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Врз основа на  Законот  за  просторно и  урбанистичко планирање 

(Сл.весник  на  Р.М.  бр.  51/05,  бр.137/07  и  91/09)  и  Правилник  за 

стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Службен весник на 

РМ бр. 78/06, бр.140/07, бр.12/09 и бр. 93/09), а во врска со изработка на 

Локална  урбанистичка  планска  документација  за  изградба  на  соларна 

електрана со снага од 1 МW на дел од КП 289/1, КО Ајватовци, Општина 

Илинден, БИЛД д.о.о.е.л од Скопје  го издава следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПЛАНЕРИ 

 

За  изработка  на  Локална  урбанистичка  планска  документација  за 

изградба на соларна електрана со снага од 1 МW на дел од КП 289/1, КО 

Ајватовци,  Општина  Илинден,  со  технички  број  79/10,  како  планери  се 

назначуваат: 

• Бојан Муличковски, диа овластување бр.0.0070 

• Искра Ефремова, диа овластување бр.0.0085 

• Катерина Карага, диа соработник 

• Илина Лалкова, диа соработник 

Планерите  се  должни  урбанистичката  документација  да  ја 

изработат  согласно  Законот  за  просторно  и  урбанистичко  планирање 

Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ 

бр.51/05,  бр.137/07  и 91/09)  и Правилник  за  стандарди и нормативи за 

урбанистичко  планирање  (Службен  весник  на  РМ  бр.  78/06,  140/07, 

12/09 и 93/09)  како и другите важечки прописи и нормативи од областа 

на урбанизмот. 

УПРАВИТЕЛ 
 

            Александар Гаврилоски, 

Ул. Руди Чаевац бр. 43‐4, тел/фах 02 322 1976,  
МК 403002463980, ИК Банка А. Д. Скопје ж‐ска 270000001048166

БИЛДД.О.О.Е.Л. ‐ Извоз –Увоз Скопје, 
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3.1. Текстуален дел  ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 
 
Постапка  за  изготвување  на  Локална  урбанистичка  планска 

документација за изградба на соларна електрана со снага од 1 МW на дел од КП 
289/1,  КО  Ајватовци,  Општина  Илинден,  е  покрената  по  барање  на  фирмата 
АЛТЕРНАТИВ  ЕНЕРЏИ  д.о.о.е.л  со  седиште  на  ул.  Цар  Самоил  бр.  24,  Општина 
Куманово. 

Според  член  50‐а  од  Законот  за  просторно  и  урбанистичко  планирање 
(Сл.весник на Р.М. 51/05, бр.137/07 и 91/09) со Локалната урбанистичка планска 
документација  може  да  се  врши  уредување  и  користење  на  просторот  со 
определување на градежна парцела во и вон планскиот опфат, како и уредување 
и користење на просторот во рамките на формирана градежна парцела, за градби 
утврдени  со  закон  како  градби  од  трета,  четврта  и  петта  категорија,  а  заради 
реализација на инвестициски проекти од значење за Општината.  

Во  планскиот  опфат  може  да  се  уредува  користење  на  просторот  со 
локална  урбанистичка планска документација доколку не е оформена  градежна 
парцела ако до истата постои изградена сообраќајна секундарна инфраструктура 
и за изградба на инфраструктурни градби и водови. 

Користејќи  ја  ажурираната  геодетска  подлога  изработена  од  овластена 
фирма  ГЕО  ПРЕМЕР  КАТ  д.о.о.е.л  ‐  Скопје,    изработивме  Локална  урбанистичка 
планска  документација  согласно  Правилникот  за  поблиска  содржина,  размер  и 
начин  на  графичка  обработка  на  урбанистичките  планови  и  Правилник  за 
стандарди  и  нормативи  за  урбанистичко  планирање  (Сл.весник  на  РМ  78/06, 
140/07 и 12/09). 

Документационата  основа  претставува  основен  појдовен  елемент  во 
методолошкиот  процес  на  истражување  и  истата  ќе  послужи  како  основа  за 
изработка  на  планската  документација.  Со  анализа  на  просторот  во  рамките  на 
опфатот,  се  добиваат  потребните  информации  за  постојната  состојба  и 
комуналната  опременост  па  се  до  можностите  за  понатамошно  користење  на 
просторот. 

 
Документационата основа е изработена врз основа на: 
 

• Ажурирана геодетска подлога изготвена од овластена фирма; 
 

• Теренско снимање на просторот од страна на стручна екипа на извршителот 
(состојба 2010 година); 

 

• Аналитичка обработка на евидентираните податоци; 
 

• Постојна урбанистичка документација. 
 
Документационата основа содржи: 
 

• Анализа на постојната организација на просторот; 
 

• Анализа  на  постоен  градежен  фонд,  сообраќајна  и  комунална 
инфраструктура; 

 

• Анализа на досегашната урбанистичка документација; 
 

• Оценка на можности за просторен развој. 
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3.2. Географско и геодетско одредување на подрачјето на планскиот опфат со 
опис на неговите граници и површина  

     
Просторот  дефиниран  за  изработка  на  Локална  урбанистичка  планска 

документација за изградба на соларна електрана со снага од 1 МW на дел од КП 
289/1, КО Ајватовци, Општина Илинден, се наоѓа во Општина Илинден, северо –
северозападно од селото Ајватовци, на надморска височина од 300‐400м. 

До  локалитетот  има  обезбедена  сообраќајна  секундарна 
инфраструктура,  од  постојниот  локален  пат  за  Ајватовци  до  парцелата  која  е 
предмет на оваа Локална урбанистичка планска документација.  

  Бидејќи се работи за локација, за која не постои урбанистички план, т.е. 
истата  е  лоцирана  во    просторен  план,  планскиот  опфат  се  однесува  само  на 
предметната  локација.  Границите  на  планскиот  опфат  се  поклопуваат  со 
новоформираната    градежна парцела 1.1,  како дел од   КП 289/1,   КО Ајватовци, 
Општина Илинден. 

Дефинираниот  простор  за  изработка  на  наведениот  плански  документ 
зафаќа  површина од 20000 м2  или 2 ha .  

Во  геодетскиот  елаборат  за  нумерички  податоци  дадени  се 
координатите по х и у за  деталнито точки што ја формираат локацијата и тоа: 

 
 

1  550656.1 651963.4 367.39
2  550635.2 651980.5 368.35
3  550613.5 652003.5 367.84
4  550601.8 652019.1 367.12
5  550657.7 651905.7 362.359
6  550656.1 651908.6 362.519
7  550636.6 651929.4 365.541
8  550618.3 651950.6 366.299
9  550597.8 651975  366.193

10  550577.2 652002.2 365.265
11  550559.4 652029.6 363.065
12  550546.5 652052.1 361.493
13  550535.9 652072  359.67
14  550535 652074.2 359.228
15  550562.8 652085.1 361.787
16  550564.1 652083.4 362.25
17  550580.7 652056  364.837
18  550595.3 652030.3 366.566
19  550603.8 651998.7 367.488
20  550619.1 651973.3 367.831
21  550638.9 651953.3 367.299
22  550658.5 651940  365.673
23  550668.4 651933.9 363.392
24  550677.9 651928.7 361.227
25  550680.4 651926.5 360.953
26  550691.8 651954  363.368
27  550669.8 651952.2 366.003
28  550664.8 651973.2 367.663
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29  550641.8 651993.4 368.551
30  550619 652018.9 368.038
31  550601.5 652045.4 366.634
32  550589.1 652068.2 365.233
33  550588.1 652093.6 365.081
34  550590.6 652095.6 365.464
35  550586.5 652096.9 364.966
36  550588.2 652099.1 365.214
37  550607.8 652073.2 367.407
38  550605.8 652071.5 367.172
39  550624 652043.4 368.624
40  550626.3 652044.7 368.834
41  550644.8 652020.6 369.593
42  550643.1 652018.3 369.398
43  550663.9 651996.8 369.199
44  550667.1 651997.8 369.379
45  550681.7 651982.6 368.157
46  550680.8 651980  367.917
47  550686 651978.3 367.586
48  550686.7 651981.4 367.744
49  550692.5 651982.5 367.341
50  550694.5 651979.8 366.916
51  550701.1 651993.3 367.806
52  550682.9 652010.5 370.783
53  550666.1 652029.3 371.456
54  550647 652048.5 370.952
55  550631.1 652069.9 370.046
56  550617.2 652093.1 369.03
57  550605.8 652114.7 368.213
58  550592.2 652133.3 367.671
59  550573.1 652153.9 367.56
60  550559.1 652140.3 364.239
61  550556.9 652137.6 363.814
62  550587.3 652165.5 370.854
63  550605.9 652144.7 370.541
64  550620.3 652122.5 370.635
65  550630.1 652097.5 370.975
66  550644.6 652069  371.503
67  550662.4 652045  372.164
68  550690.3 652022.5 372.302
69  550711 652005.5 367.993
70  550727.2 652026  368.668
71  550707.8 652034.7 372.907
72  550687 652056.4 375.079
73  550672.5 652078.2 375.419
74  550659.7 652100.7 375.343
75  550643 652125.9 374.341
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76  550628.9 652148.2 373.817
77  550602.9 652179.1 374.42
78  550624.8 652194.2 380.178
79  550639.6 652174.7 379.052
80  550661.7 652143.5 378.443
81  550677.9 652108.6 378.346
82  550700.1 652084.5 378.628
83  550717 652068.3 377.249
84  550734.1 652052.2 373.183
85  550751.6 652072.4 374.993
86  550736.2 652089.8 380.662
87  550714.9 652113.6 383.139
88  550695.5 652138  383.702
89  550676.8 652165.6 383.158
90  550658.5 652189.9 384.274
91  550636.1 652213.1 385.511
92  550652.2 652231.8 391.911
93  550673.4 652212.3 391.402
94  550695.7 652191.5 390.398
95  550719.7 652158.1 390.698
96  550741.6 652137.7 389.964
97  550760.7 652122.5 386.104
98  550774.7 652106.5 379.785
99  550783.4 652098.6 377.113

