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Curriculum Vitae 

 
  

 
 

Лични информации 

 

Име/ Презиме  Гоце  Михајлоски 

Адреса  
                                                 

Пробиштипска 14-8 Скопје 
 

Телефон 02/  2030 806 Мобилен: 070/332 649 

E-mail goce.mihajlovski@mepso.com 

Националност Македонец 

Датум на раѓање 29.03.1965 

Пол Машки 

Брачен статус Женет 
  

Работно искуство  
  

Датум 03.2023 –  

Занимање или позиција  Дипл. електро инженер 

Име и адреса на 
работодавачот 

МЕПСО АД Скопје 
ул. Максим Горки бр. 4 Скопје 

Главни активности и 
одговорности 

Директор на подружница ОЕПС 

Вид на бизнисот или секторот Во надлежност на подружницата  ОЕПС се оддел за управување  и оддел за 
техничка информатика. 

 
 

 

Датум 12.2004 – 03.2023 

Занимање или позиција  Дипл. електро инженер 

Име и адреса на 
работодавачот 

МЕПСО АД Скопје 
Ул. Максим Горки бр.4 Скопје 

Главни активности и 
одговорности 

Оперативен водител на електроенергетски систем на Република Македонија 

Вид на бизнисот или секторот Управување со електроенергетски систем 
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Датум 06.2002 – 12.2004 

Занимање или позиција  Дипл. електро инженер 

Име и адреса на 
работодавачот 

  Рудник Осломеј - Осломеј 
Осломеј 

Главни активности и 
одговорности 

Раководител на служба за електро одржување 

Вид на бизнисот или секторот Одржување на роторни багери,  систем на траки во рудникот 
 

 

  

Датум 09.1998 – 06.2002 

Занимање или позиција  Дипл. електро инженер 

Име и адреса на 
работодавачот 

Рудник Осломеј - Осломеј 
Осломеј 

Главни активности и 
одговорности 

Одговорен инженер за траки 

Вид на бизнисот или секторот 
 
 
 
 

 
Датум 

08.1998 – 09.2002 

Занимање или позиција  Дипл. Електро инженер 

Име и адреса на 
работодавачот 

Рудник Осломеј - Осломеј 
Осломеј 

Главни активности и 
одговорности 

Одговорен инженер за траки 

Вид на бизнисот или секторот 
 
 
 

Електро одржување на систем од траки 
 

 

Електро одржување на систем од траки 
 
 
 

  

10.1995 – 09.1998 

Дипл. електро инженер 

Спектартермо Скопје 
Скопје 

Инженер во трафостаница во Рудник 
 
Водење на евиденција на заштитата на трансформаторите 35/6 kV, 

  како и монтажа на приклучни ормари за пумпи на 0,4 kV  

 
 

 
 
 

Образование и тренинг 

 
 

Датуми 1985 – 1992 

Здобиена титула   Дипл. електро инженер 

Име на образовна 
организација 

Универзитет `` Кирил и Методиј `` - Скопје  
Електротехнички Факултет  Скопје 

                                                  Насока    Индустриска електроенергетика и автоматизација 

Дипломска работа   Енергетски преобразувачи 

Изработени проекти    
   Учество на симпозиуми и семинари организирани од ЗЕМАК и MAKOCIGRE 
    Учество во работилница за размена искуства на балканските систем оператори 
 



  
 

 
 

Лични вештини и 
способности 

 

Мајчин јазик Македонски 

Други јазици  

Самопроцена  Разбирање Зборување Пишување 

  Слушање Читање Интеракција 
при зборување 

Продукција 
при зборување 

 

Англиски јазик   одличен  одличен  одличен  одличен  одличен 

Српски јазик   добар  добар  добар  добар  добар 

 
Социјални вештини и 

способности 
 

 
 
 

             Компјутерски вештини и     
способности 

 

  Одлични организациски способности, способност за тимска работа, независна  
работа  и работа под притисок во зададени временски рамки, способност за 
работа со луѓе од различни социјални и образовни нивоа, флексибилност, 
креативност, комуникативност, одлични презентациски и преговарачки 
способности, солидни општи познавања и брзо учење на нови вештини  
 
 MS Office, Adobe Photoshop, Corel Draw 
  

 

 
 


