
Од одржаниот состанок Солар Македонија на 13.04.2016  во Камел Солар, с. Визбегово Скопје) 

Присутни Членови 

 Д-р Илија Насов 

 Д-р Сања Поповска 

 Зоран Трајков  

 Љупчо Топчиоски 

 Жаров Начо 

 Д-р Игор Шешо 

 Д-р Славе Арменески 

 Сашо Генчев 

 Зоран Младеновски 

 Ацо Георгиески 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Политика на субвенции за соларните колектори 

2. Царини за увоз на соларни системи и компоненти за производство на соларни системи 

3. Цертифицирање на монтажери /инсталатери на соларни системи 

4.  Разно 

По првата точка на дневен ред, се разговараше да се стопираат субвенциите за безпритисни 

вакуумски соларни системи кои даваат топла вода по слободен пад. Тие  се увезуваат со 0 % 

царина и 5% данок - како готов производ, а имаат многу мала гаранција и помал квалитет од 

домашните соларни системи. По ова точка најголем број од присутните се изјаснија дека 

владата дава пари за субвениции, но тие наместо во домашните фирми одат дирекно во Кина. 

Македонските производители на соларни системи  увезуваат компоненти и произведуваат 

готов колектор, запослуваат вработуваатени и имаат сертификати за квалитет на европско 

ниво ( Solar Key Mark) 

Предлог од Зоран Трајков - Со цел да се разликуваат таквите безпритисни соларни системи од 

останатите од домашно производство, се предлага: 

Да не се даваат субвенции за: 

• Соларни колектори кои имаат гаранција помала од 5 год. (ова лесно се докажува со 

прикачување на самата гаранција од производителот кон молбата за субвенции)  

• Соларни системи, чии главни компоненти-колектор и бојлер, не издржуваат директен 

притисок на водоводна инсталација и даваат топла вода по слободен пад. (Ова исто лесно 

може да се провери и докаже, не е потребна лаборлаторија) 

• Користат вода, наместо антифриз како медиум и не се отпорни на ниски температури. ( 

ова лесно се проверува од царина) 

• Субвенции да добиваат само соларните системи под притисок кои се монтирани од 

сертифицирани соларни монтажери  

На тој начин ќе се стиумулира вградување само на квалитетни системи со долг век на 

користење. 



По однос на втората точка се дискутираше : 

 Да се зголеми царината за сите соларни колектори без притисок, : 

• Соларни системи, чии главни компоненти-колектор и бојлер, не издржуваат директен 

притисок на водоводна инсталација и даваат топла вода по слободен пад. (Ова исто лесно 

може да се провери и докаже, не е потребна лаборлаторија) 

• Користат вода, наместо антифриз како медиум и не се отпорни на ниски температури. ( 

ова лесно се проверува од царина) 

• Да се намалат царините на сите компоненти со кои се произведуваат соларни 

колектори . При увозот на компоненти за производство на соларни колектори да се доставува 

изјава од производителите на соларни колекори , дека увезените колектори ке бидат 

употребени за производтство за соларни колектори , под материјална и кривична одговорност 

на лицето кое ја дава изјавата. 

 

По втората точка од дневен ред, (информација од Сашо Генчев) со цел да се стимулира 

производството на ел.енергија од соларни системи во забрзување на процедурата на 

усвојување законот “Киловат за Киловат”, односно да се овозможи за секој предаден kWh во 

Електро енергетската мрежа од мрежата според укажаната потреба да може да се повлече без 

наплата на енергија до висина на предадената количина на енергија. При тоа повеќе 

предадената енергија да се исплаќа на крајот на годината според пазарните цени. секој 

произведен киловатчас ел. Енергија да се врати со киловатчас од ЕВН ЕСМ кога субјектот има 

потреба од електрична енергија од мрежа .  

За третата точка на дневен ред сите присутни се солгасија субвенции да се даваат само на 

соларни системи кои биле монтирани од сертифицирани монтажери. За оваа точка беше 

предложено на  Машински Факултет-Скопје  да ги спроведе тие обуки, но поради 

презафатеност одвој предлог беше одбиен.  

Од страна на Зоран Трајков беше предложено а од присутните прифатено, обуката да ја 

организира тој а тој да достави комплет програма за обука и доделување на цертификати во 

организација на Солар Македонија. 

На наредниот состанок во ЛЕОВ Компани ќе се продолжи со предметната дискусијата за ова. 

Во точка разно, е напоменато од присутните да се направи допис од официјалниот состанок и 

да се пушти до: 

Министерство за Економија, УЈП ,Царина, Влада на РМ, Стопанска комора. 

Дописот да биде испратен по формирањето на новата влада. 

Втора дискусија во точка разно е сите што поднеле документи и ги исполнуваат условите за 

добивање на субвенции во 2017 да можат да конкурираат во тек на целата година, а не само 4 

месеци. Во овој период има зголемување на монтажа на соларни системи, а потоа настапува 

нагло намалување на продажбата на овие системи.  

Предлог од Зоран Трајков- Сумата од 6.000.000 може да остане иста и таа да се подели според 

бројот на поднесени барања со исправна документација во дадениот рок. Да не се оди на 



процентуално од 30%, туку кумулативно ( сума на пари од 6.000.000 ден / број на поднесени 

исправни барања за субвенции).   
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