101  550791 652116.5 379.506
102  550767.8 652135.6 387.894
103  550744.4 652149.2 392.53
104  550726 652170.6 393.33
105  550710.2 652192.3 392.902
106  550688.6 652212.9 393.381
107  550663.4 652239.5 394.542
108  550685 652249.8 398.91
109  550705.1 652227.4 399.046
110  550724.7 652206.5 398.103
111  550742.9 652182.5 398.101
112  550761.1 652164.7 395.115
113  550784.6 651941  350.71
114  550784.4 651943.9 350.42
115  550779.7 651946  349.96
116  550779.3 651957.8 349.65
117  550784.5 651959  350.07
118  550778.6 651967.6 349.57
119  550775.7 651962.6 349.61
120  550761.6 651964.7 351.28
121  550719.1 651990.6 364.05
122  550712.4 651989.7 364.844
123  550742.2 652006.6 362.227
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124  550746.5 652005.7 361.514
125  550781.3 652018  358.7
126  550781 652020.5 359.012
127  550814.2 652035.4 359.281
128  550813.2 652037.5 359.54
129  550819.5 652035.2 358.983
130  550821.9 652036.5 359.168
131  550841.7 652073.8 363.495
132  550817 652094.5 370.568
133  550777.3 652078.9 372.884
134  550790.6 652063.4 367.327
135  550800.9 652049.7 362.741
136  550820.6 652030.2 359.158
137  550823.1 652028.2 359.296
138  550810.4 652006.7 357.342
139  550808 652006.4 357.168
140  550797.2 651961.5 354.658
141  550799.7 651961  354.947
142  550776 651891.2 348.763
143  550771.8 651891.4 348.575
144  550774.8 651896.9 348.868
145  550770.8 651912.9 348.957
146  550774.6 651914.1 348.935
147  550781.8 651979.6 350.286
148  550787.8 651998.3 352.343
149  550782 651999.4 355.418
150  550773.6 651980.3 353.278
151  550756.1 651966.9 352.085
152  550755.7 651963.2 351.9
153  550731 651956.7 355.529
154  550728.5 651959.4 356.21
155  550712.7 651949.7 358.137
156  550711.1 651952.1 358.488
157  550701.6 651955.9 362.153

 
 
3.3. Историјат  на  планирањето  и  уредувањето  на  подрачјето  на  планскиот 

опфат и неговата околина 
 
    Предметната  локација  каде  се  поставува  соларна  електрана  со  снага 

од  1  МW  e  дел  од  КП  289/1,  КО  Ајватовци,  Општина  Илинден  е  опфатена  во 
рамките  на  урбаниот  опфат  на    Просторниот    План  на  Република  Македонија, 
според кој  се изработени условите за планирање на просторот од Агенцијата за 
планирање  на  просторот  ‐  Скопје,  Република  Македонија,  со  тех.бр.  02710, 
согласно  кои од Министерството  за животна  средина и  просторно планирање е 
добиено  решение  за  Услови  за  планирање  на  просторот  со  број  15‐356/4  од 
12.02.2010 година. 
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3.4. Природни чинители на опфатот 
        3.4.1.Микроклима  
 

Природните  карактеристики  на  едно  подрачје  претставуваат  збир  на 
вредности  и  обележја  создадени  од  природата,  без  учество  и  влијание  на 
човекот. Тие ги опфаќаат:  географската и геопрометната положба на подрачјето, 
релјефните  карактеристики,  геолошки,  педолошки,  хидрографски,  сеизмички, 
климатски и др. 

Предметната локација се наоѓа северо ‐ северозападно од населено место 
Ајватовци, на надморска височина од 300 ‐ 400м. 

Ова подрачје е под влијание на континентална средоземна клима. Тука се 
судираат континенталната клима од север и медитеранската од југ, чие влијание 
е ослабено. Основни карактеристики се остри и влажни зими како и суви и жешки 
лета. 

Теренот  е  изложен  на  северни  и  североисточни  ветрови.  Со  најголема 
честина  е  северниот  ветар  од  142‰,  па  североисточниот  ветар  со  честина  од 
120‰, југоисточниот 114‰, јужниот 82‰, северозападниот 81‰, западниот 74‰ 
и  источниот  со  честина  од  56‰.  Температурите  на  воздухот  се  со  идентични 
вредности како во целото Скопско Поле, минимални се во јануари, а максимални 
во  јули  со  тоа  што  поради  поголемата  проветреност  маглите  се  појавуваат 
просечно околу 50 денови и се карактеристични утринските мразеви до крајот на 
април. Вкупните просечни годишни врнежи се движат околу 504 мм со максимум 
во ноември и мај. Сушниот период трае од јули до септември со честа појава на 
сушни периоди подолги од 60 дена. Просечен број на ведри денови во текот на 
годината има 86, облачни денови 184, а тмурни денови 95. Релативната влажност 
на воздухот изнесува 70%.  

Просечна  годишна  температура  изнесува  120С,  просечната  годишна 
максимална температура 18,20С, а минималната 60С. 
 

3.4.2. Релјефни карактеристики 

Теренот  на  кој  се  наоѓа  предметната  локација    е  ридест  предел  со 
надморска височина од 300‐400 м. 

3.4.3. Сеизмика на просторот 

Сеизмичките  појави‐земјотресите  се  доминантни  природни  непогоди  во 
Република  Македонија,  кои  можат  да  имаат  катастрофални  последици  врз 
човекот и природата. 

Присутни  се низ  вековите,  над десет  сеизмички жаришта во  земјата или 
во нејзината поблиска и поширока околина. Земјотресите со умерени магнитуди 
(М<6,0)  можат  да  предизвикаат  сериозни  разурнувања,  бидејќи  традиционално 
градените објекти, особено во руралните средини, не можат да ги издржат овие 
земјотреси без значителни оштетувања.  
На анализираното подрачје можни се потреси со јачина до VIII0 по МКС. 

Намалување  на  сеизмичкиот  ризик  може  да  се  изврши  со  примена  на 
соодветни  економски  мерки  за  заштита  на  создадените  вредности  (градежна 
интервенција на носивата конструкција на постојните објекти, заради доведување 
на отпорност против најсилните земјотреси), односно задолжителна примена на 
нормативно‐правна  регулатива,  со  која  се  уредени  постапките,  условите  и 
барањата за постигнување на технички конзистентен и економски одржив степен 
на сеизмичка заштита, кај изградбата на новите објекти.  
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3.5. Податоци за создадени вредности и чинители на планскиот опфат 

 

Локалитетот е на ридест предел, градежно неизграден.  
Од анализата на постојната состојба произлегуваат следните заклучоци: 
За просторот е потребно да се постигне повисок стандард во однос на: 
 

• површина за градба; 
• на градба; 
• употреба на материјали; 
• соодветни инсталации; 
• обезбедување на  сите  сообраќајни  услови  за  проточност и безбедност 
на сообраќајот и комплексно решавање на сообраќајот во мирување; 

• поврзување  со  инфраструктурни  системи,  како  и  можност  од 
реализација на нови системи; 

3.5.1. Население 

Според  податоците  од  Пописот  на  населението,  домаќинствата  и 
становите спроведен во 2002 год. вкупниот број на жители во општината Илинден 
на  чиј  простор  се  наоѓа  предметната  локација,  изнесува  15.894  жители,  од  кои 
40.8% претставува расположива работна сила која е значаен потенцијал за идниот 
развој на овој крај.  
            Како демографска рамка, населението е  значајна категорија која  треба да 
се  има  во  предвид  при  апроксимацијата  на  потенцијалните  работни  ресурси  и 
потенцијалните потрошувачи и корисници на сите видови услуги. 

3.5.2. Сообраќај 

Комуникациската  мрежа  на  Република  Македонија,  сочинета  од  повеќе 
комуникациски потсистеми, е етаблирана преку системот за сообраќај и врски врз 
чија  основа,  помеѓу  другото,  се  темели  и  организацијата  на  просторот  на 
државата.  Комуникациските  системи  во  Република  Македонија,  кои  се  од 
особено  значење  за  развојот  на  стопанските  активности,  се  очекува  да  се 
подобруваат,  унапредуваат  и  да  се  развиваат  во  две  насоки  на  развој  на 
комуникациите: 

‡ екстерното поврзување на државата (стратешки коридори); 

‡ интерното  поврзување  во  државата  (регионални  и  локални 
потреби). 

Основа  за  екстерното  поврзување  на  државата  се  дефинираните 
комуникациски  коридори  согласно меѓународните  конвенции  и  препораки, што 
воедно  се и основа  за ориентација  кон европските и балканските  определби  за 
економски и технолошки комуникации, што е од особено значење за извозот.  

