa}be Ha cTpaTerl{cKa oIIeHa Bo Koia ce

o6pa3roxeHr,r IIpr4qHHr,rTe 3a cIIpoBeAyBa]beTo, oAHocHo He cIIpoBe.qyBalbeTo coulacHo

co KpI,ITepI,lyM|4Te Bp3 oCHoBa Ha I(ou ce oflpeAe,ryBa AanI4 eAeH nJIaHC(I4 AoKyMeHT 6I,

MOXen Aa rrMa 3Haqr{TeIHo Bnr4iaHue Bp3 xr{BoTHaTa CpeAI4Ha E Bp3 3ApaBieTo Ha

nyfero.
llpra gouecynalbero Ha Ognyxa 3a cnpoBeAyBalre I4rII't Ogayra :a ue

cIlpoBeAyBaII e Ha crparerrcl(a oIIeHa 3a npeAMeTHara AoKyMeHTaIIlria 3a [3rpaA6a Ha

nospnruucxr conapHu u $oronolranqHrl eJreKrpaHu, Ha KII 9125 t Kll 9126' KO

Jlororapgu, Onruruna Elrtoaa, 3aAon)I(I4TenHo Aa ce 3eMar Bo npeABuA HacoKLTe 3a

noTpe6a oA cnpoBeAyBane Ha crpaTerr4cKa oqeHa Ha BnLIiaHI,IeTo Bp3 xI4BoTHaTa

cpeAr{Ha, rano u la6e.neuKl'ITe I'I 3al(nyqoql'ITe oA cel(TopcK[Te o6lacfl',r onoareHl'I CO

flpocropuuor uau ua Peny6lurca MaIte4oulria.

OEPA3/IO}IGHI4E

oumruna Euroaa, Bp3 ocHoBa Ha qreH 42 ctar. 4 o4 3aroxot 3a yp6aHI,ICTI,IqKO

rnaHr,rpalbe ("Cnyx6eu BecHHK Ha Peny6nura Ceaepna Mare4oxuia" 6p. 32120), co

nocranKa 6p. 37690 oa 18.08.2021 rog. 4o Areuqr{iara 3a nnaHupaE e Ha rpocropor, npeKy

eneKTpoHcKI4OT CI.TCTeM e-yp6aHI'I3aM, AOCTaBI4 6apalbe 3a [3AaBa]*',e Ha ycnoBl4 3a

nraHr,rpat e Ha npocropol :a uarpa46a Ha [oBplIrI'IHCKL COJTapHI4 n $OrOeO raUVnlr

eneKrpaHr4, :HaI{119125 u l{119126,1{0 Ilororapgra, onulrnna Burora' flonpruunara na

trpoeKTHl,ror on$ar u:uecYra 1,43 ha.

+3A9 2 325, 403

r*rrv.moepp.gov.mk



CEi{TOP 3A TIPOCTOPHO TINAHI,lPAH,E

Coraacno .{reH 42 cras 8 og 3axonor aa yp6annctuvxo nnaHI{paE e ("Cn. eecnrar

Ha PCM" 6p.32120), Areuqujara ra nnaHlrpalle Ha npocropor ru uepa6orn Yc.noBlzre 3a

nnaHrrpalbe Ha flpocropoT:a u:rpag6a Ha [IoBpSII'IHCKI4 COJ]apHu rE $OrOrolrauuuu
errer(rpaHr4, na l{'ll 9125 u l{ll 9126,I(O Jloronap4ra, OnurtlrHa Burola 14 tI4 AocraBu Ao

Munucrepcrsoro 3a )I(I4BorHa cpeAI4Ha Ir flpocropHo IrnaHlrpat e nog 6p. YII1-15

144U 2021 o a 28.09.2021 roAI'tHa.

Ycroeure :a nrIaHIrpal6e Ha npocropor 3a I43rpa46a na noepurI4HcKl4 conapHL 14

$oroooarauvnr4 eneKrpaHr, sa Kll9125 u l{Il9l26,lto IIoronap4ra, on[rruua Burona,

IIpeTCTaByBaaTBne3Hl'tnapaMeTpl4I'ICMepHI4Ilu[pI4nJIaHLpaE'eTOHanpocTopor14
noCTaByBaI6eTO Ha nlIaHCI{IrTe I(OHllenU}It4 u peruenraia flo CI,ITe O6lacrn peneBaHTH14 3a

nraH14pafbeTo Ha npocropor.
Bp: ocnona Ha ropeHaBeAeHoro, a cotllacHo qaen 88 oA 3aKoHor 3a olllrra

yrpaBHa nocranKa ("cn. BecHuK Ha PM" 6p. 124 115u76121),MuHr4crepcrBoro 3a )Kr4BorHa

cpeAuHa r{ npocTopHo nnaHr,rparbe fo AoHece oBa PerneHue Ha ycnoBu 3a nnaHl{parse Ha

rrpOCTopOT 3a r,r3rpaA6a Ha nOBpIII[1HCKII conapHll Ir $OTOBOTITa qHII elerrpanu, na KfI

9 125 rKII9126, KO Iloronapgu, Onmruua Enrona ,I oAnf{u KaKo Bo AI4cno3HrI4Bor'

YnacraO 3a [paBHo CpeAcreo: [lporno oBa PeUIeHI4e 3acerHaTaTa iannocr n opraHor Koi

ro [oAforByBa rrJraHcr(r4o.t AOKyMeHT MOX(e Aa u3iaBu xan6a Bo poK oA 15 (neTnaecer)

AeHa oA AeHoT Ha np14eMoT Ha ona Perueuue go ,(px<annara ItoMI{cHia 3a oAn}^tyBa}6e Bo

ynpaBHa nocranl(a 14 rlocralll(a oA pa6oreH oAHoc Bo BTop creneH.

PerIy6nu(a CeBepHa MaxeAoHrrja

Munracrepcrro ea xI,IBorHa cpeAuHa
u llpocTopHo nnaHl{parbe

Republika e Maqedonis€ s€ Veriut

Ministria e Miedisit Iet€sor
dhe Planifikimit Hap€sinor

Ministriae Miedisit Jet€soi dhe Planifikimit
hapisinor e Republikis se Maqedonise sE Veriut
Bul. "Presveta Bogorodica" n(.3, Shkup

Republika e MaqedonisE sE Veriut

l,l:rorern: llaiaHa MaDxoscxa PrcrecKa
J. t^epv.

O4o6pua: Cona @ypnayucxary'
M[HxcrepcrBo 3a x]rBorHa cpeaxHa x npocropHo ruaHxparse

Ha Peny6rnKa CeBepHa MaxeAoHr,a
nnoura,q ,flpecB€ra 6oropoArqa" 6p. J, CKonie

Peny6nrru CeBepHa MaxeAoHHja

+389 2 1251 403

ri.ww.moepp.gov.mk

E HAMI,IHI4CTEP
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Местоположба на локацијата и ружа на ветрови
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!(Bitola
^ebren

Sko~ivir

Stre`evo

Kowarka

Suvodol

R 1:250000
4 0 4 8 Km

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

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

Sintezni karti

IZVOD OD PROSTOREN PLAN NA REPUBLIKA MAKEDONIJA

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

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

Површински соларни и 
фотоволтаични електрани

turisti~ki centri

zoni za eksploat. na minerali
tranzitni koridorituristi~ki prostori

r
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!"
!(Bitola

Trn

Orle
Trap

Lera

Brod

Utovo

Mojno

Rape{
Srpci Brnik

Iveni
Lavci Polog

La`ec Sovi}

Ramna
Ka`ani

Klepa~ Podmol
No{pal

Alinci

Makovo

\avato
Rotino

Dihovo
Gnile`

Bukovo

@abeniKanino
Ostrec

Ki{ava Drago{

Trnovo
Krklino

Suvodol Loznani

^ani{teMusinciObednik BeranciCrnovec Lisolaj
Metimir Puturus

Radobor

Dolenci

GrumaziBiqanik
Brusnik RibarciPoe{evo

TepavciKrstoar KravariOrehovo
SlivicaOleveni

@ivojno
Qubojno

Ra{tani
Snegovo

Porodin

Armatu{

IvawevciDrevenik
Zagori~e Lopatica

Lopatica
Svini{te BudakovoStre`evo Sekirani

Meglenci
Suvo DolKaramani Gruni{taParalovoMagarevo Vrawevci

Opti~ari Gneotino Sko~ivirVeleselo
Bare{ani

Velu{ina Germijan
Braj~ino

Ni`epole

Strugovo

Crni~aniOblakovo Crnobuki Dedebalci

Kru{evica
Va{arejca

Gabalavci
Drago`ani

Dragarino
Dobromiri

Logovardi

Dobroveni
MexitlijaKremenica

Grae{nica

Zloku}ani

Novo Selo

Kanatlarci

Dalbegovci

Bratin Dol

Dolno Egri

Baldovenci

Gorno EgriSredno Egri

Dolno Srpci
Gorna ^arlija

Dolna ^arlija
Novo Zmirnovo

Dolno AglarciGorno Aglarci
Dolno OrehovoDolno Orizari

Staro Zmirnovo

Ba~

Novaci

Mogila

Capari

Bistrica

Dobru{evo

Kukure~ani ^ebren

Sko~ivir

Stre`evo

Kowarka

SuvodolM-5

R 1:250000
4 0 4 8 Km

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

Uprava

Vozduhoplov. pristan.
Stopanski aerodromSportski aerodrom

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

 
Sredno Vi{o VisokoObrazovanie

Zdravstvena za{titaSekundarna Tercijalna

!(

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

#*

e
o
o

Oski na razvojisto~na
sever-jugzapadna

ju`na
severna

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

#
#

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

Површински соларни и 
фотоволтаични електрани
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!(Bitola

Ba~

Novaci

Mogila

Capari

Bistrica

Dobru{evo

Kukure~ani ^ebren

Sko~ivir

Stre`evo

Kowarka

Suvodol

Suvodol

Bitola 3Bitola 2Bitola 1

@ivojno
Brod-Gneotino

Sapun~ica Bitola 4
F-ka za {e}erPelagonija

Prespa
R 1:250000

4 0 4 8 Km

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

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

Sintezni karti

Hidroelektrani& Termoelektrani
%

Vodostopanski podra~ja

GasovodRegulacioni staniciKanalizacionen sistem

BriketaraRudnik na jaglen Industriski toplani
NaftovodRafinerija

Dalnovodi
110 kV
220 kV
400 kV

Trafostanici
#

#
#

110 kV
220 kV
400 kV #

(
$
K

Ë

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

Prirodni ezera
Akumulacii

$T

Површински соларни и 
фотоволтаични електрани
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Dobru{evo
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Karta br. 24
Legenda:
Reonizacija i kategorizacija na prostorot za za{tita
Tema:Za{tita na `ivotnata sredina
Sektor:

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

Sintezni karti

IZVOD OD PROSTOREN PLAN NA REPUBLIKA MAKEDONIJA

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

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

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

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

Za{tita na zemjodelsko zemji{te

# Povolni podra~ja za lociraweregionalni sanitarni deponii


% Spomeni~ki celini

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

Површински соларни и 
фотоволтаични електрани



Легенда:

катастарски парцели

објекти

изохипси

граница на плански опфат

број на катастарска парцела

број на објект

тревник

коти на терен

број на точка

20м од опфат

жичана ограда

бетонска ограда

железна ограда

канал

асфалт

земјен пат

М-р ЈОВАН МАТЕСКИ

0

Овластен

планер

0232

дипл.инж.арх.

( 3,6 m/sek )
Z=56

SZ=78
( 2,6 m/sek )

JZ=39

   RU@A NA VETEROT

S=183

J=131

JI=63

SI=57

I=20

o/oo

o/oo

o/oo

o/oo

o/oo

o/oo

o/oo

o/oo
373 o/oo

11,5 So

( 2,2 m/sek )

( 2,2 m/sek )

( 1,8 m/sek )

( 2,6 m/sek )

( 3,6 m/sek )

( 2,5 m/sek )

GODI[NA TERMI^KA 

period (1949 - 1975)

ИЗРАБОТУВАЧ:

ПЛАНЕР:

Друштво за услуги, градежништво и трговија
увоз - извоз "МАТЕСКИ АРХИТЕКТИ" ДООЕЛ Битола
email: mateski.architects@gmail.com
mob: +38970850389
М-р Јован Матески дипл.инж.арх.
Овластување 0.0232

ГРАФИЧКИ
ПРИЛОГ:

УРБАНИСТИЧКИ
ПРОЕКТ:

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ПО
ЧЛЕН 58 СТАВ (6) ОД ЗАКОНОТ ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ
(СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ БР. 32/20) ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕ
СО НАМЕНА Е1.13 - ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ НА КП 9/25 И КП
9/26, КО ЛОГОВАРДИ, ОПШТИНА БИТОЛА

АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА

Технички број:
051-03/2021

Дата:
08/2022 год.

Размер:
М=1:1000 Лист бр. 2

НАРАЧАТЕЛ:   ОПШТИНА БИТОЛА

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ПО ЧЛЕН 58 СТАВ (6) ОД

ЗАКОНОТ ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ
(СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ БР. 32/20) ЗА УРЕДУВАЊЕ
НА ЗЕМЈИШТЕ СО НАМЕНА Е1.13 - ФОТОВОЛТАИЧНИ
ЕЛЕКТРАНИ НА КП 9/25 И КП 9/26, КО ЛОГОВАРДИ,

ОПШТИНА БИТОЛА
  Опфатот на предложениот Урбанистички проект има површина од 1.39ха.

ул. "Новачки пат"

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

Граница на проектен опфат (1.39ха)



Легенда:

катастарски парцели

објекти

изохипси

граница на плански опфат

број на катастарска парцела

број на објект

тревник

коти на терен

број на точка

20м од опфат

жичана ограда

бетонска ограда

железна ограда

канал

асфалт

земјен пат

М-р ЈОВАН МАТЕСКИ

0

Овластен

планер

0232

дипл.инж.арх.

( 3,6 m/sek )
Z=56

SZ=78
( 2,6 m/sek )

JZ=39

   RU@A NA VETEROT

S=183

J=131

JI=63

SI=57

I=20

o/oo

o/oo

o/oo

o/oo

o/oo

o/oo

o/oo

o/oo
373 o/oo

11,5 So

( 2,2 m/sek )

( 2,2 m/sek )

( 1,8 m/sek )

( 2,6 m/sek )

( 3,6 m/sek )

( 2,5 m/sek )

GODI[NA TERMI^KA 

period (1949 - 1975)

НАРАЧАТЕЛ:   ОПШТИНА БИТОЛА

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ПО ЧЛЕН 58 СТАВ (6) ОД

ЗАКОНОТ ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ
(СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ БР. 32/20) ЗА УРЕДУВАЊЕ
НА ЗЕМЈИШТЕ СО НАМЕНА Е1.13 - ФОТОВОЛТАИЧНИ
ЕЛЕКТРАНИ НА КП 9/25 И КП 9/26, КО ЛОГОВАРДИ,

ОПШТИНА БИТОЛА
  Опфатот на предложениот Урбанистички проект има површина од 1.39ха.

ул. "Новачки пат"

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

ИЗРАБОТУВАЧ:

ПЛАНЕР:

Друштво за услуги, градежништво и трговија
увоз - извоз "МАТЕСКИ АРХИТЕКТИ" ДООЕЛ Битола
email: mateski.architects@gmail.com
mob: +38970850389
М-р Јован Матески дипл.инж.арх.
Овластување 0.0232

ГРАФИЧКИ
ПРИЛОГ:

УРБАНИСТИЧКИ
ПРОЕКТ:

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ПО
ЧЛЕН 58 СТАВ (6) ОД ЗАКОНОТ ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ
(СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ БР. 32/20) ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕ
СО НАМЕНА Е1.13 - ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ НА КП 9/25 И КП
9/26, КО ЛОГОВАРДИ, ОПШТИНА БИТОЛА

Технички број:
051-03/2021

Дата:
08/2022 год.

Размер:
М=1:1000 Лист бр. 3КАРТА НА ИЗГРАДЕНИОТ ГРАДЕЖЕН ФОНД , ОДНОСНО

ВКУПНАТА ФИЗИЧКА СУПРАСТРУКТУРА ВО
ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ

Граница на проектен опфат (1.39ха)



Легенда:

катастарски парцели

објекти

изохипси

граница на плански опфат

број на катастарска парцела

број на објект

тревник

коти на терен

број на точка

20м од опфат

жичана ограда

бетонска ограда

железна ограда

канал

асфалт

земјен пат

М-р ЈОВАН МАТЕСКИ

0

Овластен

планер

0232

дипл.инж.арх.

