
 

                                                Regionalna zanaet~iska komora [tip 
 
 

ОБУКА ЗА СОЛАРНИ ЕКСПЕРТИ 
 
Во рамките на проектот за економска соработка помеѓу Рајнланд-Пфалц и земјите на Југоисточна европа, 
Балканското биро за поддршка на малото стопанство и зaнаетчиство vo sorabotka so regionalnite 
zanaet~iski komori  organizira обука за Соларни експерти.  Целта на оваа обука е да se одговори на 
засиленото барање на такви специјалисти od aspekt на зголемената potreba za prakti~na primena solarna 
energija. Обуката ќе опфаќа  3 модула, секој со времeтраење по 5 дена. Два од трите модули се теоретски и ќе 
се одржат во [tip 
 
1. модул    5 do 9 Dekemvri    - 5 dena  Fotovoltaik               [tip 
2. модул   12 do 16 Dekemvri - 5 dena  Solarna Termija        [tip 
3.модул    18 do 22 Dekemvri - 5 dena  Prakti~na obuka        Plovdiv  
 
Vo ramkite na teoretskata obuka vo Makedonija }e bidat poseteni slednive objekti: 

 
Fotovoltai~ni sistemi 
Edna od najgolemite Fotovoltai~ni centrali vo Makedonija ,  MAVIS vo [tip so vkupna snaga od 1 MW      
( 250+750 KW).  Vgradeni se Invertori Steca - Germanija a moduli  Kvazar. 
 
Termalni sistemi: 
KPD Zatvor [tip so 20 kolektori od 2,5m2 
Termalen solaren sistem  Klini~ka Bolnica [tip ( proekt na Svetska Zdravstvena Organizacija)  
  

Обуката  ќе ја спроведат локални и експерти од Германија. Лицата кои успешно ќе ја завршат обуката и 
тестирањето добиваат сертификат за “SOLAR EXPERT“  
 
Учесниците треба да ги исполнуваат minimum следниве услови: 

• Завршено техничко образование 
• Пожелно е да се има искуство во областа на инсталации 

 
80 % од трошоците за оваа обука ги покрива проектот. 
За учество во обуката se pla}a партиципација од  21800 ден. што е 20% од реалната цена на курсот.  
 

• Во цената е вклучено: 
 
Obuka во [tip,  транспорт do Пловдив, хотелско сместување со појадок во Пловдив, трошоци за превод od 
Germanski na Makedonski jazik и материјали за обука. 
Рокот за пријава со уплата на учесниците е до 03.12.2011г.   Brojot na mestata e ograni~en.  
 

• Дополнителни информации за пријавување на следните контакти: 
Regionalna Zanaet~iska Komora [tip,   Тел. 032 522 602 
`iro smetkana RZK [tip  300-0800000806-39, Komercjalna banka 
Gordana Popovska    078-395-510   Regionalna Zanaet~iska Komora [tip       rzk_stip@yahoo.com
Venco Krstev            077-614-413    Regionalna Zanaet~iska Komora [tip 
Zoran Trajkov           075-462-473    Eko Solar doo                                                    z.trajkov@gmail.com  
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