 
Основата  за  интерното  поврзување  во  државата  односно    планирање  и 

развој  на  патната    мрежа  на  Р.  Македонија  се  базира  на  категоризација  на 
патиштата, на стратешки дефинирани меѓународни коридори за патен сообраќај, 
на досега изградената  европска патна мрежа‐ТЕМ со “ Е” ознака на патиштата , на 
досега  изградената  магистрална  и  регионална  патна  мрежа,  како  и  на 
определбите од долгорочната стратегија за развој .  
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Мрежата  на  патишта  “Е”  ознака  што  ги  дефинира  меѓународните 
коридори за патен сообраќај низ Републиката се: Е‐65, Е,‐75, Е‐850, Е‐871.  

Мрежата  на  патишта  со  “Е”ознака  што  ги  дефинира  меѓународните 
коридори,  за  патен  сообрќај  низ  Република  Македонија  релевантен  за 
предметниот простор е: 

‡ Е‐75  кој  се  поклопува  со  магистралниот  пат  М1(СР‐Табановце‐
Куманово‐Велес‐Богородица‐ГР)‐коридор на за патен сообраќај во 
насока север‐југ. 

Автопатската  и  магистрална  патна  мрежа  во  Републиката  релевантна  за 
предметниот простор е: 

‡ М‐4 ‐ (АЛ‐Ќафа Сан‐Струга‐Кичево‐Скопје‐Миладиновци‐М‐1). 
Во идната патна мрежа на Р. Македонија, основните патни коридори ќе ги 

следат  веќе  традиционалните правци во насока  север‐југ  (коридор 10),  односно 
исток‐запад  (коридор  8),  што  се  вкрстосуваат  во  просторот  помеѓу  градовите: 
Скопје,  Куманово  и  Велес.  На  тој  начин  дел  од  магистралните  патишта  во 
Република Македонија ќе формираат три основни патни коридори, што треба да 
се  изградат  со  технички  и  експлоатациони  карактеристики  компатибилни  со 
системот на европските автопатишта (ТЕМ): 

‡ север‐југ: М‐1 (Србија ‐ Куманово ‐ Велес ‐ Гевгелија ‐ Грција); 

‡ исток‐запад: М‐2 и М‐4 (Бугарија‐Крива Паланка‐Куманово‐Скопје‐
Тетово‐Струга‐Албанија и крак Скопје ‐ Србија); 

‡ исток‐запад:  М‐5  (Бугарија  ‐  Делчево  ‐  Кочани  ‐  Штип  ‐  Велес  ‐
Прилеп  ‐  Битола  ‐  Ресен  ‐ Охрид‐  Требеништа‐ М4  (крак  Битола  ‐
граница со Грција). 

На  автопатската  и  магистралната  патна  мрежа  се  надоврзуваат 
регионалните  патишта,  што  заедно  со  локалните  категоризирани  патишта  ќе  ја 
сочинуваат  патната  мрежа  на  Република  Македонија.  Релевантен  регионален 
патен правец за предметната локација е: 

‡ Р‐101  ‐  (Граница  со  Р.Србија‐Табановце‐Куманово‐Скопје‐врска  со 
Р‐103). 

Динамиката  за  реализација  на  мрежата,  што  ќе  овозможи  целосно 
опслужување  на  Република Македонија,  ќе  биде  во  функција  на  сообраќајните 
потреби  (очекуваниот  обем  на  сообраќајот),  потребите  за  интеграција  во 
европскиот  патен  систем,  како  и  економската  моќ  на  државата,  а  трасите  на 
меѓународните и магистралните патишта, задолжително ќе поминуваат надвор од 
населените места и се предлага да се решаваат со денивелирано вкрстосување со 
останатата патна мрежа. 

При  планирање  на  локацијата  да  се  почитува  заштитна  зона  на  патот, 
согласно Законот за јавни патишта (Сл.в. на РМ, бр. 84/08). 
 

3.5.3. Културно историско наследство 

Со  оглед  на  тоа  што  Соларните  електрани  со  снага    од  1 MW  зафаќаат 
релативно  мал  простор  и  се  лоцираат  на  повисоки  коти  од  опкружувањето, 
нивната површина на зафат и позицијата во просторот не претставува опасност за 
узурпирање на недвижни културни добра. 

Доколку  при  изведувањето  на  земјаните  работи  за  поставување  на 
Соларните  електрани  со  снага    од  1 MW,  се  наиде  на  археолошки  артефакти, 
односно  дојде  до  откривање  на  материјални  остатоци  со  културно‐историска 
вредност, потребно е да се постапи во согласност со чл. 65 од Законот за заштита 
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на културно наследство (Сл.весник на РМ бр. 20/04, бр. 115/07), односно веднаш 
да  се  запре  со  отпочнатите  градежни  активности  и  да  се  извести  надлежната 
институција за заштита на културното наследство во смисла на чл. 129 од Законот. 

 
3.6. Инвентаризација  на  изградениот  градежен  фонд  и  вкупната  физичка 

супраструктура 
 
За целосно согледување на постојната состојба, во границите на опфатот 

извршени се детални истражувања на просторот. 
Истражувањата на локалитетот се извршени по пат на директен увид на 

теренот.  При  увидот  на  лице  место,  согледано  е  дека  просторот  е  градежно 
неизграден и треба програмски да се осмисли и испланира за реалните потерби 
на самата општина, населеното место  и неговото опкружување. 

На  геодетската  подлога,  изработена  од  овластена  фирма  ГЕО  ПРЕМЕР 
КАТ  д.о.о.е.л.  ‐  Скопје,  ажурирана  е  состојбата  на  просторот,  со  сите  свои 
параметри на поставеност, димензии и висински точки на предметната локација и 
нејзината околина. 

До  локалитетот  има  обезбедена  сообраќајна  секундарна 
инфраструктура, од постојниот пристапен пат до парцелата која е предмет на оваа 
Локална  урбанистичка  планска  документација.  За  просторот  потребно  е 
дооформување  и  дополна  со  проширување  на  сообраќајната  инфраструктура, 
сообраќаен пристап  со пристапна  улица и простор  за манипулација на  теренско 
возило  за  интервенции  на  истата,  на  земјиште  со  обезбедено  право  на 
службеност и пристап.  

За  предметниот  плански  опфат  добиени  се  основните  урбанистички 
показатели кои табеларно се средени. 

 
општина: Илинден

локалитет:  КО Ајватовци, Општина Илинден

дата: Април 2010

Состојба: Д‐добра, С‐средна, Л‐лоша, У‐урнатина, Г‐во градба
Тип на конструкција: СК‐скелетна, МА‐масивна, МО‐монтажна, МЕ‐мешана, СЛ‐слаба
Тип на објект: А1, Б2 ...‐основна класа на намена
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КО Ајватовци 289/1 НЗ 20000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ не не не не не не приватна

БИЛД Д.О.О.Е.Л. - Скопје

 
Предметниот плански опфат е со површина од 20000 м2 или 2 ha. 

 
3.7. Намена на просторот и градежен фонд 

 
Предметниот  плански  опфат  е  со  површина  од  20000  м2  или  2  ha  со 

намена НЗ – неизградено земјиште. 
 

реден број
површина 
на парцела

намена на површини намена

1,1 20000m2 неизградено земјиште НЗ  
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3.7.1.Билансни показатели 

 

reden broj
namena na 
povr{ini

klasa na 
namena

povr{ina 
na 

parceli
procent 

{ifra m2 %

289/1 Неизградено 
земјиште НЗ 20000 100,00%

 
 
 
3.8. Инвентаризација на изградена комунална инфраструктура 

       3.8.1. Сообраќај 

Во однос на постојната сообраќајна мрежа, Соларните електрани со снага  
од  1 MW  е  лоцирана  непосредно  до  земјен  пат  кој  е  геодетски  регистриран  и 
заведен во катастар на РМ. 

Патот  е  со  променлива  широчина  од  2‐4  м’  и  се  употребува  само  за 
пристап до веќе поставените инфраструктурни градби кои се наоѓаат во близина 
на предметната локација.  

Пристапниот пат преку локалниот пат за село Ајватовци се поврзува 
со магистралниот пат М‐4 преку постојното петле 

       3.8.2. Комунална инфраструктура 

За  комуналната  инфраструктура,  водовод,  фекална  и  атмосферска 
канализација евидентирано е следното: 

• За ваков тип на објекти не се предвидува никаква инсталација на 
водовод и канализација.  

• Вода во тек на работа на системот не се користи.  
• Во  иднина  планирано  е  поврзување  со  постоечката  електро‐

енергетска мрежа. 
 

3.9. Инвентаризација на бесправно изградени градби 
 
Во границите на планскиот опфат за кој се работи предметнава планска 

документација нема објекти, според тоа нема  бесправна градба, односно градби 
без соодветна техничка документација. Согласно член 14 од Законот за просторно 
и  урбанистичко планирање  (Сл.весник на  Р.М. 51/05,  бр.137/07  и 91/09),  во  тие 
градежни парцели не се утврдуваат услови за идна градба.  

 
3.10. Анализа и можности за просторен развој 
 
Од  анализата  на  постојната  документација  и  просторните можности  на 

локалитетот  произлегуваат можности  за  реализација  на  потребните  програмски 
содржини и можност за добар просторен развој на Републиката.  