( 3,6 m/sek )
Z=56

SZ=78
( 2,6 m/sek )

JZ=39

   RU@A NA VETEROT

S=183

J=131

JI=63

SI=57

I=20

o/oo

o/oo

o/oo

o/oo

o/oo

o/oo

o/oo

o/oo
373 o/oo

11,5 So

( 2,2 m/sek )

( 2,2 m/sek )

( 1,8 m/sek )

( 2,6 m/sek )

( 3,6 m/sek )

( 2,5 m/sek )

GODI[NA TERMI^KA 

period (1949 - 1975)

НАРАЧАТЕЛ:   ОПШТИНА БИТОЛА

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ПО ЧЛЕН 58 СТАВ (6) ОД

ЗАКОНОТ ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ
(СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ БР. 32/20) ЗА УРЕДУВАЊЕ
НА ЗЕМЈИШТЕ СО НАМЕНА Е1.13 - ФОТОВОЛТАИЧНИ
ЕЛЕКТРАНИ НА КП 9/25 И КП 9/26, КО ЛОГОВАРДИ,

ОПШТИНА БИТОЛА
  Опфатот на предложениот Урбанистички проект има површина од 1.39ха.

ул. "Новачки пат"

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

ИЗРАБОТУВАЧ:

ПЛАНЕР:

Друштво за услуги, градежништво и трговија
увоз - извоз "МАТЕСКИ АРХИТЕКТИ" ДООЕЛ Битола
email: mateski.architects@gmail.com
mob: +38970850389
М-р Јован Матески дипл.инж.арх.
Овластување 0.0232

ГРАФИЧКИ
ПРИЛОГ:

УРБАНИСТИЧКИ
ПРОЕКТ:

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ПО
ЧЛЕН 58 СТАВ (6) ОД ЗАКОНОТ ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ
(СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ БР. 32/20) ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕ
СО НАМЕНА Е1.13 - ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ НА КП 9/25 И КП
9/26, КО ЛОГОВАРДИ, ОПШТИНА БИТОЛА

Технички број:
051-03/2021

Дата:
08/2022 год.

Размер:
М=1:1000 Лист бр. 4

КАРТА НА ИЗГРАДЕНАТА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА:
СООБРАЌАЈНИТЕ, ЕЛЕКТРИЧНИТЕ, КАНАЛИЗАЦИСКИТЕ, ВОДОВОДНИТЕ,
ПОШТЕНСКИТЕ, ГАСОВОДНИТЕ, ТОПЛОВОДНИТЕ, ТЕЛЕФОНСКИТЕ И
ДРУГИ ВОДОВИ И ОБЈЕКТИ

Граница на проектен опфат (1.39ха)

Постоечки делничен цевковод 5Ц5-15

П
остоечки цевковод 5Ц

5-15



Легенда:

катастарски парцели

објекти

изохипси

граница на плански опфат

број на катастарска парцела

број на објект

тревник

коти на терен

број на точка

20м од опфат

жичана ограда

бетонска ограда

железна ограда

канал

асфалт

земјен пат

М-р ЈОВАН МАТЕСКИ

0

Овластен

планер

0232

дипл.инж.арх.

( 3,6 m/sek )
Z=56

SZ=78
( 2,6 m/sek )

JZ=39

   RU@A NA VETEROT

S=183

J=131

JI=63

SI=57

I=20

o/oo

o/oo

o/oo

o/oo

o/oo

o/oo

o/oo

o/oo
373 o/oo

11,5 So

( 2,2 m/sek )

( 2,2 m/sek )

( 1,8 m/sek )

( 2,6 m/sek )

( 3,6 m/sek )

( 2,5 m/sek )

GODI[NA TERMI^KA 

period (1949 - 1975)

НАРАЧАТЕЛ:   ОПШТИНА БИТОЛА

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ПО ЧЛЕН 58 СТАВ (6) ОД

ЗАКОНОТ ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ
(СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ БР. 32/20) ЗА УРЕДУВАЊЕ
НА ЗЕМЈИШТЕ СО НАМЕНА Е1.13 - ФОТОВОЛТАИЧНИ
ЕЛЕКТРАНИ НА КП 9/25 И КП 9/26, КО ЛОГОВАРДИ,

ОПШТИНА БИТОЛА
  Опфатот на предложениот Урбанистички проект има површина од 1.39ха.

ул. "Новачки пат"

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

ИЗРАБОТУВАЧ:

ПЛАНЕР:

Друштво за услуги, градежништво и трговија
увоз - извоз "МАТЕСКИ АРХИТЕКТИ" ДООЕЛ Битола
email: mateski.architects@gmail.com
mob: +38970850389
М-р Јован Матески дипл.инж.арх.
Овластување 0.0232

ГРАФИЧКИ
ПРИЛОГ:

УРБАНИСТИЧКИ
ПРОЕКТ:

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ПО
ЧЛЕН 58 СТАВ (6) ОД ЗАКОНОТ ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ
(СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ БР. 32/20) ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕ
СО НАМЕНА Е1.13 - ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ НА КП 9/25 И КП
9/26, КО ЛОГОВАРДИ, ОПШТИНА БИТОЛА

Технички број:
051-03/2021

Дата:
08/2022 год.

Размер:
М=1:1000 Лист бр. 5КАРТА НА ГРАДБИ СО РЕЖИМ НА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО,

ПОСТОЈНИ СПОМЕНИЧКИ ЦЕЛИНИ, КУЛТУРНИ ПРЕДЕЛИ И ДРУГО

Граница на проектен опфат (1.39ха)



 

Технички број: 051-03/2021        Дата: 08/2022 

  

ДООЕЛ МАТЕСКИ АРХИТЕКТИ БИТОЛА 
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Урбанистички проект надвор од опфат на урбанистички план 

 

2. УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ 

ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ  



 

Технички број: 051-03/2021        Дата: 08/2022 

  

ДООЕЛ МАТЕСКИ АРХИТЕКТИ БИТОЛА 
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1.Проектна програма  





 

Технички број: 051-01/2021                    Дата: 02/2022 

  

ДООЕЛ МАТЕСКИ АРХИТЕКТИ БИТОЛА 

                                                                       
 

 
1 

 

 

 

ОПШТИНА БИТОЛА 

 

 

ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА 

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ПО ЧЛЕН 58 СТАВ (6) 

ОД ЗАКОНОТ ЗА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНИРАЊЕ (СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ 

БР. 32/20) ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕ СО 

НАМЕНА Е1.13 – ФОТОВОЛТАИЧНИ 

ЕЛЕКТРАНИ НА КП 9/25 И КП 9/26, КО 

ЛОГОВАРДИ - ОПШТИНА БИТОЛА 

 

М А Т Е С К И  А р х и т е к т и  Д О О Е Л  
 

 

 

П Р Е Д Л О Г  П Р О Е К Т Н А  П Р О Г Р А М А  
 

ЗА ИЗРАБОТКА НА  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Технички број: 051-01/2021                    Дата: 02/2022 

  

ДООЕЛ МАТЕСКИ АРХИТЕКТИ БИТОЛА 
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УРБАНИСТИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 

ПРЕДЛОГ ПРОЕКТНА ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА 

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ПО ЧЛЕН 58 СТАВ (6) ОД ЗАКОНОТ ЗА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНИРАЊЕ (СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ БР. 32/20) ЗА УРЕДУВАЊЕ НА 

ЗЕМЈИШТЕ СО НАМЕНА Е1.13 – ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ НА КП 9/25 И          

КП 9/26, КО ЛОГОВАРДИ - ОПШТИНА БИТОЛА 

 

ИНВЕСТИТОРИ: 

Игор Алоски, ул. Стара Чешма бр. 26, Горно Оризари, Битола 

Зоран Саботковски, ул. Вангел Мајорот бр. 8а Битола 

 

ОДОБРУВА: 

ОПШТИНА БИТОЛА 

 

ИЗРАБОТУВАЧ: 

МАТЕСКИ АРХИТЕКТИ ДООЕЛ Битола 

ул. “Партизанска” бр. 23 Битола 

 

УПРАВИТЕЛ: 

М-р ЈОВАН МАТЕСКИ дипл.инж.арх. 

 

ПЛАНЕР: 

М-р ЈОВАН МАТЕСКИ дипл.инж.арх. 

 

 

 



 

Технички број: 051-01/2021                    Дата: 02/2022 

  

ДООЕЛ МАТЕСКИ АРХИТЕКТИ БИТОЛА 
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СОДРЖИНА 

ОПШТ ДЕЛ 

 НАСЛОВНА 

 СОДРЖИНА 

 ДОКУМЕНТ ЗА РЕГИСТРИРАНА ДЕЈНОСТ – ДРД ОБРАЗЕЦ 

 ТЕКОВНА СОСТОЈБА НА ФИРМАТА 

 КОПИЈА ОД ЛИЦЕНЦА ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ 

 РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПЛАНЕРИ 

 КОПИЈА ОД ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ПЛАНЕРИ 

 ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ ОД ПЛАНСКАТА ПРОГРАМА 

 ГРАФИЧКИ ДЕЛ НА ПЛАНСКАТА ПРОГРАМА 

- ИМОТЕН ЛИСТ 

- ИЗВОД ОД КАТАСТАРСКИ ПЛАН 

- УВЕРЕНИЕ 

- АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА СО ДАДЕН ОПФАТ 
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ДООЕЛ МАТЕСКИ АРХИТЕКТИ БИТОЛА 
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ОПШТ ДЕЛ 
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ДООЕЛ МАТЕСКИ АРХИТЕКТИ БИТОЛА 
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ДООЕЛ МАТЕСКИ АРХИТЕКТИ БИТОЛА 
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Врз основа на одредбите од Законот за просторно и урбанистичко планирање 

(Службен весник на РМ број 32/20), а во врска со изработка на Урбанистички проект 

вон опфат на урбанистички план по член 58 став (6) од Законот за урбанистичко 

планирање (Службен весник на РСМ бр. 32/20) за уредување на земјиште со намена 

Е1.13 – фотоволтаични електрани на КП 9/25 и КП 9/26, КО Логоварди - Општина 

Битола, изработена од „МАТЕСКИ АРХИТЕКТИ“ ДООЕЛ Битола го издава следното: 

 

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПЛАНЕР 

 

За изработка на предлог проектна програма Урбанистички проект вон опфат на 

урбанистички план по член 58 став (6) од Законот за урбанистичко планирање 

(Службен весник на РСМ бр. 32/20) за уредување на земјиште со намена Е1.13 – 

фотоволтаични електрани на КП 9/25 и КП 9/26, КО Логоварди - Општина Битола од 

страна на МАТЕСКИ АРХИТЕКТИ ДООЕЛ Битола, се назначува: 

 

 

Планер: М-р Јован Матески дипл. инж. арх. со Овластување бр. 0. 0232  

 

 

Образложение: 

Планерoт е должeн Планот да го изработат согласно Законот за просторно и урбанистичко 
планирање (Службен весник на РМ број 32/20) како и другите важечки прописи и нормативи 
од областа на урбанизмот.  

 

управител:   

М-р Јован Матески дипл.инж.арх. 



 

Технички број: 051-01/2021                    Дата: 02/2022 

  

ДООЕЛ МАТЕСКИ АРХИТЕКТИ БИТОЛА 
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ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ ОД ПРОЕКТНА ПРОГРАМА 

 

ПРЕДЛОГ ПРОЕКТНА ПРОГРАМА  

ЗА ИЗРАБОТКА НА 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ПО ЧЛЕН 

58 СТАВ (6) ОД ЗАКОНОТ ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ (СЛУЖБЕН 

ВЕСНИК НА РСМ БР. 32/20) ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕ СО НАМЕНА Е1.13 – 

ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ НА КП 9/25 И КП 9/26, КО ЛОГОВАРДИ - 

ОПШТИНА БИТОЛА 

ВОВЕД  

Изработката на проектната програма за Урбанистичкиот проект вон опфат на 

урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13 – фотоволтаични 

електрани на КП 9/25 и КП 9/26, КО Логоварди - Општина Битола е врз основа на 

член 62 од Законот за урбанистичко планирање (Службен весник на РСМ бр. 32/20) и 

истото претставува законска обврска. 

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со 

намена Е1.13 – фотоволтаични електрани на КП 9/25 и КП 9/26, КО Логоварди - 

Општина Битола ќе се изработи врз основа на Законот за урбанистичко планирање 

(Службен весник на РСМ бр. 32/20), Правилник за урбанистичко планирање 

(Службен весник на РСМ бр. 225/20 и 219/21), Условите за планирање на просторот 

кои произлегуваат од Просторен план на РСМ како и останата законска и 

подзаконска регулатива која се однесува на конкретната намена. 

 

ОПИС НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ 

На земјиштето опфатено со проектниот опфат на урбанистичкиот проект се формира 

градежна парцела која согласно член 54, став (4) од Законот за урбанистичко 

планирање (Службен весник на РСМ бр. 32/20) го задржува статусот на земјоделско, 

шумско или друго земјиште што го имало и пред одобрувањето на урбанистичкиот 

проект. Спроведувањето на конкретниот урбанистички проект ќе биде согласно 

актуелниот закон за градење и другата позитивната законска регулатива од областа 

на градежништвото. 
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Проектниот опфат е лоциран на 8км источно од Градот Битола, односно околку 250м’ 

источно од селото Логоварди. 

Во површината на планираниот проектен опфат влегуваат катастарските парцели  

КП 9/25 и КП 9/26, КО Логоварди, Општина Битола, и истиот зафаќа површина од 

1,43ха односно 14 288м². 

Граница на проектниот опфат подетално може да се опише со: 

- на север: граничи со катастарската парцела КП 8 

- на исток:  граничи со катастарската парцела КП 9/24 

- на југ:  граничи со катастарската парцела КП 9/1 

- на запад:  граничи со катастарската парцела КП 9/27 
 

Границата на проектниот опфат е прикажана со линија која ги поврзува сите 

прекршни точки по Х и У координати: 

 

Точк
а 

Х - 
координа

та 

Y - 
координат

а 

Позициј
а 

1 4543816.100
0 

7535402.86
00 

 

2 4543821.150
0 

7535421.690
0 

 

3 4543826.270
0 

7535440.66
00 

најисточ
на точка 

4 4544180.010
0 

7535344.820
0 

најсеверн
а точка 

5 4544174.970
0 

7535326.150
0 

 

6 4544169.89
00 

7535307.330
0 

најзапад
на точка 

7 4543816.100
0 

7535402.86
00 

најјужна 
точка 
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ПРОЕКТНИ БАРАЊА ЗА ГРАДБИТЕ ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ 

Цел на изработка на предметниот Урбанистички проект вон опфат на урбанистички 

план е да се изврши урбанизација со следните наменски употреби на земјиштето: 

 

o Е1.13 - ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ 
 

Со урбанизација на конкретниот опфат ќе се овозможи задоволување на потребите на 

инвеститорот за изградба на фотоволтаична електрана со моќност до 1МW. 

Не се предвидува учеството на компатибилните и алтернативни намени во однос на 

основната класа на намена. 

Со изградба на фотоволтаичната електрана ќе се придонесе и ќе се обезбеди 

планиран и контролиран развој на предметниот простор, економски развој на 

поширокот подрачје, со што ќе се дополни севкупната рамковна слика од 

Просторниот план на Република Северна Македонија. 

Со предвидената изградба на фотоволтаична електрана нема да се предизвика 

загадување на животната средина. Сите предизвикани влијанија на истата ќе бидат 

во согласност и со целосно почитување на позитивната законска регулатива од 

областа на заштитата на животната средина, Условите за планирање на просторот и 

издаденото Решение од Министерството за животна средина и просторно 

планирање. 

 

ПРОЕКТНИ БАРАЊА ЗА ИНФРАСТРУКТУРАТА 

Постојната инфраструктура, доколку ја има на локалитетот, потребно е да се вклопи 

со планско-проектните потреби, а додека за предвидената класа на намена Е1.13 

потребно е да се дефинираат приклучни точки на основните водови во согласност со 

податоците, информациите и мислењата од државните органи, институции, 

установи и правни лица кои вршат јавни надлежности согласно член 47 од Законот за 

урбанистичко планирање (Службен весник на РСМ бр. 32/20). 

