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КРАТКА БИОГРАФИЈА  

   
  

Лични Информации  

Име/Презиме  Сашо Стефановски 

Телефон + 389  (0) 70 344 554   

E-mail sasos@mepso.com.mk; saso.stefanovski@gmail.com 
  

  

Работно искуство  

Дата Август 2017 - 

Работно место Директор на Подружница Оператор на Преносна Мрежа (ОПМ) во АД МЕПСО 

Главни активности и  
одговорности 

 Одговорен за оддржување и непречено функционирање на преносната/интерконтективна  
високонапонска мрежа на Р. Македонија 

 15 Трафостаници во сопственост на АД МЕПСО и 40 во заедничка сопственост со ЕВН 
Македонија (400 и 110 kV ниво) 

 2200 км. Далекуводна мрежа (400 и 110 kV ниво) 
 350 вработени 
 Инвестиции неопходни за тековно оддржување и ревитализација на електроенергетските 

објекти. 
 Возен парк во АД МЕПСО 
 Безбедност и заштита при работа во АД МЕПСО 

Дата Јуни  2011 – Август 2017 

Работно место  Раководител на Трафостаница 400/110 kV Скопје 4 

Главни активности и  
одговорности: 

 Одговорен за непречено функционирање на трафостаницата 
 Интервенција при дефекти 
 Организација и асистенција при ревитализација на одредени сегменти 
 Водење на секојдневна техничка документација 

 

Дата од Февруари 2005 до Август 2011 

Работно место Проект менаџер 

Главни активности и  
одговорности: 

Припрема на тендерска документација, евалуација и имплементација на проекти за 
далекуводи и далекуводни полиња со повремен надзор во тек на изградба 

  

 - 2X110 kV Далекувод Вруток-Тетово ( EIB) 
- 400 kV Далекувод Македонија – Бугарија ( EBRD) 
- 400 kV Далекувод Македонија- Грч. Граница ( WB) 
- Ревитализација на 110 kV далекуводи 
- Водење на постапки за добивање на одобренија за градење на објектите од прва 

категорија 
- Водење на постапки за добивање на одобренија за употреба на објектите. 
- Комуникација со соодветните одговорни лица од банките кредитори. 

 

Име и адреса на работодавачот МЕПСО- Оператор на електропреносниот систем на Македонија 

Тип на бизнис или сектор Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот 
систем во државна сопственост, Скопје 

  

Дата од Мај 1996 до Февруари 2005 

Работно место Раководител на служба за оддржување на далекуводи 
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Главни активности и  
одговорности: 

- Одговорен и организација на оддржување од два центри во Р. Македонија на 2 000 кМ. 
воздушна преносна мрежа 

- Изработка на база на податоци за комјутерска анализа на ефектите на оддржувањето и 
негово следење. 

- Воведување на нов тип, порцелански стапни изолатори. 
- Надзор на изградба на нови и ревитализација на 110 и 400 kV далекуводи 
- Надзор во реконструкција и изградба на нови 110 и 400 kV далекуводи 
 

Име и адреса на работодавачот Електростопанство на Македонија ЕСМ, Подружница Електропренос 

  

Дата од Март 1993 до Мај 1996  

Работно место Раководител на служба за оддржување на среднонапонапонска и високонапонска 
воздушна и кабелска мрежа 

Главни активности и  
одговорности: 

- Одговорен и организација на оддржување на 600 kM. високонапонска и среднонапонска 
воздушна мрежа 

- Одговорен и организација на оддржување на 600 kM. среднонапонска кабловска мрежа 
- Воведување на нова технологија на топлособирачи материјали употребени во кабловската 

мрежа 

  

Име и адреса на работодавачот: Електростопанство на Македонија ЕСМ, Подружница Електро- Скопје 
  

Образование и тренинзи  
  

Титула на стекнатото образование Дипломиран Инженер по Електротехника 

Основни предмети/ 
покривање на работно место 

Електроенергетика 

Име и тип на организацијата каде е 
стекнато образованието и тренингот 

Универзитет “Св. Кирил и Методиј” - Скопје 
Електротехнички Факултет - Скопје 

Ниво во национална или 
интернационална класификација 

VII1 
 

  

  
- British Council Macedonia – Сертификат B2 за положен БУЛАТС (Business Language Testing 

Service) – 2017 
- ‘’ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси - Обука за БУЛАТС (Business Language 

Testing 
- Raychem specialist training- Центар на Рајхем за централна и источна Европа- Будимпешта 
- CESEN- Италија. Обука за методи на оддржување на високонапонски воздужни водови 
- Комора на овластени архитекти и инженери на Македонија: Овластување A и Б, за 

проектирање, ревизија и надзор 
  

  
  

  

  

  

  
  

  

 