Во функција на определбите за одржлив развиј во енергетскиот сектор и 
искористување  на  алтернативните  енергии,  Проектот  целосно  се  вклопува  во 
планскиот  развој  на  Република  Македонија.  Предвидениот  капацитет  и 
планираното  производство    на  електрична  енергија,  условен  од  поволните 
метеоролошки услови, во регионот на Општина Илинден, ќе дадат свој придонес 
во енергетскиот биланс на Државата.  
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Со реализацијата на овој Проект ќе се придонесе за следното: 
• Проектот ќе одигра важна улога за задоволување на растечките 

потреби  и  побаривачка  на  енергија  во  Македонија,  како  и  за 
зголемување  на  сигурноста  во  однос  на  снабдувањето  со 
енергија. 

• Проектот ќе има значаен ефект врз зголемување на енергетската 
ефикасност  во  државата  и  врз  намалување  на  емисиите  на 
штетни супстанци по единица моќност. 

• Се  очекува  проектот  да  го  стимулира  енергетскиот  и 
индустрикиот  развој  преку  привлекување  нови  странски 
инвестиции,  како  и  да  ја  подобри  енергетската  позиција  на 
земјата во регионот. 

• Бенефиции  во  локалниот  и  националниот  социо‐економски 
развој. 

3.10.1. Заклучок од аналитичко‐истражувачкиот дел 

Како  резултат  на  аналитичко  истражувачкиот  процес  на  постојната 
состојба, констатирано е следното: 

• Вкупна  површина  на  предметниот  плански  опфат  изнесува  20000м2 

Просторот во предметниот плански опфат е земјиште градежно неизградено. 
Од анализата на постојната состојба произлегува: 
• Постојната  состојба  на  подрачјето  од  аспект  на  природните 

карактеристики,  географски,  геолошки,  геомеханички,  сеизмички, 
климатски,  хидрографски,  историски,  демографски,  економски  и 
стопански,  нема  да  претпат  промени  со  изградбата  на  Соларна 
електрана со снага од 1 MW. 

 

3.10.2. Можности за просторен развој 

Према  заклучокот  од  анализата  на  постојната  состојба,  потребите  и 
барањата  од  корисниците  на  просторот  и  поставките  и  насоките  од  планските 
документи, можностите за просторен развој треба да се движат во насока на: 

• рационално искористување на градежното земјиште; 
• дефинирање  на  површини  за  градење,  процент  на  изграденост  и 

коефициент на искористеност во рамките на планскиот концепт; 
• решавање на сообраќајот и сообраќајот во мирување (паркирање); 
• оптимално димензионирање на комуналната инфраструктура. 
Локална  урбанистичка  планска документација  со  доследна  примена  на 

актуелната законска и подзаконска регулатива, треба да предложи развој што ке 
овозможи подобар степен на искористеност на градежното земјиште и можност 
за планирање на просторот (организација, уредување и изградба на објекти). 

 
3.11. Извод од план од повисоко ниво 

 
     За предметниот локалитет како показател користени се одредбите од 

Условите за планирање на просторот изработени од Агенцијата за планирање на 
просторот  ‐  Скопје,  Република  Македонија,  со  тех.бр.  02710  согласно  кои  од 
Министерството за животна средина и просторно планирање е добиено решение 
за Услови за планирање на просторот со број 15‐356/4 од 12.02.2010 година. 
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Според  Просторниот  план  на    Република  Македонија  се  изработени 
услови за планирање на просторот за изработка на Локална урбанистичка планска 
документација.  Условите  за планирање на просторот,  содржат општи и посебни 
одредби,  насоки  и  решенија  од  планската  документација  од  повисоко  ниво  и 
графички прилози, или прилози кои ги прикажуваат решенијата на планот.  

Согласно заклучните согледувања дадени во условите за планирање на 
просторот,  нa  просторот  предвиден  за  изработка  на  Локална  урбанистичка 
планска  документација  за  изградба  на  соларна  електрана  со  снага  од 1 МW  на 
дел од КП 289/1, КО Ајватовци, Општина Илинден, се наоѓа во Општина Илинден, 
нема конфликтни точки со постојната и планирана eнергетска инфраструктура. Во 
близина  просторот  на  планската  документација  нема  евидентирано  природно 
наследство.  

Согласно Законот за животната средина (Сл. в. на РМ, бр.53/05, бр.81/05, 
бр.24/07,  бр. 159/08  и бр.83/09)  и Уредбата  за определување на проектите и  за 
критериумите  врз  основа  на  кои  се  утврдува  потребата  за  спроведување  на 
постапката  за  оцена на  влијанијата  врз животната  средина  (Сл  з.  на  РМ, 74/05), 
треба да се утврди потреба за спроведување на постапка за оцена на влијанието 
на  проектот  врз  животната  средина.    Согласно  овој  закон,  правните  или 
физичките лица кои вршат дејности или активности кои не спаѓаат во проектите за 
кои  се  спроведува  постапка  за  оцена  на  влијанието  врз  животната  средина  се 
должни да изготват Елаборат за заштита иа животната средина со цел да се оцени 
влијанието  на  дејностите  или  активностите  врз  животната  средина,  пред  да 
започнат  со  спроведувањето  на  проектот  и  истиот  да  го  достават  до  органот 
надлежен за одобрување на спроведување на проектот. 

Основна  стратешка  определба  на  Просторниот  план  на  Републиката  е 
остварување  на  повисок  степен  на  вкупната  функционална  интегрираност  на 
просторот  на  државата  и  обезбедување  на  услови  за  значително  поголема 
инфраструктурна  интеграција.  Развојот  на  телекомуникациските  системи 
претставува значајна детерминанта на општественио‐економскиот развој. 
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4. Графички дел  

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 
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5. Текстуален дел  ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

5.1. Вид на планот, назив на подрачјето на планскиот опфат и плански период 
 
Со  планската  документација  се  изработува  Локална  урбанистичка 

планска  документација  за  изградба  на  соларна  електрана  со  снага  од 1 МW  на 
дел од КП 289/1, КО Ајватовци, Општина Илинден, се наоѓа во Општина Илинден. 

Локалната  урбанистичка  планска  документација  е  изработена  согласно  
Законот  за  просторно  и  урбанистичко  планирање  (Сл.весник  на  Р.М.  51/05, 
бр.137/07  и  91/09)  и  Правилник  за  стандарди  и  нормативи  за  урбанистичко 
планирање (Службен весник на РМ бр. 78/06 и 140/07).  
 

5.2. Географска и геодетска местоположба на планскиот опфат  
 

Просторот  дефиниран  за  изработка  на  Локална  урбанистичка  планска 
документација,  со  својата  местоположба  припаѓа  на  територија  на  Општина 
Сопиште. 

Границите  на  планскиот  опфат  се  поклопуваат  со  границите  на 
градежната парцела 1.1 како дел од  КП 289/1,  КО Ајватовци, Општина Илинаден. 

Површината  на  планскиот  опфат  во  рамките  на  опишаните  граници 
зафаќа  површина од  20000 м2. 

 
5.3. Текстуални  одредби  од  изводот  од  план  од  повисоко  ниво  –  услови  за 

планирање на просторот 
 
Предметната локација каде се поставува соларна електрана со снага од 1 

МW на дел од КП 289/1, КО Ајватовци, Општина Илинден,  се наоѓа во Општина 
Илинден,  е  опфатена  во  рамките  на  урбаниот  опфат  на    Просторниот    План  на 
Република  Македонија,  според  кој  се  изработени  условите  за  планирање  на 
просторот  од  Агенцијата  за  планирање  на  просторот  ‐  Скопје,  Република 
Македонија,  со  тех.бр.  02710,  согласно  кои  од  Министерството  за  животна 
средина и просторно планирање е добиено решение за Услови за планирање на 
просторот со број 15‐356/4 од 12.02.2010 година.  

Согласно заклучните согледувања дадени во условите за планирање на 
просторот,  нa  просторот  предвиден  за  изработка  на  Локална  урбанистичка 
планска  документација  за  изградба  на  соларна  електрана  со  снага  од 1 МW  на 
дел од КП 289/1, КО Ајватовци, Општина Илинден, се наоѓа во Општина Илинден,  
нема конфликтни точки со постојната и планирана eнергетска инфраструктура. Во 
близина  просторот  на  планската  документација  нема  евидентирано  природно 
наследство.  

Согласно Законот за животната средина (Сл. в. на РМ, бр.53/05, бр.81/05, 
бр.24/07,  бр. 159/08  и бр.83/09)  и Уредбата  за определување на проектите и  за 
критериумите  врз  основа  на  кои  се  утврдува  потребата  за  спроведување  на 
постапката  за  оцена  на  влијанијата  врз животната  средина  (Сл.в.  на  РМ, 74/05), 
треба да се утврди потреба за спроведување на постапка за оцена на влијанието 
на  проектот  врз  животната  средина.    Согласно  овој  закон,  правните  или 
физичките лица кои вршат дејности или активности кои не спаѓаат во проектите за 
кои  се  спроведува  постапка  за  оцена  на  влијанието  врз  животната  средина  се 
должни да изготват Елаборат за заштита на животната средина со цел да се оцени 
влијанието  на  дејностите  или  активностите  врз  животната  средина,  пред  да 
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започнат  со  спроведувањето  на  проектот  и  истиот  да  го  достават  до  органот 
надлежен за одобрување на спроведување на проектот. 

