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Подобрување на вештините, продуктивноста и вработувањата во 

македонските микро, мали и среди претпријатија кои работат со 

соларна енергија и опрема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Македонска асоцијација за сончева енергија „Солар 

Македонија“ е стручно, научно, образовно и невладино 

здружение чии фокус е зајакнување на соработката меѓу 

македонските компании во секторот за сончева енергија 

(производители, изведувачи, увозници, трговци), како и 

поврзување на експерти и научници од сите научни гранки за 

промоција на обновливите извори на енергија. 

Организацијата работи на секое ниво во синџирот на 

добавување, од производство до сервис и одржување на 

сончевите енергетски системи, како и на промоција на 

сончевата енергија како одржливо решение за енергетските 

потреби. 

Основана во  

2006 година 

21 член  

(индивидуалци и 

компании) 

 

Претседател:  

Илија Насов 

 

За организацијата Основни информации 

Со цел постигнување на максимална употреба на сончевата енергија во земјата, Солар Македонија 

активно ќе работи на обучување на работна сила и овозможување на добри пазарни услови за 

компаниите во секторот. Бидејќи Солар препозна дека квалитетно изработените сончеви системи 

можат значително да ја зголемат работата на компаниите, главната цел на овој проект е воведување 

на експертиза и професионалност во сектор за сончева енергија.  

Дополнително, членовите на Солар Македонија се дел од овој сектор подолг временски период и 

детално ги знаат сегашните и минатите проблеми со кои се соочувале во текот на својата работа. Со 

помош на нивното искуство и експертиза, Солар ќе организира работилници, директни посети, како 

и лобирање со цел решавање на секторските проблеми за овозможување на долгорочен раст на 

компаниите за сончева енергија. Солар Македонија ќе работи кон оваа цел преку следните услуги: 

1. Обука за инсталација на соларни системи 

2. Воведување на ISO9001 стандард 

3. Посета на саем INTERSOLAR (мај 2019) 

4. Лобирање за промена на енергетската законска регулатива 

 

 

 

За проектот 

Основни податоци за секторот за сончева енергија во Македонија 

100+ 

регистрирани 

компании 

Несоодветна 
законска 
регулатива 

Занемарливо учество 
во енергетскиот 
биланс 
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Активности во рамки на проектот 

 
Обука за сончеви системи  

(за инженери, монтажери, архитекти)  

Се состои од теоретски и практичен дел. Теоретскиот дел 

трае 10 дена, каде 5 дена ќе бидат посветени за изучување 

на термалните системи ,а 5 дена за фотоволтаични 

системи. Практичниот дел трае 5 дена. За оваа обука ќе 

бидат изработени специјални прирачници за 

димензионирање, монтажа и сервис на инсталираните 

системи. Планирани се две обуки (во декември и јануари), 

секоја со времетраење од 15 дена. 

Воведување на ISO9001 стандард 

Со цел да се подобри квалитетот на работа  во компаниите 

што работат со соларна техника, предвидена е 

работилница на која ќе бидат презентирани придобивките 

од воведување на ISO9001. Сите присутни на 

работилницата ќе добијат основни прирачници за да го 

подобрат квалитетот на работа во својата компанија 

(издавање работен налог; планско, превентивно и тековно 

одржување на машини алати; попис во магацин, 

управување со документација). 

 

Посета на саем INTERSOLAR 2019 

Организирана посета на  најголемиот саем за соларна 

техника во светот што ќе се одржи во Минхен, Германија во 

периодот 15-17 Мај 2019 год. Организирани B2B средби со 

компании од соларниот сектор. 

Лобирање 

Солар Македонија ќе организира работилница на која 

експерти и компании од сектор ќе дадат свое мислење во 

насока на лобирање за подобра бизнис клима: 

1. Промена на начинот на субвенции за инсталирани 

термални системи; 

2. Заедничка нарачка на материјали со цел да постигне 

помала откупна цена и транспортни трошоци; 

3. Подобрени услови на увоз на материјали. 

 