Нарачатели: 

Игор Алоски 

Зоран Саботковски 
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ГРАФИЧКИ ДЕЛ 



























' OIllilTI1HA EriTOJIA 
. I'P~01IA1IAJIIIIIK 

-K0Mucu1a Ja yp6aHUJOM Ha on,umu11a J;umolla-

Ao 
JommMaTecKH 

Ep. 08-06/6 o,n 04.01.2022 ro.n.. 

yn. IlapnnaHcKa 6p.23, EHrnna 

IlPE,[(MET: O.n.roBop Ha 6apalhe 3a HHHQHpa.H,e Ha nocrnnKa 
BPCKA: YTI 3a H3rpa,n6a Ha cporneneKTpaHa ,no lm W, KIT 9/25 H 9/26 KO floroBapAH 

TIOtruTYBaHH, 

KoMHCHjaTa 3a yp6aHH3aM Ha OnmTHHa E1nona, cpopMHpaHa co PemeHHe o.u. 
fpa,noHa"'ianHHK Ha OnIIITHHa EHTona 6p. 08-1041/1 o.n; 14.12.2021 ro.u.. Ha COCTaHOKOT 
o,n.p)l(aH Ha ,n.eH 28.12.2021 ro.n;. ro pa3rne)J,a BameTo 6apaH>e 3a HHHQHpalhe Ha nocTanKa 3a 
YTI BOH ompaT Ha yp6aHHCTH"'iKH nnaH no 'lJieH 58 CTaB (6) o.n; 3aKOHOT 3a yp6aHHCTH"'iKO 
ill1aHHpaH>e (Cny)l(6eH BeCHHK Ha PCM 6p.32/20) H cornacHo HCT0T0 Be H3BeczyBaMe 3a 
cneAH0T0: 

npH H3pa6oTKa Ha yp6a.HHCTH'll<HOT npoeKT .n;a ce no'tJHzyBa BO QeJIOCT ':IJieH 62 o,n: 
3aKOROT 3a yp6aHHCTH'll<O nrraHHprube (Cny)l(6eH Becm1K Ha PCM 6p.32/20) 

)].a ce Il0"IBTYBaaT BO n;enocT H3Aa;:(eHlne ycrrOBHTe 3a IlJia.HHprube Ha rrp0CT0p0T o.n; 
AremwjaTa 3a npocT0pH0 IlJiaHHprube H 113,Zl;a)];eHOT0 PerneHne o,n: MHHHCTepCTB0T0 3a 
)l(HB0THa cpei:urna H np0CT0pH0 IlJiaHHpaH,e, co npH6aByBaH,e Ha CHTe IIOTPe6HH no,n:aT0D;H, 
nmpopMan;HH H MHcrreH>a 3a npeABHAeHH0T PII!ba'.I.»A perreBaHTHHTe HHCTHTYTJ:HH cornacHo 

I . 
tJJieH 47 o.n; 3aKOH0T 3a yp6aHHCTH'IK0 IlJiaHlipaH,e (Crry)R'.6eH Be€HHK Ha PCM 6p.32/20) H 

I 
HCTHTe .n;a ce Il03HTHBHH 

BO npoeKTHaTa rrporpaMa ;:i;a ce 1111rnpa 1.rneH 54- cTaB (4) o;:i; 3aKOHOT 3a 
V } 

yp6a.HHCTH"'iK0 ITJia.HHprube (Crry)R'.6eH BeCHHK1Ha PCM 6p.32/20) · 

CornaCHO noropeHaBe}l;eHOTO Be HHq>OpMHpaMe ;:i;eKa BamaTa HHHQHjaTHBa e 
npu4>anua u Mo,ice ,ua npo,uom1m eo uape.n;ua 4>a3a ua o.n;o6pyBalbe. 

KOMHCHJA 3A YPEAHH3AM: 
l 

XpHCTHjaH AmHaCOBCKH .n;.H.a. (npeTce,naTen) 

BecHa JypaK )J..H.a. (1IJieH) 

CnaBqo .IJ:HMOBCKH )J..H.a. (1IJieH) 

Pen 6m1Ka Cese Ha MaKe.n.omt · a 
n. "E nesa 1"8 Ma"" 6 . 61 1: 01nn:a~- ~~~ =~:.:i::-:::=:--::,;'-='-'=-~IRQ~~~~~~~~i:;;~---1!70~0~0 vHT ® www.bitola.gov.mk 

\.+389 47 208 442 ~+389 47 208 307 B bitola@t-home.mk 

Vt5n, 





ТЕРЕНСКА СКИЦА НА ПРЕМЕРУВАЊЕ

Размер 1:2000KO: Логоварди
ГЕО БАЛКАН ДООЕЛ  Битола

Изготвил:

___________________________________

Стојановски Борче м-р. геод. инж.

Место и датум:

Битола 10.06.2021 M.П.

Легенда:

катастарски парцели

објекти

изохипси

граница на плански опфат

број на катастарска парцела

број на објект

тревник

коти на терен

број на точка

20м од опфат

жичана ограда

бетонска ограда

железна ограда

канал

асфалт

земјен пат

417/4
1

605.099

50
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2. Инвентаризација на снимен градежен фонд, вкупната физичка 

супраструктура и комунална инфраструктура во рамки на проектниот 

опфат 

Податоците за постојниот изграден градежен фонд, вкупната физичка супраструктура 

и комуналната инфраструктура се детално дадени во точките 5 и 7 од документационата 

основа на урбанистичкиот проект. Во дадениот проектен опфат не постои изграден 

градежен фонд или било каква физичка супраструктура и инфраструктура. 

 

3. Опис и образложение на проектниот концепт на урбанистичкото решение 

во градежната парцела 

Изработката на на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план по Член 58 

став (6) од Законот за урбанистичко планирање Службен Весник на РСМ бр. 32/20) за 

уредување на земјиште со намена градежна парцела со намена Е1.13 – Површински 

соларни и фотоволтаични електрани на КП 9/25 и КП 9/26 КО Логоварди, Општина 

Битола е во согласност со член 59 став 6 точка 11 од Законот за урбанистичко планирање 

(„Сл.весник на Р.С.Македонија“ бр. 32/20, како и член 58 став 3 точка 14 од Правилникот 

за урбанистичко планирање („Сл. весник на Р.С.Македонија“ бр. 225/20, 219/21 и 104/22) 

може да се уредуваат поединечни градби како што се мали градби за производство на 

енергија – фотоволтаични плантажи. 

Согласно член 54 став 4 од Законот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр. 

32/20) го задржува својот статус на земјоделско, шумско или друго земјиште, што го 

имало и пред одобрувањето на урбанистичкиот проект. Согласно идејниот проект 

изградбата на фотоволтажната централа за производство на енергија од обновливи 

извори (сончева енергија) сите конструктивните елементи кои ќе се користат за да се 

постават фотонапоснките панели ќе бидат монтажно-демонтажни елементи, во случај 

на отстранување на модулите земјиштето може да се користи како што било и предходно. 

Целта на урбанистичкиот проект е да се овозможат услови за изградба на фотоволтажна 

централа за производство на енергија од обновливи извори (сончева енергија), што 

кореспондира со основните определби на Просторниот план на Р.Македонија. Преку 

воведување на алтернативни извори на енергија се овозможува заштеда на 

необновливи извори на енергија што е еден од основните приоритети во одржливиот 

развој.  
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- Намена на земјиштето и градбата  

Со овој урбанистички проект се планира следната поединечна намена:  

Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани  

 

Трафостаницата, се предвидува да биде компактно модуларна станица која што ќе биде 

поставена на пресован тампон (ставена на земја).   

Согласно член 113 од Правилникот за урбанистичко планирање („Сл. весник на 

Р.С.Македонија“ бр. 225/20, 219/21 и 104/22) се планира оградување на градежната 

парцела со ограда од жица со вкупна висина од 1,20 м до 2,00 м.  

Во спроведувањето на урбанистичките планови оградите се поставуваат по правило во 

рамки на земјиштето од градежната парцела што се оградува, додека вратите и капиите 

од уличните огради на градежните парцели не смеат да се отвараат вон регулационата 

линија односно кон надвор.  
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- Нумерички показатели 

Во рамки на проектниот опфат, планирана е една градежна парцела, во која планирана 

е една површина за градење.  Во рамки на парцелата е планирано поставувањето на 

фотоволтаичните модули. При изработката на идејното решение, пристапено е и кон 

детална урбанистичка разработка на површината за градење, и истото е прикажано во 

проектниот дел од овој урбанистички проект.  

Планираните параметри од планираната градежна парцела ГП 1 се во рамките на 

дозволените согласно Правилникот за урбанистичко планирање („Сл. весник на 

Р.С.Македонија“ бр. 225/20, 219/21 и 104/22), и тоа:  

 

Табела 2 - Нумерички показатели 

 

(m2) (m2) (%) (m) (k) (m2) (%)

Вкупно: 13903.5 9732.5 70.0 П 10.0 0.7 9732.5

1

Број на 

парцела

Површина 

на 

градежна 

парцела        

Максимална 

дозволена 

катност на 

објекти

Максимална 

површина за 

градење

Минимален 

процент на 

зеленило во 

градежна 

парцела

Максимален 

процент на 

изграденост 

Бруто развиена 

површина          

E1.13-ПОВРШИНСКИ 

СОЛАРНИ И 

ФОТОВОЛТАИЧНИ 

ЕЛЕКТРАНИ

9732.513903.50

Коефицие

нт на 

искористе

ност        

Основна класа на намена 

на објектот

ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА 1

20%9732.45 70.0 П 3.0 0.7

Максимална 

дозволена 

висина до венец 

 

- Билансни показатели 

Табела 2 – Билансни показатели на ГП 

m2 %

Вкупно: 13903.50 100.0

E1.13-ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И 

ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ 
13903.50 100.0

Поединечна намена Површина
Процентуална 

застапеност

 



 

Технички број: 051-03/2021        Дата: 08/2022 

  

ДООЕЛ МАТЕСКИ АРХИТЕКТИ БИТОЛА 

                                                                       
 

 
27 

 

 

 

- Сообраќајно решение 

До градежната парцела обезбеден е пристапен пат преку остварена службеност од 

катастарска парцела број КП 9/1 КО Логоварди, и заведено во имотен лист со број 1024, 

со променлива ширина од 5-6.5м. Во рамки на градежната парцела не е планирано да 

има сообраќајница. 

Согласно член 134 од Правилникот за урбанистичко планирање („Сл. весник на 

Р.С.Македонија“ бр. 225/20, 219/21 и 104/22) за групата на класи на намена                                             

Е – Инфраструктури, „Потребниот број паркинг места се утврдува во процесот на 

донесувањето на урбанистички план, во зависност од конкретната намена на градбата, 

бројот и структурата на вработени, бројот, фреквенцијата и структурата на 

корисниците, степенот на моторизација, постоењето и капацитетот на јавен превоз, 

водејќи грижа сите потреби од стационарен сообраќај – службен, индивидуален, за 

возилата и механизацијата што се употребува за потребите на основната намена на 

градбата, како и за посетителите и корисниците на градбата – да се обезбедат во рамки 

на градежната парцела, и/или на соседна градежна парцела и/или на земјиште за општа 

употреба“, Фотоволтаичната електрана функционира потполно автоматизирано без 

присуство на работна сила. Инцидентно во смисла на одржување на електраната во 

оперативна состојба ќе се врши доставување на помали количини на опрема и 

материјали. Согласно наведеното како и задоволување на потребата од максимална 

површина на земјиште за поставување на електраната, сообраќајните површини во 

рамките на проектниот опфат се сведени на минимум и се предвидени 2 паркинг места. 

- Партерно решение со хортикултура 

 

Партерното решение се состои од зеленило кое е планирано да зафаќа минимум 20% од 

градежната парцела. Останатото зеленило е планирано во просторот помеѓу 

фотоволтаичните панели.  

Согласно член 166 и член 169 од Правилникот за урбанистичко планирање („Сл. весник 

на Р.С.Македонија“ бр. 225/20, 219/21 и 104/22), а имајќи ја во предвид основната намена, 

типот и големината на градбата, во рамки на градежната парцела планирано е приватно 

дворно зеленило.  

Со оглед на типот на конкретните панели, планирана е површина само со ниско 

зеленило – трева т.е. не се предвидува висока вегетација која би создавала сенки и со тоа 

би претставувало пречка за максималното функционирање на фотоволтаичните панели.  

Согласно со Законот за урбано зеленило („Сл. весник на Р.С.Македонија“ бр. 11/18 и 
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42/20), потребно е да се обезбеди минимум 20% озеленетост во рамки на градежната 

парцела.  

 

 

Табела 4- Билансни показатели на зелени површини 

 

m2 m2 %

Вкупно: 13903.50 2783.4 20.0

Површина на 

зеленило

20.0
E1.13-ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И 

ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ 
13903.50 2783.4

Поединечна намена

Површина на 

градежна 

парцела        m2

Површина на 

зеленило

 

 

- Водови и инсталации на инфраструктурите  

- Водоводна инфраструкутра  

Според податоците и информациите добиени од ЈКП Водовод Битола и                                         

КЈП Нискоградба Битола, на локацијата не поминуваат водоводни и канализациони 

линии од доменот на нивното владение.  

Согласно податоците од ЈП Стрежево Битола, констатирано е дека во непосредна 

близина на проектниот опфат е лоциран делничниот цевковод 5Ц5-15 кој е во 

сопственост на ЈП „Стрежево“. Предвидено е изградба на нова линија со пречник од 

Ф160мм и должина околу 265 метри на трошок на инвеститорот. 

- Електро-енергетска инфраструкутра  

Новопредвидениот објект со намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични 

електрани ќе служи за производство на електрична енергија од обновлив извор на 

енергија и како таков нема потреба од димензионирање на нејзина потрошувачка.  

Поврзувањето со постојната среднонапонска ел. мрежа во близина на проектниот опфат 

ќе се определи во понатамошниот тек на разработка на техничката документација, 
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односно со изработка на соодветна документација од страна на инвеститорот, во 

соработка со стручните служби на EВН Македонија.  

Согласно добиеното мислење од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје (бр. 10-55/7-

289 од 15.06.2021) во рамки на проектниот опфат не постојат електроенергетски објекти 

и инсталации во сопственост на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје.  

Задолжително да се предвиди заштитен појас 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.  

- Телекомуникациска мрежа  

Според добиените податоци и информации од Македонски Телеком АД Скопје и 

Агенцијата за електронски комуникации во предметниот проектен опфат нема 

постојни телекомуникациски инсталации. 

Според добиените податоци од А1 Македонија ДООЕЛ Скопје, на предметното 

подрачје нема постојни надземни и подземни инсталации во нивна сопственост. 
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4. Детални услови за проектирање и градење  

ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА 1 

На градежната парцела 1 е предвидена површина за градба на објекти со класа на намена 

Е1.13 - Површински соларни и фотоволтаични електрани - за фотоволтажна централа со 

јачина до 1MW со максимална вкупна површина од 13.903,50м2. Планираните објекти се 

со максималната височина од 3м.  

- Површина на парцела: 13903.50 м2 

- Максимална површина за градба: 9732.45 м2 

- Максимален процент на изграденост: 70% 

- Коефициент на искористеност: 0.7 

Минималниот процентот на зеленило во градежна парцела е 20%. 

Во просторот определен со градежната линија и површини за градба дозволено е 

поставување на фотоволтаични панели кои дополнително се разработени во 

проектниот дел од овој УП. 

Во урбанистичкиот проект дозволена е употреба на комплементарни намени. 

Согласно Член 80 од Правилникот за урбанистичко планирање („Сл.весник на 

Р.С.Македонија“бр. 225/20, 219/21 и 104/22), комплементарна намена означува дејност 

или активност која се врши на ист простор како дополнување, функционално 

комплетирање и остварување на основната намена на градбата од друга примарна 

дејност или активност и служи за поквалитетно одвивање на основната намена без да 

го менува нејзиниот карактер и во одредени случаи го овозможува остварувањето и 

употребата на основната намена.  

Трафостаниците, согласно горенаведениот Правилник, спаѓаат во поединечната 

намена Е1.8 – Инфраструктури за пренос на електрична енергија и истата претставува 

комплементарна намена во смисла на член 80 од Правилникот за урбанистичко 

планирање („Сл.весник на Р.С.Македонија“бр. 225/20, 219/21 и 104/22) т.е. намена што 

во градежната парцела ја дополнува и служи исклучиво за функционирање на 

утврдената поединечна намена.  