 
Заклучни согледувања 

Условите  за  планирање  треба  да  претставуваат  влезни  параметри  и 
смерници  при  планирањето  на  просторот  за  изградба  на  Соларна  електрана  во 
согласност со Просторниот план на Република Македонија. 

 

Економски основи на просторниот развој 

‡ Согласно  определбите  на  Просторниот  план  на  Р.  Македонија, 
идниот развој и разместеноста на сите стопански дејности на овој 
простор треба да базира на примена на принципите и стандардите 
за  заштита  на  животната  средина,  особено  нивна  превентивна 
примена и  спречување на негативните влијанија  врз животната и 
работна средина. Изградбата на соларната електрана на КП 289/1 
во КО Ајватовци во општина Илинден на површина од околу 83 ха 
и инсталиран капацитет со моќност од 60 MW ќе биде во функција 
на  одржливиот  економски  развој  преку  примена  на  нови 
технологии за производство на енергија од обновливи извори. 

Заштита на земјоделското земјиште 

‡ При  изработка  на  планската  документација  локациите  за  сите 
содржини треба да се бараат исклучиво на површини од послаби 
бонитетни  класи  (над  IV  категорија).  Приоритет  е  заштитата  на 
земјоделското  земјиште  и  ограничување  на  трансформација  на 
земјиштето од I‐IV класа во неземјоделско земјиште. 

‡ Предложената  локација  за  изработка  на  ДЛУП  за  изградба  на 
соларна електрана во општина Илинден, КО Ајватовци, се наоѓа на 
земјиште со бонитет од IV‐та категорија. 

‡ Врз основа на Законот за земјоделско земјиште  (Сл. весник на РМ 
бр.  135/07  од  08.11.07),  пренамена  на  земјоделско  земјиште  се 
регулира  со  членовите  48,  49,  50,  51.  Согласно  Член  49,  при 
зафаќање на нови земјоделски површини од 1, 2, 3 и 4 бонитетна 
класа  предвидени  со  програмата  за  изработка  на  урбанистички 
планови,  ЕЛС  се  должни  да  прибават  согласност  за  трајна 
пренамена  од  Министерството  за  земјоделство,  шумарство  и 
водостопанство. 

 Шуми и шумско земјиште 

– Користењето на шумите има јасно диференцирано место и опис на 
дејноста во рамките на шумарството,  треба да се истакне неговата 
поврзаност  со  останатите  подсистеми  и  надсистеми,  вон  него 
(законодавство,  техника,  природа  и  др.).  При  користењето  на 
шумите мора  да  се  задоволат  глобалните  интереси  и  барања  од 
страна  на  биолошки  (природниот),  економски  и  општествен 
аспект. 

– Бидејки користењето и изведувањето на активности во шума и на 
шумско  земјиште  е  пропишано  со  закон  ,,  Закон  за  шумите,, 
Сл.весник на РМ,  бр.64  од 22.05.2009  потребно е  усогласување и 
прибавување  на  соодветна  документација  од  надлежните 
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органи.За  изградба  на    објекти  во  шума  и  на  шумско  земјиште 
детално е пропишано во законот за шуми член 14 и 16. (Сл.весник 
на РМ, бр.64 од 22.05.2009) 

Водостопанска инфраструктура 

‡ Изградбата  на  фотоволтаичната  централа  со  која  ќе  се  користи 
сончевата енергија како и искористувањето на хидроенергетскиот 
потенцијал  на  водите,  како  обновливи  ресурси,  ќе  допринесе  за 
подобрување  на  енергетската  покриеност  на  потрошувачите  во 
регионот во согласност со принципите на еколошко искористување 
на ресурсите.   

Енергетска инфраструктура 

‡ Изградбата  на  соларната  електрана  ќе  ја  зголеми  сигурноста  во 
снабдувањето со електрична енергија во овој регион од обновливи 
извори  на  енергија.  Низ  површината  наменета  за  соларната 
електрана минува 110kV  вод  Скопје4‐Рафинерија  заради што  при 
изготвување  на  натамошната  урбанистичка  и  проектна 
документација  треба  да  се  почитува  "Правилник  за  технички 
нормативи за изградба на надземни електроенергетски водови со 
номинален напон од 1 kV до 400 kV". 

Урбанизација 

‡ Изградбата на соларна електрана ќе предизвика позитивни ефекти 
базирано  врз  принципите  на  одржлив  развој  со  максимално 
почитување и вградување на нормативите и стандарди за заштита 
на животната  средина.  Ефикасната  инфраструктурана  опременост 
на  овој  простор  и  неговата  поврзаност  со  околните  рурални 
населби, и со градот Скопје како најблиска урбана населба,  треба 
да  биде  фактор  за  афирмација  но  и  фактор  за  гравитациско 
влијание и поврзаност со поширокото окружување. 

Домување 

‡ Условите  за  планирање  на  просторот  за  изработка  на  ДУПД  за 
изградба на соларна електрана со снага од 60 MW на КП 289/1, КО 
Ајватовци,  општина  Илинден  е  во  функција  на  обезбедување 
поквалитетни  услуги  за  снабдување  на  домаќинството  со 
електрична  енергија  во  овој  дел  на  Р.  Македонија,  со  што  се 
овозможува  квалитативно  и  квантитативно  подигнување  на 
комуналната опременост на станот како негова основна клетка. 

Индустрија 

‡ Реализацијата на Локалната  урбанистичка планска документација 
за изградба на предвидената соларната електрана на КП 289/1 во 
КО Ајватовци во општина Илинден на површина од околу 83 ха и 
инсталиран капацитет со моќност од 1 MW ќе биде во функција на 
определбите за производство на енергија од обновливи извори. 

Сообраќај и врски 

‡ Наведените  показатели  ја  потврдуваат  добрата  поставеност  на 
локацијата  во  однос  на  сообраќајните  правци  и  текови  во  Р. 
Македонија.  
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‡ При  планирање  на  локацијата  да  се  почитува  заштитна  зона  на 
патот, согласно Законот за јавни патишта (Сл.в. на РМ, бр. 84/08). 

Заштита на животната средина 

‡ Согласно  Законот  за  животната  средина  (Сл.  в.  на  РМ,  бр.53/05, 
бр.81/05,  бр.24/07,  бр.159/08  и  бр.83/09)  и  Уредбата  за 
определување на проектите и за критериумите врз основа на кои 
се  утврдува  потребата  за  спроведување  на  постапка  за  оцена  на 
влијанијата  врз  животната  средина  (Сл.в.  на  РМ,  бр.74/05  и 
бр.109/09),  за  објекти  од  ваков  профил  потребно  е  да  се  утврди 
потреба од  спроведување на постапка  за оцена на  влијанието на 
проектот  врз  животната  средина.  Потребата  од  оцена  на 
влијанијата  врз  животната  средина  ја  утврдува  Органот  на 
државната управа надлежен за работите од областа на животната 
средина; 

‡ Согласно  Законот  за  животна  средина  (Сл.  в.  на  РМ,  бр.53/05, 
бр.81/05, бр.24/07, бр.159/08 и бр.83/09) и Законот за заштита на 
природата  (Сл.в.  на  РМ,  бр.67/04,  бр.14/06  и  бр.84/07),  правните 
или  физичките  лица  кои  вршат  дејности  или  активности  кои  не 
спаѓаат  во  проектите  за  кои  се  спроведува  постапка  за  оцена  на 
влијанието врз животната средина се должни да изготват елаборат 
за заштита на животната средина со цел да се оцени влијанието на 
дејностите  или  активностите  врз  животната  средина,  пред  да 
започнат  со  спроведувањето  на  проектот  и  истиот  да  го  достават 
до  органот  надлежен  за  одобрување  на  спроведувањето  на 
проектот; 
Надлежноста  за  одобрување на  елаборатот  се  утврдува  согласно 
Уредбата  за  дејностите  и  активностите  за  кои  задолжително  се 
изработува  елаборат,  а  за  чие  одобрување  е  надлежен 
градоначалникот на општината, градоначалникот на градот Скопје 
и  градоначалникот  на  општините  во  градот  Скопје  (Сл.в.  на  РМ, 
бр.80/09)  и  Уредбата  за  дејностите  и  активностите  за  кои 
задолжително  се  изработува  елаборатот,  а  за  чие  одобрување  е 
надлежен  органот  за  вршење  на  стручни  работи  од  областа  на 
животната средина (Сл.в. на РМ, бр.80/09). 

‡ Евентуалниот отпад што може да се формира во тек на изградбата 
и експлоатациониот период треба да се депонира организирано со 
контролиран транспортен систем во постојните депонии. 

‡ Заштитата, унапредувањето и адекватно користење на природните 
предели,  амбиентите  и  пејзажите  во  просторот,  во  име  на 
зачувување на амбиенталните, естетските и рекреативните потен‐
цијали на просторот. 

‡ При  изработката  на  Локалната  урбанистичка  планска 
документација да се имплементираат плански мерки за заштита на 
биодиверзитетот; 

‡ Одржување  на  крајбрежната  вегетација  за  заштита  од  ерозивен 
нанос. 

