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За Солар Македонија Основни информации 

Сп цел ппстигнуваое на максимална упптреба на спншевата енергија вп земјата, Сплар Македпнија активнп 
рабпти на пбушуваое на рабптна сила и пвпзмпжуваое на дпбри пазарни услпви за кпмпаниите вп сектпрпт. 
Бидејќи Сплар преппзна дека квалитетнп израбптените спншеви системи мпжат знашителнп да ја згплемат 
успещнпста на кпмпаниите, главната цел на пвпј прпект е впведуваое на експертиза и прпфесипналнпст вп 
сектпр за спншева енергија.  

Дппплнителнп, шленпвите на Сплар Македпнија ппседуваат дплгпгпдищнп искуствп и експертиза кпи ги 
ставаат на распплагаое преку рабптилници, директни ппсети, какп и лпбираое сп цел згплемуваое на 
капацитетите на рабптната сила вп сектпрпт и рещаваое на сектпрските предизвици за ппстигнуваое на 
дплгпрпшен раст на кпмпаниите за спншева енергија.  

Овие активнпсти на Сплар Македпнија се ппддржани пд Прпектпт на УСАИД за развпј на делпвнипт 
екпсистем вп Северна Македпнија. Нпвите услуги развиени вп рамките на пвпј прпект се ппищани на втпрата 
страна. 

Подобрување на вештините, продуктивноста и вработувањата во македонските 

микро, мали и среди претпријатија кои работат со соларна енергија и опрема  

Основни податоци за секторот за сончева енергија во Македонија 

100+ 

регистрирани 

компании 

Несоодветна 
законска 
регулатива 

Занемарливо учество 
во енергетскиот 
биланс 

Македпнскп здружение за спншева енергија Сплар Македпнија е струшнп, 
наушнп, пбразпвнп и невладинп здружение шија мисија е  е зајакнуваое на 
спрабптката меду македпнските кпмпании вп сектпрпт за спншева енергија 
(прпизвпдители, изведуваши, увпзници, тргпвци), какп и ппврзуваое на 
експерти и наушници пд сите наушни гранки за прпмпција и ппгплема 
искпристенпст на пбнпвливите извпри на енергија. Организацијата рабпти 
на секпе нивп вп синчирпт на дпбавуваое, пд прпизвпдствп дп сервис и 
пдржуваое на спншевите енергетски системи, какп и на прпмпција на 
спншевата енергија какп пдржливп рещение за енергетските пптреби. 

Основана во 2006 година 
 
21 членки  
(поединци и компании) 
 
17 спроведени проекти 
 
Претседател:  
Илија Насов 
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Обука за сончеви енергетски системи (за инженери, 

монтажери, архитекти) 

Сплар Македпнија пдржа две пбуки за спларни системи (мпнтажа, 
димензипнираое и сервис) преку кпи беа пбушени 51 кандидат пд 17 фирми 
пд спншевипт енергетски сектпр вп Северна Македпнија. Сплар Македпнија 
се стреми кпн целпсна кпмерцијализација на пвие пбуки сп цел пдржливп 
рабптеое на градеоетп на капацитетите на рабптната сила вп сектпрпт. 

Воведување на ISO9001 стандард 

Сп цел да се ппдпбри квалитетпт на рабпта  вп кпмпаниите щтп рабптат сп 
спншева техника, Сплар Македпнија пдржана рабптилница каде беа 
презентирани придпбивките пд впведуваое на ISO9001, а вп рамките на 
прпектпт ппддржавме три кпмпании вп прпцеспт на имплементација на 
медунарпднипт стандард ISO9001. 

Лобирање 

Сплар Македпнија зема активнп ушествп и вп лпбираое сп цел рещаваое на 
системските прпблеми вп спншевипт сектпр, какп щтп се ппсппдветнп 
дизајнираое на щеми за субвенципнираое на термални системи и 
намалуваое на царинските стапки за кпмппненти кпищтп ги пптпваруваат 
дпмащните прпизвпдители на спншеви кплектпри.  

Посета на саем INTERSOLAR 2019 

INTERSOLAR е најгплемипт саем за спншева техника вп Еврппа кпј секпја 
гпдина се пдржува вп Минхен. Вп 2019, Сплар Македпнија прганизираще 
ппсета на саемпт за делегација пд 10 претставници пд кпмпании пд 
спншевипт сектпр. 

 

 

 

 

 

 

 

Нови услуги за приватниот сектор 

Учење преку работа (DO & LEARN) Еразмус+, 2016-1-МК01-

КА201-021676, 2016-2018 

Прпект за израбптка на  едукативна ппрема за изушуваое на упптребата на 
пбнпвливите извпри на енергија.  

RenewX, Развој и демонстрација на компактни технологии за 

размена на топлина со примена на обновливи извори на 

енергија (ОИЕ), ФП7, (ХОРИЗОНТ 2020) 

Партнерски прпект вп кпј беще изгптвенп рещение за згплемуваое на 
ефикаснпста и намалуваое гплемината на разменувашпт на тпплина или 
испарувашпт. 

EAGLE, Развој и примена на динамична платформа за 

рангирање ОИЕ , ФП7 (ХОРИЗОНТ 2020) 

Прпект преку кпј беще развиен систем кпј автпматски мпже да пбезбеди 
тпшни и пбјективни инфпрмации за сппдветнпста на технплпгијата за 
пбнпвлива енергија за даденп кприснишкп сценарип. 

За целосната листа на проекти спроведени од Солар Македонија, ве 
молиме посетете ја нашата веб страна:  
solar.org.mk/листа-на-заврщени-прпекти 

Портфолио на спроведени проекти 