Со овој Урбанистички проект не се предвидуваат компатибилни намени на основната 

намена. 
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До градежната парцела обезбеден е пристапен пат преку остварена службеност од 

катастарска парцела број КП 9/1 КО Логоварди, и заведено во имотен лист со број 1024, 

со променлива ширина од 5-6.5м. За потребите на електраната, за присуството на 

работна сила, во рамки на градежната парцела, планирани се 2 паркинг места. Сите 

конструктивни елементи кои ќе се користат за да се постават фотонапонските панели 

ќе бидат монтажно-демонтажни елементи, односно во случај на отстранување на 

модулите земјиштето може да се користи како предходно што било – земјоделско 

земјиште. За потребите на електраната се планира да се спроведи само електрично 

приклучување во системот на ЕВН Македонија, други инфраструктурни водови не се 

планираат во проектниот опфат. 

 

 

5.  Мерки 

 Мерки за заштита на животната средина  

Законската регулатива врз основа на која се уредува проектниот 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.С.Македонија“ 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, 39/16 и 

99/18);  

Закон за заштита на природата („Сл. весник на Р.С.Македонија“ 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, 63/16 и 113/18);  

Законот за квалитетот на амбиентниот воздух („Сл. весник на Р.С.Македонија“ бр. 67/04, 

92/07, 35/10, 47/11, 59/12, 163/13 и 146/15); 

Закон за води („Сл. весник на Р.С.Македонија“ 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 површинските води („Сл. весник на Р.С.Македонија“ бр. 

99/16);  

Уредба за категоризација на водотеците, езерата, акумулациите и подземните води („Сл. 

весник на Р.С.Македонија“ бр. 18/99 и 71/99);  
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Закон за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води („Сл. весник 

на Р.С.Македонија“ бр. 68/04, 28/06, 103/08, 17/11, 54/11, 163/13, 10/15 и 31/16);  

Закон за управување со отпадот („Сл. весник на Р.С.Македонија“ бр. 68/04, 107/07, 102/08, 

143/08, 124/10, 51/11, 123/12, 147/13, 163/13, 51/15, 146/15, 156/15, 192/15, 39/16, 63/16 и 31/20);  

Закон за заштита од бучава во животната средина („Сл. весник на Р.С.Македонија“ бр. 

79/07, 124/10, 47/11, 163/13 и 146/15);  

Закон за заштита и спасување („Сл. весник на Р.С.Македонија“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 

124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18);  

Закон за земјоделско земјиште („Сл. весник на Р.С.Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 

95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и 

161/19);  

Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање („Сл. весник на 

Р.С.Македонија“ бр. бр.142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17 и 83/18);  

Закон за градење („Сл. весник на Р.С.Македонија“ 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, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18, 168/18, 244/19 и 18/20);  

Правилникот за стандарди и нормативи за проектирање („Сл. весник на 

Р.С.Македонија“, бр. 60/12, 29/15, 32/16 и 114/16) и други законски и подзаконски акти.  

Законот за заштита на културното наследство (Службен весник на РМ бр. 20/04, 71/14, 

115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14 и 199/14, 104/15, 154/15, 192/15, 39/16, 11/18 

и 20/19). 

Право и должност е на Република С. 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 Законот за животната средина („Сл. весник на Р.С.Македонија“ бр. 53/05, 

81/05, 24/07, 159/08, 83/0948/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 

39/16 и 99/18).  

Цели на овој Закон се: зачувување, заштита, обновување и унапредување на квалитетот 

на животната средина; заштита на животот и на здравјето на луѓето; заштита на 

биолошката разновидност; рационално и одржливо користење на природните богатста 

и спроведување и унапредување на мерките за решавање на регионалните и на 

глобалните проблеми на животната средина. Секој е должен при преземањето 
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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 подршка 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 активнот 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.  

 

 Оцена на влијанијата на определени проекти врз животната средина  

Согласно Законот за животна средина („Сл. весник на Р.С.Македонија“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, 39/16 

и 99/18) и Уредбата за определување на проектите и критериумите врз основа на кои се 

утрдува потребата за спроведување на постапката за оцена на влијанието врз животната 

средина („Сл. весник на Р.С.Македонија“бр. 74/05), за проектите кои се наведени во 

Прилогот II од Уредбата, при изработка на основните проекти треба да се утврди 

потреба за спроведување на постапката за оцена на влијанијата на проектот врз 

животната средина. Потребата од оцена на влијанијата врз животната средина, во 

согласност со критериумите утврдени во членовите 5, 6, 7 и 8 од Уредбата, ја донесува 

Органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина.  

Во фазата на спроведување на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план 

по Член 58 став (6) од Законот за урбанистичко планирање Службен Весник на РСМ бр. 

32/20) за уредување на земјиште со намена градежна парцела со намена Е1.13 – 

Површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 9/25 и КП 9/26 КО Логоварди, 

Општина Битола, доколку не се спроведува оцена на влијанијата на проектот врз 

животната средина, да се почитуваат Уредбата за изменување на уредбата за дејностите 

и активностите за кои задолжително се изработува елаборат, а за чие одобрување е 

надлежен градоначаникот на општината, градоначалникот на градот Скопје и 
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градоначалникот на општините во градот Скопје („Службен весник на Р.С.Македонија„) 

бр.32/12 и Уредбата за изменување на уредбата за дејностите и активностите за кои 

задолжително се изработува елаборат, а за чие одобрување е надлежен органот за 

вршење на стручни работи од областа на животната средина, „Службен весник на 

Р.С.Македонија„ бр.36/12).  

 

 Природни реткости  

Врз основа на одредени критериуми и валоризација на просторот на подрачјето на 

проектен опфат, не се утврдени објекти или предели кои се сметаат за природни 

богатства и како такви треба да бидат ставени под посебен вид на заштита.  

 

 Мерки за избегнување, спречување или намалување на штетните ефекти од 

загадување на амбиентниот воздух  

Мерките за избегнување, спречување или намалување на штетните ефекти од 

загадување на амбиентниот воздух, врз човековото здравје, како и за животната средина 

како целина, преку утврдување на граничните вредности за квалитетот на амбиентниот 

воздух, се предмет на уредување на Законот за квалитетот на амбиентниот воздух („Сл. 

весник на Р.С.Македонија“ бр. 67/04, 92/07, 35/10, 47/11, 59/12, 163/13 и 146/15).  

Амбиентен воздух е надворешен воздух во тропосферата во кој не е опфатен воздухот на 

работното место, а неговиот квалитет е состојба на амбиентниот воздух, прикажан 

преку степенот на загаденост. Извори на загаденост на амбиентниот воздух согласно 

овој закон се:  

1. инсталации кои се користат во технолошки процеси и енергетски градби 

(стационарни извори);  

2. мотори со внатрешно согорување вградени во возила (подвижни извори);  

3. горива.  

Управувањето со квалитетот на амбиентниот воздух се врши преку: 

- оценување на квалитетот на амбиентниот воздух и 

- донесување и спроведување на проектен документи.  
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Заради реализирање на квалитетот на амбиентниот воздух согласно овој закон, како и 

за нивно планирање и реализирање, се изработуваат:  

1. Национален план за заштита на амбиентниот воздух (План) и  

2. Програма за намалување на загадувањето и подобрување на квалитетот на 

амбиентнот воздух (Програма).  

Планот го донесува Владата на Република С.Македонија, а Програмата, на предлог на 

градоначалникот, ја донесува Советот на општината. Мониторингот на состојбите и 

промените на квалитетот на амбиентниот воздух, се врши на начин и под услови 

утврдени со овој закон.  

Во сегашната состојба како загадувачи на воздухот се јавуваат издувните гасови од 

возилата кој се јавуваат по постојниот локален пат од предметниот проектен опфат.   

Моторниот пристап до постојните и планираните градби во внатрешноста на паркот, 

како и заштитните мерки - противпожар се решаваат режимски.  

Од горенаведеното може да се заклучи дека загадувањето од издувните гасови од 

возилата нема да има битно влијание на третираниот простор.  

 Мониторинг на емисии од стационарни извори  

Правните и физичките лица сопственици, односно корисници на определени 

инсталации кои се извор на емисии на загадувачки супстанции во амбиенталниот 

воздух кои се опфатени со државната и/или со локалните мрежи, согласно со овој закон 

се должни да:  

1) инсталираат и да одржуваат во исправна состојба мерни инструменти за следење 

на емисиите на местото на изворот и  

2) обезбедат редовно следење, мерење и обработка на податоците на емисиите од 

изворот на загадувањето и за тоа да водат дневник.  

Мониторинг на квалитетот на амбиентниот воздух и изворите на емисии од 

определени поединечни стационарни извори  

1) Правните и физичките лица сопстеници, односно корисници на определени 

инсталации кои се извор на загадувачки суптанции во амбиентниот воздух, а кои не се 

опфатени во државата и/или локалните мрежи за мониторинг, се должни да изградат 

ситем за следење на изворот на емисии и контрола на квалитетот на амбиентниот 

воздух во реонот на објектот.  
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2) Лицата од ставот (1) на овој член следењето и мерењето можат да го вршат преку 

сопствени служби или преку научни и стручни организации или други правни лица, 

доколку се акредитирани за вршење на мониторинг на квалитетот на амбиентниот 

воздух, во согласност со овој закон и друг закон.  

За утврдуање на степенот на загаденост на амбиентниот воздух, изворите на 

загадување, како и нивното штетно влијание врз квалитетот на воздухот, се установува 

Катастарот на загадувачи на воздухот.  

 Мерки за заштита на води  

Согласно важечката законска регулатива, задолжително е испитување на пречистените 

води, пред испуштање во најблискиот природен реципиент, со цел да се усогласат 

вредностите на концентрацијата на материите присутни во пречистената отпадна вода 

со граничните вредности на максимално дозволените концентрации на материите 

присустни во реципиентот, дадени во Уредба за класификација на површинските води 

(„Сл. весник на Р.С.Македонија“ бр. 99/16).  

Во предметната документација не се планира испуштање на отпадни води во некој 

реципиент. 

 Управување со отпадот  

Со Законот за управување со отпадот („Сл. весник на Р.С.Македонија“ бр. 68/04, 107/07, 

102/08, 143/08, 124/10, 51/11, 123/12, 147/13, 163/13, 51/15, 146/15, 156/15, 192/15, 39/16 и 63/16) се 

уредуваат: управувањето со отпадот, плановите и програмите за управување со отпадот, 

правата и обврските на правните и физичките лица во врска со управувањето со отпадот, 

начин и условите под кои може да се врши собирање, транспортирање, третман, 

преработка, складирање и отстранување на отпадот и др.  

Целите на овој закон се да се обезбеди: - избегнување и, во најголема можна мера, 

намалување на количеството на создадениот отпад;  

- искористување на употребливите состојки на отпадот; 

- одржлив развој, преку зачувување и заштита на природните ресурси;  

- спречување на негативните влијанија на отпадот врз животната средина; 

- остранување на отпадот, на начин што е прифатлив за животната средина и  

- висок степен на заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето.  

Управувањето со отпадот е дејност од јавен интерес, која се врши во согласност со 

одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон.  
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Приоритети при управување со отпадот:  

1. Создавачите на отпад се должни, во најголем мера, да го избегнат создавањето на 

отпад и да ги намалат штетните влијанија на отпадот врз животната средина, животот 

и здравјето на луѓето.  

2. При управување со отпадот, по предходно извршена селекција, отпадот треба: - да 

биде преработен по пат на рециклирање, повторна употреба или во друг процес за 

екстракција на секундарните суровини или - да се користи како извор на енергија. 

Правните и физичките лица кои преземаат одредени активности во процесот на 

производството, се должни да употребуваат суровини со чија преработка се создава 

помалку отпад, да применуваат технологии кои обезбедуваат почисто производство и 

кои ги штедат природните ресурси, односно да произведуваат производи коишто, при 

нивното производство и употреба, не ја загадуваат животната средина или загадуањето 

да го сведат на најмала можна мера, во согласност со начелата за одржлив развој.  

Надлежните органи на Република С.Македонија, општините, правните и физичките 

лица кои управуваат со отпадот, во согласност со овој закон, се должни да донесуваат и 

да спроведуваат стратешки, проектен и програмски документи за управување со 

отпадот.  

План за управување на отпад на Р.С.Македонија, се донесува за период од шест години. 

За реализација на Планот за управување со отпадот на Р.С.Македонија, советот на 

општините, донесуваат план за управување со отпадот на општината, за период од три 

години, а не подолго од шест години.  

Складирање и собирање на отпадот  

За цврстиот отпад се предвидува поставување на канти и контејнери за отпадоци на 

погодни места и нивно редовно евакуирање до депонија. Со тоа ќе се спречи загадување 

на почвата и на подземните води, а со тоа и на животната и работната средина. 

 Мерки за заштита од бучава во животната средина  

Управувањето со бучавата во животната средина и заштита од бучавата во животната 

средина е предмет на уредување на Законот за заштита од бучава во животната средина 

(„Сл. весник на Р.С.Македонија“ бр. 79/07, 124/10, 47/11, 163/13 и 146/15).  
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Цели на овој закон се:  

1. создавање здрави услови за животот на луѓето и заштита на животната средина од 

бучава;  

2. преземање мерки и активности за избегнување, спречување или намалување на 

бучавата; 

3. преземање на мерки за заштита од бучава која е наметната од блиската средина и 

предизвикува непријатност и вознемирување;  

4. остранување или намалување на штетните ефеки кои се последица од 

изложеноста на бучавата во медиумите и областите на животната средина и  

5. обезбедување на основа за развивање на мерки за намалување на бучавата што ја 

емитуваат поголемите извори, особено патните, железничките и водните превозни 

средства и инфраструктура и др.  

Определување на мерки за заштита од бучава во животната средина Правните и 

физичките лица се должни да и преземаат следниве мерки за заштита од бучава:  

- да одбираат, набавуваат и употребуваат опрема, инсталации, уреди и средства за 

работа и превозни средства кои создаваат ниско ниво на бучава; 

- да одбираат, набавуваат и употребуваат опрема, средства и апарати наменети за 

помош во домаќинството, кои создаваат бучава во рамките на граничните вредности на 

ниво на бучава;  

- да одбираат, набавуваат и употребуваат производи на кои постои ознака за јачината 

на звукот кој го предаваат,  

- да изведуваат градежни работи, како и да превземаат заштитни мерки, на начини 

и со цел намалување на бучавата и нејзиното доведување во рамките на граничнит 

вредности на ниво на бучава;  

- да изведуваат градби кои ги задоволуваат стандардите за заштита од бучава кои се 

однесуваат на вградување на соодветна звучна изолација на градбите со цел бучавата и 

изворите на бучава во работните простории и просториите за престојување на луѓе да 

се сведе во рамките на граничните вредности на ниво на бучава од соседството;  

- да вградат или постават соодветна звучна изолација на градбите во кои постојат 

работни простории и простории за престојување на луѓе, а се јавуваат како извори на 

бучава;  
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- да ги извршуваат своите активности на начин кој не дозволува предизвикување од 

бучава на животната средина над граничните вредности на ниво на бучава;  

- да се воздржат од преземање на дејствија и активности кои создаваат непријатност 

од бучава кај луѓето;  

- мониторинг на бучавата согласно со интегрираните еколошки дозволи и - да 

превземат други мерки со цел за заштита од бучава.  

 

 Мерки за заштита и спасување  

Согласно Законот за одбрана („Сл. весник на Р.С.Македонија“ бр. 42/01, 5/03, 58/06, 

110/08, 51/11, 151/11, 215/15 и 42/20), Законот за заштита и спасување („Сл. весник на 

Р.С.Македонија“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18), 

Законот за пожарникарство („Сл. весник на Р.С.Македонија“ бр. 67/04, 81/07, 55/13, 158/14, 

193/15, 39/16 и 152/19) и Законот за управување со кризи („Сл. весник на 

Р.С.Македонија“ бр. 29/05, 36/11, 41/14, 104/15, 39/16 и 83/18), 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.С.Македонија“ бр. 36/04, 49/04, 

86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18),  

- Законот за пожарникарство („Сл. весник на Р.С.Македонија“ бр. 67/04, 81/07, 55/13, 

158/14, 193/15, 39/16 и 152/19), како и:  

- Уредбата за спроведување на мерката за заштита и спасување од пожари, експлозии 

и опасни материи („Сл. весник на Р.С.Македонија“ бр. 100/10),  

- Уредбата за спроведување на мерката за заштита и спасување од урнатини („Сл. 