‡ Создавачот  и/или  поседувачот  на  отпадни  материи  и  емисии  ги 
сноси  сите  трошоци  за  санација  на  евентуално  предизвиканите 
нарушувања во животната средина. 
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Заштита на природното наследство 

‡ Во  близина  на  просторот  предложен  за  изработка  на  Локална 
урбанистичка  планска  документација  за  изградба  на  соларна 
електрана со снага од 60 MW на КП 289/1, КО Ајватовци, Општина 
Илинден нема евидентирано природно наследство. 

‡ Доколку  при  изработка  на  Локалната  урбанистичка  планска 
документација  или  при  уредувањето  на  просторот  се  дојде  до 
одредени нови сознанија за природно наследство кое би можело 
да  биде  загрозено  со  изградбата  на  соларна  електрана  на  овој 
простор,  потребно  е  да  се  предвидат  мерки  за  заштита  на 
природното наследство согласно Законот за заштита на природата 
(Сл. весник на РМ, бр.67/04, бр.14/06 и бр.84/07). 

Заштита на културно‐историското наследство 

‡ Доколку  при  изведувањето  на  земјаните  работи  се  наиде  на 
археолошки  артефакти,  односно  дојде  до  откривање  на 
материјални остатоци со културно‐историска вредност, потребно е 
да  се  постапи  во  согласност  со  чл.65  од  Законот  за  заштита  на 
културно  наследство  (Сл.весник  на  РМ  бр.20/04,  бр.115/07), 
односно веднаш да се запре со отпочнатите градежни активности 
и да се извести надлежната институција за заштита на културното 
наследство во смисла на чл.129 од Законот. 

Развој на туризмот 

‡ Предметната  локација  за  која  што  се  наменети  Условите  за 
планирање, припаѓа на Скопско‐Кумановски туристички регион во 
кој  се  утврдени  8  туристички  зони  со  17  туристички  локалитети. 
Низ ова подрачје минува и Транзитниот туристички коридор. 

‡ Согласно  поставките  на  Концептот  и  критериумите  за  развој  и 
организација  на  туристичката  дејност,  за  непречен  развој  на 
вкупната туристичка понуда на ова подрачје,  се препорачува, при 
идната  организација  на  стопанските  дејности  да  се  почитуваат 
критериумите за заштита и одржлив економски развој.  

Заштита од воени разурнувања, природни и 
 техничко‐технолошки катастрофи 

‡ Просторот  предвиден  за  изградба  на  соларна  електрана  со  снага 
од  1  MW  на  КП  289/1,  КО  Ајватовци  во  општина  Илинден  на 
површина од околу 83 ха  се наоѓа во простори со висок степен на 
загрозеност  од  воени  дејствија,  што  наметнува  задолжителна 
примена на мерките за заштита и спасување.  

‡ Задолжителна е примена на мерки за заштита од пожар. 

‡ Предложениот простор за изградба на соларна електрана со снага 
од 1 MW на КП 289/1, КО Ајватовци во општина Илинден, се наоѓа 
во  зона  на  VIII  степени  по  Меркалиевата  скала  на  очекувани 
земјотреси, што наметнува задолжителна примена на нормативно‐
правна  регулатива,  со  која  се  уредени  постапките,  условите  и 
барањата за постигнување на технички конзистентен и економски 
одржив  степен  на  сеизмичка  заштита,  кај  изградбата  на  новите 
објекти. 
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5.4. Опис и образложение на планскиот концепт на просторен развој 

 
Појдовна  точка  во  изнаоѓање  на  концепцијата  на  решението,  покрај 

смерниците  од  Услови  за  планирање  на  просторот,  создадените  услови  на 
просторот кој е предмет на изработка на оваа урбанистичка документација, се и 
планската програма, постојната состојба и увидот на лице место. 

Просторниот концепт го сочинува следниот систем на класа на намена : 
Е‐инфраструктура,  а основна класа на намена Е1 –комунална инфраструктура во 
која  спаѓаат  градбите  на  комуналната  инфраструктура  како:  сообраќајна, 
водоводна,  канализациона,  енергетска  и  телекомуникациска  инфраструктура  и 
сл. 

Учеството  на  поединечните  класи  на  намени  Е1,  Е2  и  Е3  во  основната 
класа  на  намени  не  се  утврдува,  бидејќи  зависи  од  архитектонско  – 
урбанистичкиот проект. 

Со  проектот  за  Соларна  електрана  со  снага  од  1MW    на  предметната 
локација е предвидено да ги содржи следните објекти. 

- фотоволтаични модули 
- носачи за модули 
- инвентор со трансформатор  
- жичана ограда 

Начинот  на  производство  на  електрична  енергија  е  искористување  на 
сончевите  зраци,  кои  удираат  во  сончевите  панели  и  директно  ја  претвараат 
сончевата енергија во електрична. 

  При уредувањето на просторот водено е сметка за негова рационална 
искористеност  да  не  се  нарушат  основните  принципи  на  начин  на  живеење  и 
хуманизација на просторот што е постигнато со диспозиција, површина, катност и 
висина на објектите. 

• Површина на локација ....................................20000м2 
• Површина под градба......................................18855м2 
• Бруто развиена површина ..........................….18855м2 
• Максимална височина на градба............................7 м 
• Процент на изграденост  .......................................  70% 
• Коефициент на искористеност...............................0,70 

 
5.5. Сообраќајна и комунална инфраструктура  

5.5.1. Сообраќаен план 

До  локалитетот  кој  е  предмет  на  изработка  на  Локална  урбанистичка 
планска  документација  се  пристапува  од  пристапниот  пат  со  вкупен  профил  од 
3,5м. 

Пристапниот пат преку локалниот пат  за  село Ајватовци  се поврзува  со 
магистралниот пат М‐4 преку постојното петле. 

Пристапот  е  решен  преку  пристапен  пат  и  простор  за манипулација  на 
теренско возило за интервенции на истата. 

На  просторот  надвор  од  оградениот  кој  е  под  долготраен  закуп, 
обезбедено  е  пешачко  движење,  така  да  може  да  се  пријде  до  сите  страни  на 
оградата.  

Во  границите  на  парцелате  треба  да  се  овозможи  и  паркирање  на  2 
возила. 
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5.5.2. Нивелациски план 

Со  изработка  на  оваа  документација  пристапено  е  кон  изработка  на 
нивелманското  решение  за  истиот  локалитет.  Предмет  на  изработка  на 
нивеламанското  решение  е  изработка  на  вертикално  решение  на  пристапните 
сообраќајници. 

Појдовна  основа  за  изработка  на  вертикалното  решение  е  постојната 
нивелета и постојниот терен на локалитетот. 

Подолжните падови се движат во границите на дозволените. 

5.5.3.  Комунална инфраструктура 

За  комуналната  инфраструктура,  водовод,  фекална  и  атмосферска 
канализација евидентирано е следното: 

• За ваков тип на објекти не се предвидува никаква инсталација на 
водовод и канализација.  

• Вода во  тек на работа на  системот не  се користи. Нема појава на 
цврст отпад.  

• За прифаќање и одвод на атмосферските отпадни води нема да се 
изведува    посебна  атмосферска  канализациона  мрежа  и 
површинските води се сливаат по природен пат. 

• Во  иднина  планирано  е  поврзување  со  постоечката  електро‐
енергетска мрежа. 

• Поврзувањето  од  трафостаницата  до  националната  електрична 
мрежа  ќе  се  изведува  со  110  КW  надземен  кабел.  Од  постојните 
преносни  водови  110  KW  вод  Скопје4  ‐  Рафинерија  минува  низ 
јужниот дел од просторот наменет за соларната електрана.  

 
 

5.6. Економско образложение  
 

Во функција на определбите за одржлив развој во енергетскиот сектор и 
искористување  на  алтернативните  енергии,  Проектот  целосно  се  вклопува  во 
планскиот  развој  на  Република  Македонија.  Предвидениот  капацитет  и 
планирано  производство  на  електрична  енергија,  условен  од  поволните 
метеоролошки услови, во регионот на Општина Илинден, ќе дадат свој допринос 
во енергетскиот биланс на Државата. 

Инсталацијата е нова и изградбата на фотволтаичните келии ќе следува 
по  добивањето  на  одобрение  за  градба.  Проектираниот  капацитет  за 
производство  на  електрична  енергија  е  1  MW  Реализација  на  проектната 
активност ќе се одвива во три фази. 

Сончевата енергија е моќен извор на обновлива енергија. Оваа енергија 
лесно се акумулира и не предизвикува загадување на животната средина, што ја 
прави многу поволен извор за добивање на топлинска енергија или електрична 
енергија. 

Во  овој  Проект  се  планира  поставување  на  систем  од  фотоволтаични 
(соларни)  ќелии  кај  кои  сончевите  зраци  удираат  во  сончевите  панели  и 
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сончевата  светлина  директно  се  претвара  во  електрична,  па  функционираат 
како исклучително еколошки прифатливи. Благодарејќи на долгиот животен век 
и  едноставната  градбафотоволтаичниот  систем  е  погоден  за  поставување  на 
локалитети  каде  може  да  се  поврзе  со  постоечката  електроенергетска  мрежа 
како нејзино надополнување, како што е случајот во овој Проект. Поврзувањето 
на фотоволтаичните ќелии е преку трансмисиони електрични водови (подземни 
кабли) до трафостаница, а потоа со надземен кабел до далновод на постоечката 
електроенергетска мрежа. 