весник на Р.С.Македонија“ бр. 100/10) 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 
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градбите, како и учество во техничкиот преглед („Сл. весник на Р.С.Македонија“ 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;  

- 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 
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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 и  

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.С.Македонија“ 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  

- При изградба на објект и инфрастурктура. Согласно член 54 од Законот за 

заштита и спасување („Сл. весник на Р.С.Македонија“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 

124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18) а во функција на уредување на 

просторот задолжително се, обезбедува:  

- Изградба на објекти отпорни на сеизмички дејства  

- Регулирање на водотеците и изградба на систем на одбранбени насипи  

- Изградба на снегозаштитни појаси и пошумување на голините  
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- Озбебедување на противпожарни пречки  

- Изградба на градби за заштита и  

- Изградба на потребната инфрастурктура согласно член 61 од Законот за 

заштита и спасување („Сл. весник на Р.С.Македонија“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 

124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18), се предвидуваат следните 

урбанистичко-технички, 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.  

- Засолнување  

- Заштита и спасување од поплави  

- Заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи  

- Заштита од неексплодирани убојни и други експлозивни средатва 

- Заштита и спасување од урнатини  

- Заштита и спасување од техничко-технолошки несреќи и  

- МСпасување 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 животински потекло  

- Заштита и спасување на растенија и производи од растително потекло  

- Асанација на теренот.  

Дел од овие урбанистичко-технички мерки потребно е да се применат во границите на 

третираниот проектен опфат, како во рамките на урбанистичкото планирање, така и 

при изработка на основните проекти на градбите предвидени со оваа планска 

документација.  

Урбанистичко технички мерки кои се предвидуваат во овој урбанистички проект се:  

Заштита и спасување од поплави, уривања на брани и други атмосферски непогоди  

Согласно Законот за заштита и спасување („Сл. весник на Р.С.Македонија“ бр. 36/04, 

49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18) член 67, заштитата и 

спасувањето од поплави опфаќа регулирање на водотеците, изградба на заштитни 

градби, набљудување и санирање на оштетени делови на заштитните градби, 

набљудување и извидување на состојбите на водотеците и високите брани, заштитните 
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градби и околината, обележување на висинските коти на плавниот бран, навремено 

известување и тревожење на населението во загрозеното подрачје и негова евакуација 

и спасување, како и учество во санирање на последиците предизвикани од поплавата.  

Со оглед на типот на објектот (фотоволтаични панели кои се поставени над површината 

на земјата на соодветна конструкција), заштита од поплави заради обилни врнежи е 

обезбедена преку нивно слободно истекување и инфилтрација во околните зелени 

површини.  

 

 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, експлози и опасни материи и да прибави согласност за 

застапеност на мерките за заштита од пожар, експлозии и опасни материи.  

При изработка на Основен проект за објектите кои се предвидува да бидат изградени 

од цврста градба (придружни објекти), треба да се почитуваат пропишаните мерки за 

заштита од пожари, согласно Законот за заштита и спасување (Сл. Весник на РСМ бр. 

36/04, 49/04, 86/08, 18/11 и 93/12), Законот за пожарникарство (Сл. Весник на РСМ бр. 

67/04, 81/07, 55/13) и другите позитивни прописи со кои е регулирана оваа област. 

Во однос на заштитата од пожари, во наведената документација да се реши и 

громобранската инсталација, со цел да нема појава на зголемено пожарно оптоварување. 

Од изработка на елаборатите се иземаат 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 Законот за заштита и спасување („Сл. весник 

на Р.С.Македонија“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18).  

Организацијата и спроведувањето на заштитата и спасувањето од пожар, која се 

остварува во рамките на системот за заштита и спасување се уредува со:  
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- Законот за пожарникарство („Сл. весник на Р.С.Македонија“ бр. 67/04, 81/07, 55/13, 

158/14, 193/15, 39/16 и 152/19), 

- Уредбата за спроведување на мерката за заштита и спасување од пожари, експлозии 

и опасни материи („Сл. весник на Р.С.Македонија“ бр. 100/10),  

- Уредба за спроведување на мерката заштита и спасување – евакуација на 

населението („Сл. весник на Р.С.Македонија“ бр. 101/10),  

- Уредба за начинот на применување на мерките за заштита и спасување, при 

планирањето и уредувањето на просторот и населбите, во проектите и при изградба на 

објектите, како и учество во техничкиот преглед („Сл. весник на Р.С.Македонија“ бр. 

105/05),  

- Правилникот за суштинските барања за заштита од пожар на градежните објекти 

(„Сл. весник на Р.С.Македонија“ бр. 94/09),  

- Правилник за мерките за заштита од пожари, експлозии и опасни материи („Сл. 

весник на РСМ“ бр. 231/20),  

- Правилник за техничките нормативи за хидрантската мрежа за гасење на пожари 

(„Сл. весник на Р.С.Македонија“ бр. 26/18), како и други позитивни прописи со кои е 

регулирана оваа проблематика.  

Во однос на диспозицијата на противпожарната заштита, проектен опфат, во случај на 

пожар ќе го опслужува противпожарната единица од Битола.  

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: 

климатскохидролошките 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, доводната мрежа на вода да е со капацитет кој овозможува 

напојување на надворешната хидрантска мрежа околу градбите, во согланост со ПП 

норми и стандарди, водењето на другата инфраструктура да е во инфраструктурни 
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коридори, подземно поставени на дозволени безбедносни меѓусебни растојанија, кое 

ќе се дефинира со основните проекти.  

Исто така, во проектната документација која се изработува врз основа на Законот за 

градење, потребно е да се предвидат надворешни противпожарни хидранти што 

одговара на прописите за надворешните противпожарни хидранти во населени места и 

да се овозможи непречен пристап за противпожарните возила од најмалку две 

спротивставени страни на објектот. Растојанието на хидрантите од ѕидот на објектот 

изнесува најмалку 5 метри, а најмногу 80 метри. При проектирање и изведување, ако 

објектот се гради до веќе постоечка градба, или се градат две нови градби, меѓусебното 

растојание на градбите треба да изнесува 1/3 од вкупната височина на двете градби, 

сметано од котата на терен до котата на венец, согласно член 21 од Правилникот за 

мерките за заштита од пожари, експлозии и опасни материи („Сл. весник на РСМ“ бр. 

231/20) и да се почитуваат безбедносните зони за опасните материи. Согласно 

Правилникот за мерките за заштита од пожари, експлозии и опасни материи („Сл. 

весник на РМ“ бр. 231/20), широчината на коловозот на пристапниот пат, за еднонасочен 

сообраќај и движење на противпожарните возила се проектира така да не биде помала 

од 3.5м, односно 5,5м за двонасочен сообраќај.  

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.  

За градбите за кои не се однесува оваа одредба ќе се применуваат важечките мерки 

нормативи и стандарди кои се однесуваат на заштита и спасување.  

Согласно член 76 од Законот за заштита и спасување („Сл. весник на Р.С.Македонија“ бр. 

36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18), Јавното претпријатие 

што стопанисува со водоводната мрежа во градот е должно да изработи основни 

решенија на улична хидратанска мрежа во сите делови на градот така и во проектен 

опфат која е предмет на проектната документација. При изработка на основните 

проекти на предвидените градби во рамките на проектниот опфат да се предвиди 

громобранска инсталација со цел да нема појава од зголемено пожарно оптеретување.  

Согласно Законот за заштита и спасување („Сл. весник на Р.С.Македонија“ бр. 36/04, 

49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18) член 80, заштитата од 

неексплодирани убојни и други експлозивни средства опфаќа пребарување на теренот 

и пронаоѓање, пронаоѓање на неексплодираните убојни средства, обележување и 
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обезбедување на теренот, онеспособување и уништување на сите видови на 

неексплодирани убојни и други експлозивни средства како и транспорт до определенто 

и уреденото место за уништување и безбедносни мерки за време на транспортот. 

Онеспособување и уништување на сите видови на неексплодирани убојни и други 

експлозивни средства се врши на местото на пронаоѓање, ако за тоа постојат 

безбедносни услови. Ако не се исполнети условите од ставот 2 на овој член, 

уништувањето на неексплодирани убојни и други експлозивни средства се врши на 

претходно определени и уредени места за таа намена. Стандардните оперативни 

процедура за заштита од неексплодирани убојни и други експлозивни средства ги 

пропишува директорот на Дирекцијата.  

 Заштита и спасување од урнатини  

Заштитата од урнатини, како превентивна мерка, се утврдува во урбанистичките 

решенија во текот на планирање на просторот, урбанизирање на населбите и 

изградбата на објектите. 

Во урбанистичките решенија се утврдува претпоставениот степен на урнатини, 

нивниот однос према слободните површини и степенот на проодност на 

сообраќајниците. При проектирањето да се води сметка да не се создаваат тесни грла 

на сообраќајниците и зони на тотални урнатини. 

Заштитата од урнатини се обезбедува со изградба на оптимално отпорни објекти 

согласно сеизмолошката карта на РСМ, кои се изградени со помала количина на 

градежен материјал и релативно помали тежини. 

Согласно Законот за заштита и спасување („Сл. весник на Р.С.Македонија“ бр. 36/04, 

49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18) член 81, заштитата и 

спасувањето од урнатини опфаќа превентивни и оперативни мерки.  

Превентивни мерки за заштита од уривање се активностите кои се планираат и 

спроведуваат со просторното и урбанистичкото планирање и со примена на техничките 

нормативи при проектирање и изградба на објектите.  

Оперативни мерки за спасување од урнатини се активностите за извидување на 

урнатините, пронаоѓање на затрупаните, осигурување на конструкцијата на 

оштетените и поместените делови на објектите заради спречување на дополнително 

уривање, преземање на мерки за заштита од дополнителни превземено од опасности, 

извлекување на затрупаните, давање на прва медицинска помош и извлекување на 

материјалните добра.  
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За заштита на предметниот плански опфат од урнатини при урбанистичкото 

планирање превземени се следните мерки:  

- при рушење објектот ја зафаќа х/2 од површината околу себе, односно руините се 

во најголем дел во склоп на парцелата;  

- сообраќајната мрежа нема да биде оптоварена со руини и ќе има можност за 

пристап на возила за пожар, прва помош, и т.н.  

Територијата е изложена на сеизмичко дејство со интензитет од 8 степени 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, при изградбата на новите објекти.  

При проектирањето да се води сметка да не се создаваат тесни грла на сообраќајниците 

и зони на тотални урнатини. Заштитата од урнатини се обезбедува со изградба на 

оптимално отпорни објекти согласно сеизмолошката карта на Р.С.Македонија, кои се 

изградени со помала количина на градежен материјал и релативно помали тежини.  

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 

мерките за заштита на спасување од урнатини („Сл. весник на Р.С.Македонија“ 100/10 

год.).  

 Заштита и спасување од лизгање и свлекување на земјиштето  

При изработка на основни проекти, со оглед на конфигурацијата на теренот, ако истиот 

претставува можно настанување на свлекување на земјиштето, потребно е да биде 

изготвен Елаборат за извршени геомеханички, геолошки и хидротехнички испитувања.  

При изработка на Урбанистичката планска документација да се предвидат и 

пропишат мерките за заштита од поплави, уривање на брани и други атмосферски 

непогоди согласно Законот за заштита и спасување (Службен весник на РМ бр. 36/04, 

49/04 и 86/08), и другите позитивни прописи со кои е регулирана оваа област. 

При изработка на урбанистичка планска документација, потребно е да се изготви 

елаборат од извршени геомеханички, геолошки и хидролошки испитувања. 

 Мерки за обезбедување на пристапност за лица со инвалидност  

Согласно член 189 од Правилникот за урбанистичко планирање („Сл. весник на 

Р.С.Македонија“бр.225/20, 219/21 и 104/22), мерките за пристапност и проодност, како и 
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за надминувањето на урбаните бариери, што се составен дел на урбанистичките 

планови се однесуваат на:  

1. јавни сообраќајни и други пешачки површини на земјиште за општа употреба од 

групите на класи на намени Д и Е,  

2. станбени и станбено-деловни згради со десет и повеќе станови од групата на класи 

на намени А, и  

3. градби за јавна употреба со институционални, деловни и комерцијални намени 

од групите на класи на намени Б и В. 

 Со овој урбанистички проект се планира градба од групата на класи на намена             

Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани.  

 Мерки за заштита природното и на културното наследство  

Според податоци добиени од НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј 

- Битола, констатирано е дека во границите на опфатот нема заштитени добра, ниту 

добра за кои основано се претпоставува дека претставуваат културно наследство, со 

напомена доколку при реализацијата на проектот бидат откриени објекти, односно 

предмети (целосно зачувани или фрагменти) од материјалната култура на 

Р.С.Македонија, изведувачот е должен веднаш да ја извести Управата за заштита на 

културното наследство, во смисла на член 65 од Законот за заштита на културното 

наследство (Службен весник на РМ бр. 20/04, 71/14, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 

38/14, 44/14 и 199/14, 104/15, 154/15, 192/15, 39/16, 11/18 и 20/19). 

Пред започнување на градежните работи и во текот на земјените работи во проектниот 

опфат, задолжителен е археолошки надзор од страна на НУ Завод и музеј – Битола, на 

товар на инвеститорот. 

 Мерки од аспект на безбедноста на патниот сообраќај  

При планирањето треба да бидат исполнети одредбите на член 313 од Правилникот за 

технички елементи за изградба и реконструкција на патишта („Сл.весник на 

Р.С.Македонија“ бр.110/09, 114/09, 26/10, 124/10, 163/10, 94/11 и 146/11) кој се однесува на 

најмалото растојание до најблиската званична клучка или друг легален приклучок на 

прислужно-услужен објект.  
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 Мерки од аспект на безбедноста на воздушниот сообраќај  

Имајќи во предвид дека проектниот опфат се наоѓа во зоната на спортскиот аеродром 

Битола, во т.н. хоризонтлна рамнина со елевација од 620мнв, односно на 2.240м од 

референтната точка на аеродромот, каде што се пропишани посебни услови за градба 

од аспект на безбедноста на воздушниот сообраќај.   

Имајќи го во предвид претходното, а согласно член 76 од Законот за воздухопловство, 

потребно е во наведената документација, заради одржување на безбедноста на 

воздушниот сообраќај, да се вметнат следните одредби: 

Максималната височина на било кој објект или надземна структура во зафатот да не ја 

надминува елевацијата од 620мнв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗРАБОТИЛ: 

М-р Јован Матески дипл.инж.арх. -овластување бр. 0.0232 
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Урбанистички проект надвор од опфат на урбанистички план 
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СООБРАЌАЈНО И НИВЕЛМАНСКО РЕШЕНИЕ

Блок за градежна парцела, намена на
површина, катност и висина до венецЕ1.13

H=3.00m
П

Заштитен коридор (заштитен појас на Регионален пат)

20.0

20.0

Рл

гл

Рл

20
.0



Легенда:

катастарски парцели

објекти

изохипси

граница на плански опфат

број на катастарска парцела

број на објект

тревник

коти на терен

број на точка

20м од опфат

жичана ограда

бетонска ограда

железна ограда

канал

асфалт

земјен пат

Е1.13
H=3.00m
П

М-р ЈОВАН МАТЕСКИ

0

Овластен

планер

0232

дипл.инж.арх.

( 3,6 m/sek )
Z=56

SZ=78
( 2,6 m/sek )

JZ=39

   RU@A NA VETEROT

S=183

J=131

JI=63

SI=57

I=20

o/oo

o/oo

o/oo

o/oo

o/oo

o/oo

o/oo

o/oo
373 o/oo

11,5 So

( 2,2 m/sek )

( 2,2 m/sek )

( 1,8 m/sek )

( 2,6 m/sek )

( 3,6 m/sek )

( 2,5 m/sek )

GODI[NA TERMI^KA 

period (1949 - 1975)

Граница на проектен опфат (1.39ха)

НАРАЧАТЕЛ:   ОПШТИНА БИТОЛА

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ПО ЧЛЕН 58 СТАВ (6) ОД

ЗАКОНОТ ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ
(СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ БР. 32/20) ЗА УРЕДУВАЊЕ
НА ЗЕМЈИШТЕ СО НАМЕНА Е1.13 - ФОТОВОЛТАИЧНИ
ЕЛЕКТРАНИ НА КП 9/25 И КП 9/26, КО ЛОГОВАРДИ,

ОПШТИНА БИТОЛА
  Опфатот на предложениот Урбанистички проект има површина од 1.39ха.

ул. "Новачки пат"

ИЗРАБОТУВАЧ:

ПЛАНЕР:

Друштво за услуги, градежништво и трговија
увоз - извоз "МАТЕСКИ АРХИТЕКТИ" ДООЕЛ Битола
email: mateski.architects@gmail.com
mob: +38970850389
М-р Јован Матески дипл.инж.арх.
Овластување 0.0232

ГРАФИЧКИ
ПРИЛОГ:

УРБАНИСТИЧКИ
ПРОЕКТ:

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ПО
ЧЛЕН 58 СТАВ (6) ОД ЗАКОНОТ ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ
(СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ БР. 32/20) ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕ
СО НАМЕНА Е1.13 - ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ НА КП 9/25 И КП
9/26, КО ЛОГОВАРДИ, ОПШТИНА БИТОЛА

Технички број:
051-03/2021

Дата:
08/2022 год.

Размер:
М=1:1000 Лист бр. 4

ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Г

.
Л

.

Г

.
Л

.

Г

.
Л

.

Г

.
Л

.

кон с. Новаци

кон Битола

Градежна линија
Линија на градежна парцела
Регулациона линија

Елементи на сообраќајница

Новопроектиран делничен цевковод Ø160 за потребите на ЈП „Стрежево“

ПАРТЕР И ИНФРАСТРУКТУРА

Блок за градежна парцела, намена на
површина, катност и висина до венецЕ1.13

H=3.00m
П

Заштитен коридор (заштитен појас на Регионален пат)

20.0

20.0

Партер (ниско зеленило)

Рл

Новопроектиран подземен електроенергетски вод

гл

Рл

Постоечки делничен цевковод 5Ц5-15

П
остоечки цевковод 5Ц

5-15

цевковод Ø160



Легенда:

катастарски парцели

објекти

изохипси

граница на плански опфат

број на катастарска парцела

број на објект

тревник

коти на терен

број на точка

20м од опфат

жичана ограда

бетонска ограда

железна ограда

канал

асфалт

земјен пат

Е1.13
H=3.00m
П

М-р ЈОВАН МАТЕСКИ

0

Овластен

планер

0232

дипл.инж.арх.

( 3,6 m/sek )
Z=56

SZ=78
( 2,6 m/sek )

JZ=39

   RU@A NA VETEROT

S=183

J=131

JI=63

SI=57

I=20

o/oo

o/oo

o/oo

o/oo

o/oo

o/oo

o/oo

o/oo
373 o/oo

11,5 So

( 2,2 m/sek )

( 2,2 m/sek )

( 1,8 m/sek )

( 2,6 m/sek )

( 3,6 m/sek )

( 2,5 m/sek )

GODI[NA TERMI^KA 

period (1949 - 1975)

Граница на проектен опфат (1.39ха)

НАРАЧАТЕЛ:   ОПШТИНА БИТОЛА

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ПО ЧЛЕН 58 СТАВ (6) ОД

ЗАКОНОТ ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ
(СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ БР. 32/20) ЗА УРЕДУВАЊЕ
НА ЗЕМЈИШТЕ СО НАМЕНА Е1.13 - ФОТОВОЛТАИЧНИ
ЕЛЕКТРАНИ НА КП 9/25 И КП 9/26, КО ЛОГОВАРДИ,

ОПШТИНА БИТОЛА
  Опфатот на предложениот Урбанистички проект има површина од 1.39ха.

ул. "Новачки пат"

ИЗРАБОТУВАЧ:

ПЛАНЕР:

Друштво за услуги, градежништво и трговија
увоз - извоз "МАТЕСКИ АРХИТЕКТИ" ДООЕЛ Битола
email: mateski.architects@gmail.com
mob: +38970850389
М-р Јован Матески дипл.инж.арх.
Овластување 0.0232

ГРАФИЧКИ
ПРИЛОГ:

УРБАНИСТИЧКИ
ПРОЕКТ:

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ПО
ЧЛЕН 58 СТАВ (6) ОД ЗАКОНОТ ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ
(СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ БР. 32/20) ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕ
СО НАМЕНА Е1.13 - ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ НА КП 9/25 И КП
9/26, КО ЛОГОВАРДИ, ОПШТИНА БИТОЛА

Технички број:
051-03/2021

Дата:
08/2022 год.

Размер:
М=1:1000 Лист бр. 5

ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
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кон с. Новаци

кон Битола

Градежна линија
Линија на градежна парцела
Регулациона линија

Елементи на сообраќајница

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

ЗАСТАПЕНA НАМЕНA ВО ПЛАНСКИОТ ОПФАТ

СУПЕРПОНИРАН ПРИКАЗ

Блок за градежна парцела, намена на
површина, катност и висина до венецЕ1.13

H=3.00m
П

Е - ИНФРАСТРУКТУРИ
Е1.13 - Површински соларни и фотоволтаични електрани

Е1.13

Рл

Рл

Новопроектиран делничен цевковод Ø160 за потребите на ЈП „Стрежево“

Заштитен коридор (заштитен појас на Регионален пат)

Партер (ниско зеленило)

Новопроектиран подземен електроенергетски вод

гл

Постоечки делничен цевковод 5Ц5-15

П
остоечки цевковод 5Ц

5-15

20.0

20
.0

цевковод Ø160
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Технички број: 051-03/2021 Дата: 08/2022

ДООЕЛ МАТЕСКИ АРХИТЕКТИ БИТОЛА 

ОПШТИНА БИТОЛА 

ИДЕЕН ПРОЕКТ      

ЗА ИЗГРАДБА НА ФОТОВОЛТАИЧНА 

ЦЕНТРАЛА ДО 1 MW  СО НАМЕНА Е1.13   

НА КП 9/25 И КП 9/26 КО ЛОГОВАРДИ  

М А Т Е С К И  А р х и т е к т и  Д О О Е Л



Идеен проект за изградба на фотоволтаична централа со врвна моќност до 1 МW, со намена Е1.13 

на КП 9/25 и КП 9/26, КО Логоварди, Општина Битола 
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Идеен проект за изградба на фотоволтаична централа до 1 MW со намена Е1.13 
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I. ОПШТ ДЕЛ



Идеен проект за изградба на фотоволтаична централа до 1 MW со намена Е1.13 

на КП 9/25 и КП 9/26, КО Логоварди, Општина Битола 
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1. ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1.1 Општи податоци за проектот 

Назив на објектот: Фотоволтаична електрична централа
ФЕЦ Логоварди 1 МW 

Локација: КО Логоварди  КП 9/25 и КП 9/26,  
Општина Битола 

(координати: 41°02’18”N и 21°24’55”E) 

Ниво на изработка на 
проектот:  Идеен проект 

Намена на проектот: Производство на електрична енергија  
од обновлив извор на енергија - Сонце 

Инжинерска област: Електротехника – Е 

Технички број:  051-03/2021 

Инвеститори: Зоран Саботковски ул. Вангел Мајоро 
бр. 8-А - Битола и Игор Алоски ул. 
Стара Чешма бр. 26- Г. Оризари 

Проектна организација: Друштво за услуги, градежништво и 

трговија увоз-извоз  
“МАТЕСКИ АРХИТЕКТИ” ДООЕЛ, 
Битола 

Проектант: Проф. д-р Љупчо Трпезановски  

дипл. ел. инж. (овл. А бр. 4.0054) 

Датум на изработка: Август, 2022 година. 



Идеен проект за изградба на фотоволтаична централа до 1 MW со намена Е1.13 

на КП 9/25 и КП 9/26, КО Логоварди, Општина Битола 
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1.2 Решение од централен регистар на проектната организација 



Број:  0805-50/155020220071678

ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ
ЕМБС: 7386826

Целосен назив: Друштво за трговија,градежништво и услуги МАТЕСКИ АРХИТЕКТИ 
увоз-извоз ДООЕЛ Битола

Кратко име: МАТЕСКИ АРХИТЕКТИ ДООЕЛ Битола

Седиште: ПАРТИЗАНСКА бр.23 БИТОЛА, БИТОЛА

Вид на субјект на упис: ДООЕЛ

Датум на основање: 2.10.2019 г.

Времетраење: Неограничено

Деловен статус: Активен

*Вид на сопственост: Приватна

ЕДБ: 4002019558379

Потекло на капиталот: Домашен

Големина на субјектот: мал                 

Организационен облик: 05.4 - друштво со ограничена одговорност основано од едно лице

Надлежен регистар: Трговски Регистар

www.crm.com.mk

   Трговски регистар и регистар на други правни лица

Датум и време:  25.7.2022 г. 14:10:15

/Електронски издаден документ/

Т Е К О В Н А  С О С Т О Ј Б А

ОСНОВНА ГЛАВНИНА
Паричен влог EUR: 0,00

Непаричен влог EUR: 5.000,00

Уплатен дел EUR: 5.000,00

Вкупно основна главнина 
EUR: 5.000,00

Страна 1 од 2Број:  0805-50/155020220071678



Правна поука: Против овој реален акт може да се изјави приговор до Централниот регистар на 
Република Северна Македонија во рок од 8 дена од денот на приемот.

СОПСТВЕНИЦИ

Име и презиме/Назив: ЈОВАН МАТЕСКИ

Адреса: ПАРТИЗАНСКА бр.23 БИТОЛА, БИТОЛА

Тип на сопственик: Основач/сопственик

Паричен влог EUR: 0,00

Непаричен влог EUR: 5.000,00

Уплатен дел EUR: 5.000,00

Вкупен влог EUR: 5.000,00

E-mail: mateski.architects@gmail.com

ДЕЈНОСТИ
Приоритетна дејност/
Главна приходна шифра:

71.11 - Архитектонски дејности

ОПШТА КЛАУЗУЛА ЗА БИЗНИС

Евидентирани се дејности во надворешниот промет

ОВЛАСТУВАЊА

Управител

Име и презиме: ЈОВАН МАТЕСКИ

Адреса: ПАРТИЗАНСКА бр.23 БИТОЛА, БИТОЛА

Овластувања: Управител, ВСС

Тип на овластување: Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот 
промет

Овластено лице: Управител

E-mail: mateski.architects@gmail.com

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ

E-mail: mateski.architects@gmail.com

Напомена: 
Во тековната состојба прикажани се само оние податоци за кои има запишана вредност.

*Видот на сопственоста се определува врз основа на својството на основачот/содружникот 
/сопственикот и служи исклучиво за статистички цели на Државниот завод за статистика на 
Република Северна Македонија

Страна 2 од 2Број:  0805-50/155020220071678
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1.3 Лиценца на проектната организација 





Согласно Законот за градење („сл. Весник на РСМ“ бр. 130 од 28.10.2009г. 124/2010 и 

18/2011г.) како и врз основа на член 2, точка 7 од 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 („Сл. Весник на 

РСМ“ бр. 71 од 10 јуни 2009 г.),  управителот на Друштво за услуги, градежништво и 

трговија увоз – извоз „МАТЕСКИ АРХИТЕКТИ“ ДООЕЛ Битола донесе:  

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПРОЕКТАНТ 

За изработка на Идеен проект за изградба на објект со намена Е1.13 – површински 

соларни и фотоволтаични електрани на КП 9/25 и КП 9/26 КО Логоварди, Општина 

Битола, од страна на Матески Архитекти ДООЕЛ Битола, се назначува: 

Проектант:Д-р Љупчо Трпезановски д.е.и. со Овластување бр. 4.0054 

Образложение: 

Врз основа на член 15, 16 и 17 од Законот за градење, проектант е физичко лице со 
Висока стручна подготовка и Овластување за проектирање, а проектирањето го врши 
во правно лице, регистрирано во Централниот регистар за вршење на соодветна 
дејност и кое поседува лиценца за проектирање. 

управител:   

М-р ЈОВАН МАТЕСКИ дипл.инж.арх. 
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1.4 Овластување на  проектантот 
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И З Ј А В А 

Јас д-р Љупчо Трпезановски дипл. ел. инж. со ЕМБГ 1506959410008, изјавувам 
дека проектот е во потполност изработен според проектната задача зададена од 

инвеститорот, во согласност со важечките прописи и стандарди за ваков тип инсталации. 

     Одговорен проектант, 

    Д-р Љупчо Трпезановски, дипл. ел. инж. 
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1.6 Проектна програма 

 Инвеститорите Зоран Саботковски од Битола ул. Вангел Мајоро бр. 8-А и Игор 
Алоски од Г. Оризари ул. Стара Чешма бр. 26, планираат изградба на Фотоволтаична 
електрична централа (PV електрана), во согласност со Законската и подзаконската 

регулатива на Република С. Македонија за искористување на обновливите извори на 
енергија (ОИЕ). За таа цел, од проектната организација, побаруваат изработка на идеен 

проект за PV електрана на земјиште во сопственост на инвеститорите. Идејниот проект 
треба да биде во согласност со долунаведената Проектна задача составена од 
архитектонски, градежен и техничко-технолошки дел.     

1.6.1 Архитектонски услови 

Фотоволтаичната електрана да биде изградена на парцелата КП 9/26 и КП 9/25, 
КО Логоварди, Општина Битола, во сопственост на инвеститорите Зоран Саботковски 

од Битола и Игор Алоски од Г. Оризари со имотен лист ИЛ 11244 и ИЛ 11243.  
Од вкупната површина на парцелата, за градба на PV електраната, односно за 

поставување на Фотоволтаичните модули (PV модули), инверторите и 
трансформаторската станица да се искористи само неопходниот дел, почнувајќи со 
градба од северната страна на парцелата кон југ. 

Целата парцела да се огради со челично-поцинкована мрежа со висина од 2 m, 
поставена на железни-поцинковани столбови (цевки). На северната страна да се постави 

двокрилна врата од истиот материјал како и оградата.  
На сите страни од внатрешниот дел од оградата да се остави простор за пристапни 

патеки со моторно возило, до било кој дел од опремата на PV електраната. 

Во средишниот дел, на западната страна на парцелата да се лоцира 
трансформаторската станица. 

Монтажата на PV модулите на носечката конструкција да започне од самата 
северна страна на парцелата и да продолжи кон јужната страна во онолку редови и на 
толкав простор се додека да се постигни бараниот електричен капацитет од максимум 1 

MWp на PV електрана.  

1.6.2 Градежни услови 

Површината на парцелата каде се планира изградбата на PV електрана сe наоѓа на 

земјиште кое е клсифицирано како нива, од која два до три пати годишно се коси трева 
која се користи за сточна храна.  

Фотоволтаичните модули да се монтираат на челично решеткаста топло-
поцинкувана конструкција од цевки и/или профили. Конструкцијата да биде 
прицврстувана на метални поцинкувани клинови (набиени или навртени) во земја, без 

примена на бетон и дегредација на земјиштето. Конструкцијата да биде така 
поставена да истовремено овозможи производство на електрична енергија од PV 

модулите, а до нив и под нив  непречено да може да се коси тревата која ќе се користи за 
сточна храна.   

Трафостаницата (која е модуларна, како компактна целина) да се постави на 

соодветно подножје, посебно припремено со потребната носивост и истото да биде 
подигнато на одредена висина над котата на земјиштето, заради заштита од поплави.  
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Оградата околу парцелата да се постави на начин кој ќе овозможи соодветна 
цврстина на истата без можност за навлегување на луѓе и животни во оградениот 

простор. Мрежата да биде фиксирана за тлото и да не може насилно да се подигнува. 
Каблите од фотоволтаичните стрингови (групи на PV модули) да се водат на 

челично-решеткастата конструкција во посебни перфорирани метални канали до 

инверторите. Каблите од инверторите до трафостаницата да се поставуваат директно 
вкопани во земја. 

Целиот прибор и материјали за спојување на  PV модули, конструкцијата и 
другите метални делови да биде од поцинкувани или други не`рѓосувачки материјали. 
Во никој случај да не се користи заварување за спојување и прицврстување на метални 

делови од и кон конструкцијата. 

1.3. Техничко технолошки услови и електрични параметри 

За трансформација на сончевата енергија во електична енергија да се користат 

монокристални или поликристални силициумови фотоволтаични модули од реномиран 
производител со докажан квалитет.  

Единечната моќност на PV модулите да се избере со вредност и димензии кои ќе 
овозможат максимално производство на електрична енергија со минимално зафаќање на 
површината на парцелата. 

PV модулите фиксно да се постават на челично-решеткастата носечка 
конструкција и да се групираат во стрингови (група од PV модули) кои ќе бидат поврзани 

на трофазен DC/AC инвертор.  
Со трофазен нисконапонски кабел, AC страната на секој инвертор се поврзува на 

нисконапонската собирница во трафостаницата, со преносен однос на трансформаторот 

10/(20)/ 0,4 kV/kV/kV.  
Поврзувањето на трафостаницата 10/(20)/ 0,4 kV/kV/kV, да се изврши кабелски на 

10 kV кабелска електро-дистрибутивната мрежа на ЕВН.  
Вкупната инсталирана електрична моќност на PV електрaната да биде максимум 

до 1 MW, а нејзината врвна моќност во среднонапонската дистрибутивна мрежа да не 

биде поголема од 1 МW. 
Заштитната и прекинувачката електрична опрема во трафостаницата, да се 

димензионира соодветно и да биде од реномиран производител. 
Во проектот да се дадат сите неопходно потребни цртежи, блок-дијаграми, табели 

и др. за да истиот биде јасен и недвосмислен. 