Основната  дејност  на  Алтернатив  енерџи  М  ‐  ДООЕЛ  експорт  импорт 
Куманово  е  производство  на  електрична  енергија  преку  поставување  на 
фотоволтаични  клектори,  односно  соларни  келии  при  што  се  искористува 
сончевата енергија 

Користењето на сончева енергија во поголем обем е ограничено поради 
фактот  што  за  поставување  соларни  табли/колектори  се  потребни  големи 
површини,  како  и  големи  промени  во  количината  сончево  зрачење.  При 
оптимални  услови,  на  површината  на  Земјата  може  да  се  добие  1  КW  т2 
инсолација,  меѓутоа  вистинската  вредност  зависи  од  локацијата,  годишното 
време, периодот од денот, временските услови итн. 

Постојат две главни методи за искористување на овој извор на енергија. 
Првата  вклучува  инсталирање  сончеви  бојлери.  Во  нив  водата  врие,  а  потоа 
испарува  како  резултат  на  сончевата  енергија,  која  се  насочува  со  подвижни 
огледала.  Пареата  која  се  создава  од  бојлерот  се  користи  во  парна  турбина. 
Потребни  се  огромни  површини  за  да  се  сместат  ваквите  сончеви  бојлери:  на 
пример, една електрана од 80 М\Д/ се состои од 852 бојлера, од кои секој зафаќа 
површина од 100  гп во дијаметар. Втората метода вклучува користење соларни 
ќелии,  односно  фотоволтаични  ќелии,  кои  директно  ја  претвараат  сончевата 
енергија во електрична, како што е случајот во овој Проект. 

Економското  образложение  за  начинот,  обемот  и  динамиката  на 
финансирање  на  реализација  на  планското  решение  на  Локална  урбанистичка 
планска  документација  за  изградба  на  соларна  електрана  со  снага  од 1 МW  на 
дел  од  КП 289/1,  КО  Ајватовци,  Општина Илинден,    ги  опфаќа  сите  трошоци  за 
планирање,  уредување  на  замјиштето  за  изградба  на  објектите  и  партерно 
уредување.  

Во споредба со постојната неизградена површина и планската 18855 м2 
вкупно изградена површина се гледа дека во планското решение имаме поголема 
искористеност на земјиштето со што се добива повеќе комуналии за Општината. 

 
5.7. Општи  услови за изградба 
 
На парцелата  предвидена за изградба на соларна електрана со снага од 

1  MW,  површината  за  градба  изнесува  20000  м2  или  2  ha.  Теренот  ќе  биде 
профилиран на начин  со  кој  ќе  се  обезбедува истек на  атмосферската  вода  кон 
пониската страна и целиот ќе биде посипан со кршен камен.  

Потребниот  број  на  паркинг  места  се  одредува  според  намената  на 
земјиштето  и  градбите    и  нивната  големина,  така  за  класата  на  намени  Е1  – 
комунална  инфраструктура,  потребниот  број  на  паркинг  места  се  утврдува  во 
зависност од конкретната намена на градбата, условите за градба и специфичните 
услови на локацијата. 
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Во овој случај во консултации со инвеститорот, начинот на одржување на 
ваков објект и тимот на луѓе што би интервенирал во некој случај, доволни се 2 
паркинг места. 

За  пристап  до  базната  станица  ќе  се  користи  пристапниот  пат  кој  е 
наменет  за  движење  на  возила  со  брзина  до  30  км/час.  Широчината  на 
пристапниот пат е  3,50 м.  

При примена на планските решенија на ЛУПД, за што не е регулирано со 
овие  услови  да  се  применуваат  стандардите  и  нормативите  утврдени  со 
Правилникот  за  стандарди  и  нормативи  за  урбанистичко  планирање  (Сл.весник 
на РМ, бр. 78/06,140/07 и 12/09). 

 
 

5.8.  Посебни услови за изградба 
 
Во  планскиот    опфат  се  предвидува  изградба  на  обејкт  со  намена  Е1‐

комунална инфраструктура. 
 
Градежна парцела: 1.1 
Намена: E1‐ комунална инфраструктура 
Парцелација: оформување на нова градежна парцела 
Висина на венец: 7 м 
Број на катови: П 
Паркирање: 2 паркинг места. 

Предвидена е површина за комплекс на градбит: 
• Површина на градежна парцела.............................. 20000 м2  
• Вкупна површина за градба .......................................18855 м  
• Бруто развиена површина за сите објекти.............. 18855 м2 
• Процент на изграденост.............................................70% 
• Коефициент на искористеност...................................0,70 
 

Природа на зафат: Новопланирани градежни објекти 
  На  површината  на  градежната  парцела,  предвидена  е  површина  за 

комплекс на градби. 
Површинате  за  градба  и  објектите  ќе  се  дефинираат  со  изработка  на 

архитектонско  урбанистички  проект  во  кој  треба  да  се  почитуваат  планскиоте 
одредби  утврдени  со  овој  план  и  важечката  законска  регулатива  (Законот  за 
просторно  и  урбанистичко  планирање  ‐Сл.весник  на  Р.М.  бр.  51/05,  бр.137/07, 
91/09  и  Правилник  за  стандарди  и  нормативи  за  урбанистичко  планирање  –Сл. 
весник на РМ бр. 78/06, бр.140/07 и 12/09) 

Доколку  при  изведување  на  земјаните  работи  за  поставување  на 
Соларната електрана со снага 1 MW, се наиде на археолошки артефакти, односно 
дојде  до  откривање  на  материјални  остатоци  со  културна  историска  вредност, 
потребно  е  да  се  постапи  во  согласност  со  член  65  од  Законот  за  заштита  на 
културно  наследство  (Сл.весник  на  РМ  20/04),  односно  веднаш  да  се  запре  со 
отпочнати  градежни  активности  и  да  се  извести  надлежната  институција  за 
заштита на културно наследство во смисла на член 129 од Законот. 

Од  аспект на одржив  степен на  сеизмичка  заштита да при изградба на 
Соларната  електрана  со  снага  1  MW  се  изврши  геомеханичко  испитување  на 
носивоста на земјиштето. 

Согласно  Законот  за  животната  средина  (Сл.  в.  на  РМ,  бр.53/05, 
бр.81/05, бр.24/07, бр.159/08 и бр.83/09) и Уредбата за определување на 
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проектите и  за критериумите врз основа на кои се утврдува потребата за 
спроведување на постапка за оцена на влијанијата врз животната средина 
(Сл.в. на РМ, бр.74/05 и бр.109/09), за објекти од ваков профил потребно е 
да се утврди потреба од спроведување на постапка за оцена на влијанието 
на проектот врз животната средина. Потребата од оцена на влијанијата врз 
животната средина ја утврдува Органот на државната управа надлежен за 
работите од областа на животната средина 
 
 

5.9. Нумерички показатели 
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289/1 1.1 E1 7,00 m П 20000 18855 18855 70% 0,70

 
 Нумеричките показатели за водовите и градбите на сите инфраструктури: 

Поврзувањето со постоечка енергетска мрежа подетално ќе биде разработено во 
Основниот  проект,  фаза  електрика,  како  и  после  издавањето  на 
електроенергетска согласност од надлежното ЕСМ. За ваков тип на објекти не се 
предвидува никаква инсталација за водовод и канализација. 
 

5.10. Билансни показатели  
 
Споредбени билансни показатели 
 

reden broj
namena na 
povr{ini

klasa na 
namena

povr{ina 
na 

parceli
procent 

{ifra m2 %

289/1 Неизградено 
земјиште НЗ 20000 100,00%

reden broj
namena na 
povr{ini

klasa na 
namena

povr{ina 
na 

parceli
procent 

{ifra m2 %

289/1 Комунална 
инфраструктура E1 20000 100,00%

 BILANSNI POKAZATELI 
dokumentaciona osnova        

planska dokumentacija         

 

 

POVR[INA            20000 m2 parametri

POVR[INA POD OBJEKTI  (m2) 18855 м2

Е1- IZGRADENA POVR[INA    (m2) 18855 м2

PROCENT NA IZGRADENOST 70

KOEFICIENT NA ISKORISTENOST 0,70  
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5.11. Мерки за заштита на животна средина 

5.11.1.Заштита  од  влианието  на  Соларната  електрана  со  снага  од  1 
MW  врз  природната  средина  и  човековата  околина(потенцијални 
загадувања,можни промени и влијаниа врз животната средина) 

Познавањето  на  потенцијалните  извори  на  загадување  на  животната 
средина, нивната релација и движење, нивното однесување во различни услови и 
средини,  интензивноста  и  карактерот  на  дејствување  врз  човекот,  а  исто  така  и 
методите и срествата за спречување на штетните влијанија врз човекот се основен 
услов за да се обезбеди ефикасна заштита. 

Поставувањето на фотоволтаичните ќелии е врз основа на претходни испитувања 
за  квантитетот на  сончеви денови  во  годината,  соодветноста на  теренот,  како и 
можноста  од  поставување  на фотоволтаичните  ќелии,  со  цел  искористување  на 
капацитетот на сончевата енергија за производство на електрична енергија. 

Генарално  земено,  влијанијата  од  инсталирањето  и  експлоатацијата  на 
фотоволтаичните  ќелии  можат  да  се  оценат  како  незначителни,  краткотрајни  и 
занемарливи. 