Идејниот проект треба да биде со таква форма и содржина, што ќе претставува 
база за изработка на основен проект. 

При проектирањето да се почитуваат сите законски и подзаконски прописи, 
стандарди, технички нормативи и технички препораки за ваков вид на објекти. 

Идејниот проект на инвеститорот треба да биде предаден во печатена и во 

електронска форма во doc и pdf формат.  

Август2022 г.     Инвеститори, 

 Зоран Саботковски             Игор Алоски 
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II. ЛОКАЦИСКО-УРБАНИСТИЧКИ ДЕЛ
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2.1. Локација на парцелата за фотоволтаичната електрана 

Во овој идеен проект се елаборирани основните локациски, технички и економски 
перформанси на фотоволтаична (PV) електрична централа со инсталирана моќност до 

максимум 1 MW, односно врвна моќност до 1 MWp. Презентираните резултати во 
проектот се во согласност со Законот за градење и сите останати закони и правилници за 

градење на ваков тип на објекти.  
Локацијата планирана за изградба на фотоволтаичната електрана од 

инвеститорите Зоран Саботковски од Битола и Игор Алоски од Г. Оризари е во близината 

на село Логоварди - Општина Битола. Поточно, соодветната парцела е прикажана со 
црвена боја на делот од географската карта на околината на с. Логоварди дадена на слика 

1.  

Локацијата се наоѓа на надморска висина од 575 m, a географските координати се: 
41°02’18”N и 21°24’55”E. Истата е оддалечена помалку од 10 km од метеоролошката 

станица во Битола од каде се добиени дел на валидни податоци за пресметките на 
можното производство на електрична енергија од PV електрана. 

Слика 1. Географска локација на Фотоволтаичната електрана. 
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Јужната граница на парцелата е во близина на патот R1311 Логоварди – Новаци, 
а пристапот до истата е овозможен преку некатегоризиран пат кој излегува на патот 

Р1311(слика 3.). 
Користејќи ја апликацијата Google Earth, на слика 2 прикажана е локацијата на 

релјефна мапа. 

Слика 2. Релјефна мапа на локацијата на PV електраната. 
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Слика 3. Пристапен пат до парцелата. 

Површината на парцелата каде се планира изградбата на PV електрана сe наоѓа на 

земјиште на кое и покрај изградената носечка железна-поцинкувана конструкција на 
фотоволтаичните панели, непречено ќе може да се одгледуваат и одредни нискорастечки 

видови на растенија за сточна храна и друга намена. 

2.2.  Имотен лист и податоци за парцелата 

Парцелите на кои се планира изградаба на PV електрана (слика 4) се со вкупна 
површина од 14288 m2. Овие парцели означени како КП 9/26 и 9/25, КО Логоварди, 

Општина Битола, се во потполна сопственост на инвеститорите Зоран Саботковски од 
Битола и Игор Алоски од Г. Оризари со имотен лист ИЛ 11244 и ИЛ 11243.  

Само еден поголем дел од парцелата ќе биде искористен за монтажа на 
фотоволтаичните модули и монтажа на трансформаторската станица за приклучок кон 
дистрибутивната мрежа, односно за изградба на електричната централа. Преостанатиот 

дел ќе остане како зелена површина или површина за производство на одредени 
нискорастечки земјоделски култури. 

   На јужната страна од парцелата поминува 10 kV далекувод на кој е планиран 
приклучокот кон среднонапонската дистрибутивна мрежа. 
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Слика 4. Катастарски парцели на кои се планира изградба на PV електраната. 
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III: ПРОЕКТЕН ДЕЛ
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3.1. Сончево зрачење и останати метеоролошки податоци 

Во PV електрични централи се врши директна трансформација на енергијата на 
сончевото зрачење во електрична енергија. Имајќи го ова во предвид, за да може да се 
оценат перформансите на некоја PV електрана, потребно е да се познаваат податоците за 

сончевото зрачење за локацијата каде се предвидува нејзиното поставување. Западниот 
дел од Република Македонија и посебно регионот на Битола, изобилува со голема 

густина на енергија на сончевото зрачење кое на годишно ниво е прикажано на слика 5.  

Слика 5. Мапа на просечна густина на енергијата на сончевото 
зрачење во Република Македонија, на годишно ниво. 

Локацијата предвидена за изградба на PV електраната подложена е на голема 
сончева радијација со просечна годишна густина на енергија на сончевото зрачење 

помеѓу 1600 и 1700 kWh/m2.  
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Меѓутоа, за опстојна и попрецизна анализа потребни се часовни податоци и тоа 
за повеќегодишен период. 

Метеоролошката станица во Битола е оддалечена на околу 10 km, па 
метеоролошките податоци што се измерени во оваа станица заради непосредната 
близина, се користат и за предвидената локација на PV електрана.   

Часовните податоци за глобалното и дифузното сончево зрачење врз 

хоризонтална површина, како и часовните податоци за температурата на воздухот и 
брзината на ветерот се генерирани со програмата METEONORM (ver. 6.0). За 

разгледуваната локација на PV електрана, прикажани се сумарните вредности на некои 
параметри при генерирањето на часовните податоци и тоа: месечните вредности на 
интензитетот на глобалното и дифузното сончево зрачење врз хоризонтална површина 

на слика 6 и дневните вредности на интензитетот на сончевото зрачење врз хоризонтална 
површина на слика 7. Дневните вредности на средната, минималната и максималната 

темературата на воздухот прикажани се на слика 8. 

Слика 6. Месечни вредности на интензитетот на глобалното и дифузното 
сончево зрачење врз хоризонтална површина. 
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Слика 7. Дневни вредности на интензитетот на сончевото зрачење врз 

хоризонтална површина.  

Слика 8. Дневни вредности на температурата на воздухот 

(средна, максимална и минимална). 

За одредување на растојанието помеѓу редовите на групите од фотоволтаични 
панели, односно за елиминирање или минимизирање на засенувањето на модулите, од 
битно значење е познавањето на аголот на висина на хоризонтот и промената на аголот 

на висината на сонцето. На слика 9, прикажана е висината на хоризонтот која е 
компјутерски мапирана со помош на софтверската алатка METEONORM. Притоа, може 

да се забележи дека висината на хоризонтот има повисок агол, т.е. “го покрива” сонцето 
само во раните утрински и доцните попладневни часови. Во тие периоди интензитетот 
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на сончевото зрачење има ниски вредности, па според тоа влијанието врз упадното 
сончево зрачење ќе биде занемарливо. 

Слика 9. Агол на висина на хоризонтот и промена на аголот на висината на сонцето. 

3.2. Фотоволтаични модули, поврзување во стрингови и области 

За добивање на електрична енергија од сончевата енергија, ќе се користат 
фотоволтаични модули со моќност од 495W од кинескиот производител Longi Solar или 

од друг производител. Изгледот и димензиите на овој тип на ФВ модули , како и неговите 
електрични и механички параметри прикажани се на сликата 10. 
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Слика 10. Карактеристики на модул Longi Solar LR5-72HOH 495 W. 
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 За добивање на одреден еднонасочен напон во рамките на дозволените работни 

влезни напони на инверторите, повеќе PV модули се поврзуваат во серија и формираат 
т.н. стринг. Во случајот за оваа PV електрана, стринговите ќе се формираат од 18 и 19 
PV модули поврзани во серија. Изгледот на еден ваков стринг прикажан е на сликата 11, 

каде со симболот                 прикажен е еден PV модул. 
 

 
 

 

         
 
 

 

         
 

 
 

За да се обезбеди инсталирана моќност на PV електрана од околу 1 MWp, 

потребно ќе биде да се постават 72 стрингови од по 19 модули и 36 стрингови од по 18 
модули. Со тоа ќе се добие моќност од околу: 

 
За да се добие оваа електрична моќност, потребно ќе биде во PV електрана да се 

вградат 2016 PV модули.  Детален приказ на нивното поставување во градежниот опфат 
е даден во графичкиот дел на Лист 1/5, а поврзувањето на модулите во стрингови е 
прикажано во графичкиот дел на Лист 3/5. 

 

 
 
3.3.  Конверзија на електричната енергија добиена од PV модули 
 
 На излезот на секој стринг ќе се произведува електрична енергија на еднонасочен 

напон и струја. За да може оваа енергија да се дистрибуира до електричните потрошувачи 
преку дистрибутивната електрична мрежа, потребно е истата да се трансформира во 
електрична енергија со наизменичен напон и струја. За таа цел модулите односно секој 

стринг ќе се приклучува на инвертор, чија улога е да ја трансформира електричната 
енергија произведена со еднонасочен напон и струја во електрична енергија со 
наизменичен напон и струја, со минимални загуби на енергија во самиот инвертор. Како 

инвертор со многу добри карактеристики, може да се употреби инверторот тип SUN2000-
60KTL од производителот Huawei прикажан на сликата 12. Поврзувањето на модулите 

на инверторите е прикажано во графичкиот дел на Лист 2/5. 

 
 

 

Слика 11. PV стринг составен од 18 и 19 сериски поврзани PV модули.  

1               2                3               4       . . . . . .       16             17              18             19 
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3.4. Блок шема на електричните врски во PV електрана 
 

 Начинот на поврзување на стринговите, инверторите и прекинувачката опрема 
прикажани се на блок шемата електричните врски, детално прикажана во графичкиот дел 
на Лист 4/5 –  Еднополна шема на DC/AC врски Инвертор-Разводни табли.

Слика 12. Инвертер тип SUN2000-100KTL и негови карактеристики. 
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3.5. Приклучок на PV електрана на дистрибутивната електрична мрежа 
 

При изградба на PV електрана, значајно за локацијата е да се истакне дека на 

јужната страна на парцелата поминува 10 kV далновод.  
 Бидејќи се работи за PV електрана со релативно голема моќност, приклучокот кон 

дистрибутивната мрежа ќе се реализира преку трансформаторска постројка, со 
трансформатор од 1000 kVA 10(20)/0,4 kV/kV.  
 Контејнерот на трафостаницата треба да се постави на бетонско подножје со 

димензии 620х360 cmxcm, кое треба да биде подигнато неколку десетини сантиметри од 
површината на земјата. За трафостаницата треба да биде димензиониран и вкопан во 

земја соодветен заземјувач, според техничките прописи и препораки. Поврзувањето на 
трафостаницата со 10 kV дистрибутивен подземен вод треба да се изведе со три 
едножилни кабли за напонско подрачје од 24 kV под земја и на најблискиот столб кој се 

наоѓа на оддалеченост од околу 500 m од трафостаницата. Детален приказ на 
еднополната шема на трафостаницата и НН дел е даден во графичкиот дел на Лист 5/5.  

 
 

 

3.6. Автоматска работа, надзор и управување 

 
  Сите инвертери кои се поставени во електраната, помеѓу себе, дата логерот 

и метео станицата се поврзани преку комуникациски кабел со систем на комуникација 
(тип RS485). Дата логерот (уредот за прибирање и складирање на податоци) е конектиран 

на интернет мрежата при што во секој момент можеме да му пристапиме далечински и 
да ја следиме работата на системот во реално време.  

Инвертерите нормално работат автоматски, без интервенција на операторот и 

автоматски се исклучуваат кога не е можна работа на мрежата. За да сопственикот и 
компанијата која се грижи за одржување на фотоволтаичната електрана може да ја следи 

нејзината работа при различни услови, овозможено е собирање, меморирање и 
компјутерска обработка на параметрите на работните режими на електраната. Во склоп 
на опремата за автоматски надзор и собирање на податоци производителот на 

инвертерите HUAWEI, нуди и мини-метеоролошка станица со сензори за следење и 
ажурирање на локалните временските услови (сончево зрачење, температура на 

воздухот, брзина на ветерот и др.).  
Комплетната опрема за автоматска работа, надзор на работењето и прибирањето 

на податоци за централата, ќе биде набавена од производителот на инверторите  

HUAWEI.  
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Слика 13. Блок шема за надзор на работата на ФВ електрана и пренос на податоци. 
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3.7. Носечка конструкција за PVмодули и начин на поставување 
 
 Целата носечка конструкција и спојниот прибор за PV модули треба да биде 
изработена од поцинковани железни цевки или профили и други нерѓосувачки  

материјали. Конструкцијата ќе биде прицврстувана на метални поцинкувани клинови 
(набиени или навртени) во земја, без примена на бетон и оштетување на земјиштето. 

Носечката конструкција за една област на PV модули прикажана е на слика 14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 
 

Na~inot na postavuvawe na nose~ka konstrukcija na dve sosedni рамки 
prika`an e na slika 15. 

 

Слика 14. Носечката конструкција за една област на PV модули. 

 

 

Над земја 

 

6001000 
Навоен клин    или Набивен клин 

 

 

 

Димензиите се во mm 

Под земја 

(250) 



Идеен проект за изградба на фотоволтаична централа со врвна моќност до 1 МW, со намена Е1.13  

на КП 9/25 и КП 9/26, КО Логоварди, Општина Битола 
 

 

Друштво за услуги, градежништво и трговија увоз-извоз “МАТЕСКИ АРХИТЕКТИ” ДООЕЛ– Битола      25 
 

 
Поставувањето на фотоволтаичните модули ќе се изврши на монтажно-

демонтажна конструкција изработена од поцинкувани железни цевки со кружна (или 
правоаголна форма) на начин прикажан на сликите 16, 17, 18 и 19. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Слика 15. Начин на поставување на носечка конструкција на две соседни рамки. 

  

Слика 16. Начин на поставување на навојни клинови за носечка конструкција. 

  

Слика 17. Вкопан клин во земја и поставување на носечката конструкција на него. 
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Слика 18. Монтажа на носечка конструкција и PV модули. 

Слика 19. Завршно поставени PV модули (една можна варијанта). 
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3.8. Основни технички перформанси на PV централа 

Перформансите на PV централата се определуваат со симулација. За таа намена е 
искористена програмата PVSYST (вер. 5.05). Притоа, како влезни податоци се користат 
претходно генерираните податоци со програмата METEONORM. Во таб. 1 се прикажани 

средните вредности на главните перформанси на централата. 

Табела 1 –  Основни перформанси на PV централата (средни месечни вредности на: глобалното 
сончево зрачење врз хоризонтална површина, средна температура на воздухот, 
глобалното сончево зрачење врз наклонета површина)  
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IV. Заклучок 
 
Предвидената локација ги има сите потребни услови за изградба на PV електрана. 

Погодност е што се наоѓа во делот на Р. Македонија со висока средна вредност на 

сончевото зрачење. Исто така, е значајно што се наоѓа на рамно земјиште, без услови за 

покривање на сонцето поради висината на хоризонтот.  
Голема погодност е проаѓањето на 10 kV далновод во близина на парцелата. Со 

фактот што тој се наоѓа јужната страна, постојат услови за поставување на 

трансформатор 10/0,4 kV во контејнерски објект, кој нема да ги засенува PV модули. 
Врз основа на вредностите на параметрите и другите услови, а имајќи ја предвид 

законската регулатива, може да се заклучи дека PV електрана ќе работи економски 
исплатливо, но исто така ќе биде и репрезентативен пример за примена на обновливите 
извори на енергија во Р. Македонија. 
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V: ГРАФИЧКИ ДЕЛ
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577.952

61

578.182

62

578.289

a

63

578.234

a

64

578.033

65

578.120

66

578.257

a

67

578.345

a

68

578.042

69

578.092

70

578.298

a

71

578.139

a

72

577.879

73

576.472

k

74

575.724

k

75

576.354

k

76

576.802

zp

77

576.781

zp

80

576.572

81

576.510

82

576.708

83

576.506

84

576.677

85

576.665

86

576.783

87

576.889

88

576.779

5

7

7

.
5

0

0

5

7

6

.
0

0

0

5

7

6

.
0

0

0

5

7

6

.
5

0

0

5

7

6

.
5

0

0

5

7

7

.
0

0

0

5

7

8

.
0

0

0

5

7

6

.
5

0

0

5

7

6

.

5

0

0

5

7

6

.