Главни негативни влијанијата врз животната средина од Проектот може да бидат 
од несоодветно управување со отпадот и истите може да бидат значителни и да 
го  нарушат  квалитетот  на  животната  средина,  а  во  однос  на  времетраењето 
долготрајни. 

Поради тоа, предложени се мерки за управување со отпадот кој ќе се создаде во 
сите три фази (конструктивна, оперативна и постоперативна фаза), вклучувајќи го 
и  опасниот  отпад,  т.е.  отпад  од  електронска  опрема,  со  кој  се  постапува  на 
посебен начин. 

Со  цел  да  се  избегнат  негативните  влијанија  врз  животната  средина 
предизвикани од неправилно управување со отпадот, се препорачува собирање, 
селектирање  и  одложување  на  истиот,  отпадот  со  употребна  вредност  ќе  се 
рециклира,  додека  со  останатиот  отпад  ќе  постапува  Јавното  комунално 
претпријатие  на  Општина  Илинден  за  да  го  реши  управувувањето,  односно 
одложувањето на отпадот од локацијата. Постапувањето  со отпадот  ќе  се  врши 
во согласност со барањата за управување дефинирани во Законот за управување 
со  отпад  („Сл.  весник  на  РМ"  бр.  68/04,  71/04,  107/07,  102/08  и  143/08),  Со 
опасниот отпад, односно отпад од електронска опрема, ќе се управува согласно 
Законот  за  управување  со  отпад  („Сл.  весник  на  РМ"  бр.  68/04,  71/04,  107/07, 
102/08  и  143/08)  и  Правилникот  за  поблиски  услови  за  постапување  со  опасен 
отпад  („Службен  Весник  на  РМ"  бр.  15/08  година).  Со  ова  ќе  се  допринесе  за 
заштита  на  сите  медиуми  од  животната  средина  и  ќе  се  намалат  ризиците  по 
здравјето  на  луѓето,  коишто  произлегуваат  од  неправилното  постапување  со 
опасен отпад. 

Потенцијални  влијанија  врз  еден  или  повеќе  медиуми  и  области  на  животната 
средина кои може да произлезат од сите фази на имплементација на проектната 
активност‐поставување  на  фотоволтаични  ќелии  и  трансмисионите  приклучни 
водови  (подземните  кабли),  се  незначителни,  поради  што  не  се  препорачува 
мониторинг на изворите на емисии. Сепак со цел да се избегнат и минималните 
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можности за нарушување на квалитетот на животната средина се препорачува во 
фазата на проектирање и конструкција да бидат земени во предвид и применети 
современи техничките мерки и стандарди. Исто така, потребно е да се земат во 
предвид  и  применат  мерките  за  намалување  на  влијанијата  врз  животната 
средина во конструктивната, оперативна и постоперативна фаза. 

Со оглед на фактот дека предметната локација се наоѓа вон населено место не се 
препорачуваат  директни мерки  за  намалување  на  влијанијата  врз  здравјето  на 
луѓето. 

Со цел да се избегнат негативните влијанија врз почвата и геологијата се 
препорачуваат следните мерки: 

• просторот  кој  ќе  се  користи  за  пристап  и  поставување  на  фотоволтаичните 
ќелии и подземните кабли, по завршување на активностите, треба да се врати во 
задоволителна состојба, односно доколку е потребно да се изврши ремедијација 
со цел да се редуцира деградација на почвата и евентуалната појава на ерозија; 

• примена  на  технички  мерки  за  да  се  елиминира  појавата  на  евентуално 
испирање или свлекување на земјиште; 

• градежните активности да се реализираат во стабилни времемнски периоди 
(без врнежи); 

• ископаната земја треба да се одложи и повторно да се употреби, а остатокот 
да се отстрани од локациите; 

• примена на мерки за несакани истекувања на масла од механизацијата; 

• правилно управување со отпад. 
Предвидената  локација  се  наоѓа  вон  населено  место,  што  значи  дека 

влијанијата  од  бучавата  ќе  бидат  само  локални.  Со  оглед  на  фактот  дека 
изведбата  на  работите  ќе  се  извршува  во  краток  временски  интервал,  не  се 
препорачуваат  особени  мерки  за  намалување  на  влијанијата  предизвикани  од 
зголемена бучава,  освен што  се  препорачува  употреба на механизација  во  која 
има вградено пригушувачи на бучава. 

Врз  основа  на  критериумите  на  Светската  здравствена  организација 
(\Л/НО) дозволената јачина на електричното поле е 5 к\//т, а дозволената јачина 
на магнетното поле е 100 рТ. Со цел да се утврдат точните вредности за јачината 
на  електромагнетното  поле,  по  инсталирањето  и  пуштањето  на  постројката  во 
погон,  се  препорачува да  се  изврши мерење од  страна  на  стручните  екипи  при 
Електротехничкиот  Факултет  од  Скопје  и  доколку  е  потребно  да  се  пропишат 
потребни мерки  за намалување на влијанијата.  Бидејќи локацијата е надвор од 
населено  место,  единствено  афектирани  ќе  бидат  вработените  за  време  на 
изградбата на инсталацијата. Истите ќе бидат локални и краткотрајни. 

5.11.2. Мерки за заштита  од пожар на објектите 

Со  цел  да  се  избегнат  ризиците  од  појава  на  пожар  се  препорачува 
изработка на План за управување со пожар,  во кој ќе бидат вклучени ризиците 
од појава на пожар во конструктивната, оперативната и постоперативната фаза и 
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ќе бидат предложени мерки за минимизирање на евентуалните појави и ризици 
од пожар, што ќе даде голем допринос кон зачувување на животната средина. 

Во овој План треба да се дадат предлог мерки за спречување на појава на 
пожар и треба да вклучи обука на работниците кои ќе ја инсталираат опремата и 
ќе вршат нејзино одржување и поправка на евентуални дефекти,  за ризиците и 
начинот на минимизирање на ризиците за појава на пожар.  Со овој План би се 
минимизирале  евентуалните  појави  и  ризици  од  пожар,  што  ќе  даде  голем 
допринос кон зачувување на животната средина. 

5.11.3. Заштита од природни непогоди 

Генерално, секој ризик од некое случување што носи опасност може да се 
дефинира  преку  обемот,  големината  на  оштетувањето  што  може  да  се 
предизвика  со  тоа  случување,  помножено  со  веројатноста  на  неговата  појава. 
Оттука  технолошкиот ризик  се базира на опасноста‐обемот на оштетувањето од 
неконтролирано, интензивно дејствување на опасни материјали со кои се работи 
за  објекти  врз  живиот  свет  и  материјалните  добра  и  на  можноста  до  тоа 
неконтролирано опасно дејствување воопшто да дојде. 

Посебна  важност  за  проценувањето  на  технолошките  ризици  има 
разгледувањето  на  сценарија  за  можни  катастрофи  и  инциденти,  За  таа  цел  за 
одредени  случаи  може  да  се  користи  едноставен  научен  пристап,  додека  во 
други  случаи  за  тоа  е  потребен  сложен  математички  и  научен  апарат  како  во 
софтверски, така и во хардверски поглед. 

Следниот  чекор  за  дефинирањето  на  ризиците  се  состои  во  групирањето  на 
материјалите,  кои  се појавуваат  во процесот на функционирање на објектот,  во 
соодветни  групи  според  нивните  релевантни  особини.  Едно  од  можните 
групирања е следново: 

‐запалливи‐неотровни; 

- отровни‐неиспарливи; 

- запалливи‐експлозивни и 

- отровни‐испарливи. 

Јасно  е  дека  резултатите  од  претходната фаза  на дефинирање на  заштитата  од 
катастрофи,  даваат извонредно корисни информации за  тоа што е превентивно 
направено за да се намали ризикот од катастрофи и за тоа што треба понатаму да 
се стори во таа насока. Користејќи ги тие информации по методолошка постапка 
на  заштита од катастрофи  треба да  се пристапи кон проектирање на  соодветни 
мерки во основните и изведбени проекти,  при што  треба да се има на ум дека 
тоа е континуиран процес и дека треба постојано да се подобрува сигурноста при 
користењето на технолошките постројки, односно да се намалува технолошкиот 
ризик. 

Во  конкретниов  случај  можни  ризици  се  исклучиво  при  природни 
катастрофи.  Во  такви  случаи  стапуваат  во  сила  препораките  од  постојната 
законска регулатива. 
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Согласно  Законот  за  заштита  и  спасување  (Службен  весник  на  Р.М,  бр. 
36/04) член 93, заради заштита и спасување на луѓето и материјалните добра од 
природни  непогоди,  епидемии,  епизооти,  епифитотии  и  други  несреќи  се 
формираат единици и штабови за заштита и спасување. 

Просторните  сили  за  заштита  и  спасување  во  услови  на  природни 
непогоди, епидемии, епизоотии, епифитотии и други несреќи се употребуваат од 
страна на општината во која се настанати природните непогоди и други несреќи. 

Во  услови  кога  општините  не  можат  да  ги  отстранат  последиците  од 
природните непогоди, по барање на градоначалникот на општината во која тие се 
настанати, со одлука на директотот на Дирекцијата се употребуваат републичките 
сили за заштита и спасување. 
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6. Графички дел   
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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5. ИЗВОД ОД ПРОСТОРЕН ПЛАН 
 
