5

0

0

Легенда:

катастарски парцели

објекти

изохипси

граница на плански опфат

број на катастарска парцела

број на објект

тревник

коти на терен

број на точка

20м од опфат

жичана ограда

бетонска ограда

железна ограда

канал

асфалт

земјен пат

рамка од 2х10 модули

рамка од 2х8 модули

инвертор SUN2000-60KTL

417/4

1

605.099

50

605.100

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV Х≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 8≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 9≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 10≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 11≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 12≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 13≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 14≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 15≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 16≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 17≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 18≈

=

TS

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 7≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 6≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 5≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 4≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 3≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 2≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 1≈

=

( 3,6 m/sek )
Z=56

SZ=78
( 2,6 m/sek )

JZ=39

   RU@A NA VETEROT

S=183

J=131

JI=63

SI=57

I=20

o/oo

o/oo

o/oo

o/oo

o/oo

o/oo

o/oo

o/oo
373 o/oo

11,5 So

( 2,2 m/sek )

( 2,2 m/sek )

( 1,8 m/sek )

( 2,6 m/sek )

( 3,6 m/sek )

( 2,5 m/sek )

GODI[NA TERMI^KA 

15°S

14°S

13°S

12°S

11°S

10°S

9°S

period (1949 - 1975)
М=1:1000

1/5

Друштво за услуги, градежништво и трговија

увоз - извоз "МАТЕСКИ АРХИТЕКТИ"

ДООЕЛ Битола

email: mateski.architects@gmail.com

mob: +38970850389

ИДЕЕН ПРОЕКТ

за изградба на фотоволтаична централа со врвна

моќност до 1 MW , со намена Е1.13 на КП 9/25 и КП

9/26, КО Логоварди, Општина Битола

ПРОЕКТ

ИНВЕСТИТОР

Зоран Саботковски, ул. "Вангел Мајоро"

бр. 8-А - Битола и Игор Алоски ул. „Стара

Чешма“ бр. 26 - Г. Оризари

ФАЗА

ЕЛЕКТРИКА

E

РАЗМЕР

ОДГОВОРЕН ПРОЕКТАНТ

Проф. д-р ЉУПЧО ТРПЕЗАНОВСКИ дип.ел. инж.

овластување А бр. 4.0054

БР. НА ПРИЛОГ

ДАТА

ТЕХНИЧКИ БРОЈ

051-03/2021

ПРИЛОГ

dipl.el.in`.

ODGOVOREN
PROEKTANT 0054A.4.

Prof. D-r  QUPЧO
TRPEZANOVSKI

ELEKTROTEHNIKA

08.2022

ДИСПОЗИЦИЈА НА ФВ МОДУЛИТЕ

ВО ГРАДЕЖНИОТ ОПФАТ НА

ПАРЦЕЛАТА



1

576.824

zp

2

576.721

zp

3

576.606

k

4

575.763

k

5

576.765

k

6

576.578

zp
7

576.710

zp

8

576.515

k

9

575.901

k

10

576.891

k

11

576.539

zp

12

576.622

zp
13

576.526

k

14

575.897

k

15

576.683

k

16

576.487

k

17

575.881

k

18

576.555

k

19

576.521

zp

20

576.516

zp

21

576.767

22

576.875

23

576.792

24

576.630

25

576.671

26

576.449

27

576.766

28

576.591

29

576.581

30

576.804

31

576.065

k

32

576.161

k

33

576.814

34

576.833

35

576.087

k

36

575.969

k

37

576.846

38

576.012

k

39

576.852

40

576.555

41

576.385

42

576.709

43

576.768

44

576.643

45

576.597

46

576.677

47

576.912

48

576.687

49

576.719

50

576.858

51

576.844

52

576.764

53

576.910

54

576.989

55

576.922

56

576.807

57

577.908

58

578.149

a

59

578.305

a

60

577.952

61

578.182

62

578.289

a

63

578.234

a

64

578.033

65

578.120

66

578.257

a

67

578.345

a

68

578.042

69

578.092

70

578.298

a

71

578.139

a

72

577.879

73

576.472

k

74

575.724

k

75

576.354

k

76

576.802

zp

77

576.781

zp

80

576.572

81

576.510

82

576.708

83

576.506

84

576.677

85

576.665

86

576.783

87

576.889

88

576.779

5

7

7

.
5

0

0

5

7

6

.
0

0

0

5

7

6

.
0

0

0

5

7

6

.
5

0

0

5

7

6

.
5

0

0

5

7

7

.
0

0

0

5

7

8

.
0

0

0

5

7

6

.
5

0

0

5

7

6

.

5

0

0

5

7

6

.

5

0

0

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 8≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 9≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 10≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 11≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 12≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 13≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 14≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 15≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 16≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 17≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 18≈

=

TS

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 7≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 6≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 5≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 4≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 3≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 2≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 1≈

=

TS

Легенда:

катастарски парцели

објекти

изохипси

граница на плански опфат

број на катастарска парцела

број на објект

тревник

коти на терен

број на точка

20м од опфат

жичана ограда

бетонска ограда

железна ограда

канал

асфалт

земјен пат

рамка од 2х10 модули

рамка од 2х8 модули

инвертор SUN2000-60KTL

417/4

1

605.099

50

605.100

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV Х≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 18≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 17≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 16≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 15≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 14≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 13≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 12≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 11≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 10≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 9≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 8≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 7≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 6≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 5≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 4≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 3≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 2≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 1≈

=

( 3,6 m/sek )
Z=56

SZ=78
( 2,6 m/sek )

JZ=39

   RU@A NA VETEROT

S=183

J=131

JI=63

SI=57

I=20

o/oo

o/oo

o/oo

o/oo

o/oo

o/oo

o/oo

o/oo
373 o/oo

11,5 So

( 2,2 m/sek )

( 2,2 m/sek )

( 1,8 m/sek )

( 2,6 m/sek )

( 3,6 m/sek )

( 2,5 m/sek )

GODI[NA TERMI^KA 

15°S

14°S

13°S

12°S

11°S

10°S

9°S

period (1949 - 1975)
М=1:1000

2/5

Друштво за услуги, градежништво и трговија

увоз - извоз "МАТЕСКИ АРХИТЕКТИ"

ДООЕЛ Битола

email: mateski.architects@gmail.com

mob: +38970850389

ИДЕЕН ПРОЕКТ

за изградба на фотоволтаична централа со врвна

моќност до 1 MW , со намена Е1.13 на КП 9/25 и КП

9/26, КО Логоварди, Општина Битола

ПРОЕКТ

ИНВЕСТИТОР

Зоран Саботковски, ул. "Вангел Мајоро"

бр. 8-А - Битола и Игор Алоски ул. „Стара

Чешма“ бр. 26 - Г. Оризари

ФАЗА

ЕЛЕКТРИКА

E

РАЗМЕР

ОДГОВОРЕН ПРОЕКТАНТ

Проф. д-р ЉУПЧО ТРПЕЗАНОВСКИ дип.ел. инж.

овластување А бр. 4.0054

БР. НА ПРИЛОГ

ДАТА

ТЕХНИЧКИ БРОЈ

051-03/2021

ПРИЛОГ

dipl.el.in`.

ODGOVOREN
PROEKTANT 0054A.4.

Prof. D-r  QUPЧO
TRPEZANOVSKI

ELEKTROTEHNIKA

08.2022

ПОВРЗУВАЊЕ НА ФВ МОДУЛИ НА

ИНВЕРТЕРИ



1

576.824

zp

2

576.721

zp

3

576.606

k

4

575.763

k

5

576.765

k

6

576.578

zp
7

576.710

zp

8

576.515

k

9

575.901

k

10

576.891

k

11

576.539

zp

12

576.622

zp
13

576.526

k

14

575.897

k

15

576.683

k

16

576.487

k

17

575.881

k

18

576.555

k

19

576.521

zp

20

576.516

zp

21

576.767

22

576.875

23

576.792

24

576.630

25

576.671

26

576.449

27

576.766

28

576.591

29

576.581

30

576.804

31

576.065

k

32

576.161

k

33

576.814

34

576.833

35

576.087

k

36

575.969

k

37

576.846

38

576.012

k

39

576.852

40

576.555

41

576.385

42

576.709

43

576.768

44

576.643

45

576.597

46

576.677

47

576.912

48

576.687

49

576.719

50

576.858

51

576.844

52

576.764

53

576.910

54

576.989

55

576.922

56

576.807

57

577.908

58

578.149

a

59

578.305

a

60

577.952

61

578.182

62

578.289

a

63

578.234

a

64

578.033

65

578.120

66

578.257

a

67

578.345

a

68

578.042

69

578.092

70

578.298

a

71

578.139

a

72

577.879

73

576.472

k

74

575.724

k

75

576.354

k

76

576.802

zp

77

576.781

zp

80

576.572

81

576.510

82

576.708

83

576.506

84

576.677

85

576.665

86

576.783

87

576.889

88

576.779

5

7

7

.
5

0

0

5

7

6

.
0

0

0

5

7

6

.
0

0

0

5

7

6

.
5

0

0

5

7

6

.
5

0

0

5

7

7

.
0

0

0

5

7

8

.
0

0

0

5

7

6

.
5

0

0

5

7

6

.

5

0

0

5

7

6

.

5

0

0

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 8≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 9≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 10≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 11≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 12≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 13≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 14≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 15≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 16≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 17≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 18≈

=

TS

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 7≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 6≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 5≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 4≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 3≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 2≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 1≈

=

Лист 3/5 Поврзување на ФВ модули во

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 8≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 9≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 10≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 11≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 12≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 13≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 14≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 15≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 16≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 17≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 18≈

=

TS

Легенда:

катастарски парцели

објекти

изохипси

граница на плански опфат

број на катастарска парцела

број на објект

тревник

коти на терен

број на точка

20м од опфат

жичана ограда

бетонска ограда

железна ограда

канал

асфалт

земјен пат

рамка од 2х10 модули

рамка од 2х8 модули

инвертор SUN2000-60KTL

417/4

1

605.099

50

605.100

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV Х≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 7≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 6≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 5≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 4≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 3≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 2≈

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 1≈

=

стринг 4/18

стринг 5/18

стринг 6/18

стринг 1/18

стринг 2/18

стринг 3/18

стринг 4/17

стринг 5/17

стринг 6/17

стринг 1/17

стринг 2/17

стринг 3/17

стринг 4/16

стринг 5/16

стринг 6/16

стринг 1/16

стринг 2/16

стринг 3/16

стринг 4/15

стринг 5/15

стринг 6/15

стринг 1/15

стринг 2/15

стринг 3/15

стринг 4/14

стринг 5/14

стринг 6/14

стринг 1/14

стринг 2/14

стринг 3/14

стринг 4/13

стринг 5/13

стринг 6/13

стринг 1/13

стринг 2/13

стринг 3/13

стринг 4/12

стринг 5/12

стринг 6/12

стринг 1/12

стринг 2/12

стринг 3/12

стринг 4/11

стринг 5/11

стринг 6/11

стринг 1/11

стринг 2/11

стринг 3/11

стринг 4/10

стринг 5/10

стринг 6/10

стринг 1/10

стринг 2/10

стринг 3/10

стринг 4/9

стринг 5/9

стринг 6/9

стринг 1/9

стринг 2/9

стринг 3/9

стринг 4/8

стринг 5/8

стринг 6/8

стринг 1/8

стринг 2/8

стринг 3/8

стринг 4/7

стринг 5/7

стринг 6/7

стринг 1/7

стринг 2/7

стринг 3/7

стринг 4/6

стринг 5/6

стринг 6/6

стринг 1/6

стринг 2/6

стринг 3/6

стринг 4/5

стринг 5/5

стринг 6/5

стринг 1/5

стринг 2/5

стринг 3/5

стринг 4/4

стринг 5/4

стринг 6/4

стринг 1/4

стринг 2/4

стринг 3/4

стринг 4/3

стринг 5/3

стринг 6/3

стринг 1/3

стринг 2/3

стринг 3/3

стринг 4/2

стринг 5/2

стринг 6/2

стринг 1/2

стринг 2/2

стринг 3/2

стринг 4/1

стринг 5/1

стринг 6/1

стринг 1/1

стринг 2/1

стринг 3/1

( 3,6 m/sek )
Z=56

SZ=78
( 2,6 m/sek )

JZ=39

   RU@A NA VETEROT

S=183

J=131

JI=63

SI=57

I=20

o/oo

o/oo

o/oo

o/oo

o/oo

o/oo

o/oo

o/oo
373 o/oo

11,5 So

( 2,2 m/sek )

( 2,2 m/sek )

( 1,8 m/sek )

( 2,6 m/sek )

( 3,6 m/sek )

( 2,5 m/sek )

GODI[NA TERMI^KA 

15°S

14°S

13°S

12°S

11°S

10°S

9°S

period (1949 - 1975)
М=1:1000
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ПОВРЗУВАЊЕ НА ФВ МОДУЛИ ВО

СТРИНГОВИ



AC-1

ТС 10(20)/0.4 kV

ДИСТРИБУТИВНА

МРЕЖА 10(20) kV

ЛИНИЈА НА

РАЗГРАНИЧУВАЊЕ

kWh

MRO

D

5

Y

1000 kVA

0
.
4
 
k
V

,
 
N

,
 
5
0
H

z
,
 
T

N
-
C

-
S

4X95mm ,

AC-2

~

~

INV 01

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

100 A

100 A

2

2

4X95mm ,

AC-3

100 A

2

4X95mm ,

AC-4

100 A

2

4X95mm ,

AC-5

100 A

2

4X70mm ,

AC-6

100 A

2

4X95mm ,

AC-7

100 A

2

4X95mm ,

AC-8

100 A

2

4X95mm ,

AC-9

100 A

2

4X95mm ,

AC-10

100 A

2

4X95mm ,

AC-11

100 A

2

4X95mm ,

AC-12

100 A

2

4X95mm ,

AC-13

100 A

2

4X95mm ,

AC-14

100 A

2

4X95mm ,

AC-15

100 A

2

4X95mm ,

AC-16

100 A

2

4X95mm ,

AC-17

100 A

2

4X95mm ,

AC-18

100 A

2

4X95mm ,

INV 02

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 03

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 04

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 05

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 06

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

INV 07

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 08

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 09

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 10

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 11

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 12

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

INV 13

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 14

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 15

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 16

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 17

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

INV 18

=

HUAWEI SUN2000-60KTL

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~
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ЕДНОПОЛНА ШЕМА НА DC/AC

ВРСКИ ИНВЕРТОР - РАЗВОДНИ

ТАБЛИ



Влезна ќелијаИзлезна ќелија
Заштитна ќелија Спојна ќелијаМерна ќелија

Трафо

Таблa НН

R<4 ома

3xNA2XS(F)2Y 1х50 RM 16  

19,20  Потрошувачи за сопствени потреби
1 - 18  Развод кон инвертерите
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ELECTRICAL PARAMETERS OF PV MODULES

PARAMETER UNIT VALUE

STC

 P

MAX

Wp

250

 U

OC

V
37,8

 U

MPP

V
29,7

 I

MPP

A
8,43

 I

SC

A
8,75

Max. system voltage

V 1000

 STC - Irradiance 1000 W/m

2

, Cell temperature 25°C, Air mass 1.5

MPP - Maximum Power Point

OC - Open Circuit

SC -Short Circuit

ELECTRICAL PARAMETERS OF STRING TYPE 2
PV STRING WITH 22 MODULES CONNECTED IN SERIES

 PARAMETER UNIT VALUE

 P

inst

kWp 5,5

 U

OC

(STC)

V
831,6

 U

OC

(-10°C)

V
930,56

 I

SC

(STC)

V
8,75

 I

SC

(-10°C)

V
8,61

 U

MPP

(STC)

V
653,4

 I

MPP

(STC)

V
8,43

 STC - Irradiance 1000 W/m

2

, Cell temperature 25°C, Air mass 1.5

MPP - Maximum Power Point

OC - Open Circuit

SC - Short Circuit

ELECTRICAL PARAMETERS OF STRING TYPE 1
PV STRING WITH 23 MODULES CONNECTED IN SERIES

 PARAMETER UNIT VALUE

 P

inst

kWp 5,75

 U

OC

(STC)

V
869,4

 U

OC

(-10°C)

V
972,86

 I

SC

(STC)

V
8,75

 I

SC

(-10°C)

V
8,61

 U

MPP

(STC)

V
683,1

 I

MPP

(STC)

V
8,43

 STC - Irradiance 1000 W/m

2

, Cell temperature 25°C, Air mass 1.5

MPP - Maximum Power Point

OC - Open Circuit

SC - Short Circuit

©

ЕДНОПОЛНА ШЕМА НА

ТРАФОСТАНИЦА 10(20)/0,4 kV СО
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