
Отчетност за трошења на Управен одбор на МЕПСО (7 члена) 

 период: 1.1.2020 г. – 30.6.2020 г. 

                                                                         (во денари) 

Број на 
трошок 

Тип на трошок I 2020  II 2020  III  2020  IV 2020  V 2020  VI 2020 

001 Јавен превоз       

002 Изнајмување 
моторни 
возила во 
странство 

      

003 Такси превоз       

004 Авионски 
карти 

      

005 ВИП салони на 
аеродроми 

      

006 Закуп на сали и 
канцелариски 
простор 

      

007 Закуп на 
канцелариска 
опрема 

      

008 Закуп на стан 
(за лица кои 
живеат надвор 
од Скопје) 

      

009 Хотелско 
сместување во 
земјата 

      

010 Хотелско 
сместување во 
странство 

      

011 Угостителски 
услуги во 
рамки на 
институциите 

 77.820 27.601 33.202 44.486  

012 Угоститителски  
услуги во 
земјата  

107.625 73.933 25.960  7.540  

013 Угост.услуги во 
странство 

      



014 Трошоци за 
мобилен 
телефон 

23.732 23.924 20.184 19.377 19.997 21.682 

015 Дневници при 
патување во 
странство 

      

016 Подароци 
подарени на 
службени лица 
или 
меѓународни 
организации, 
дадени за 
време на 
официјални 
посети, 
гостување или 
во други 
околности 

      

 

Наративен извештај за најважни настани и активности во делокруг на работата на 

МЕПСО:  1.1.2020 година – 30.6.2020 година:  

И покрај негативните последици врз деловното работење кои беа резултат на 

здравствената пандемија предизвикана од вирусот  COVID 19 и бројните ограничувања 

кои ги наметна здравствената криза АД МЕПСО успеа да ја одржи динамиката во 

реализацијата на најзначајните инвестициски проекти. Во овој период најзначајни 

инвестициски проекти беа следниве: 

-реконструкција на 110 kV постројка во ТС „Валандово“ која заврши успешно и во целост 

на почетокот на  јуни 2020 година; 

-успешно завршена реконструкција на 110 kV постројка во ТС “Осломеј“  

-и покрај ограничувањата од пандемијата согласно со планираната динамика во овој 

период се одвиваа активностите на реконструкциите на ТС „Битола 2“ , ТС „Скопје 4“ , ТС 

„Прилеп“  и изградбата на нов 110 kV далекувод ТС Штип – ТС Неокази -ТС Пробиштип 

-Во февруари 2020 се склучени договори со најповолни изведувачи за капиталните 

инвестициски проекти : нов 400 kV интерконективен далекувод од ТС Битола 2 до 

македонско – албанската граница и нова 400/ 110 kV трафостаница во близина на Охрид 



 

 

Отчетност за трошења на Управен одбор на МЕПСО                                                                                          

период: 1.6.2019 г. – 31.12.2019 г. 

                                                                             (во денари) 

Бр. 
на 
тро-
шок 

Тип на 
трошок 

VI VII  VIII IX  X  XI XII 

001 Јавен 
превоз 

2.214       

002 Изнајм. 
моторни 
возила во 
странство 

       

003 Такси 
превоз 

7.817    9.526 2.442 34.428 

004 Авионски 
карти 

88.080    62.656 59.557 127.877 

005 ВИП 
салони 
aеродром 

       

006 Закуп  на 
сали и 
канцелар. 
простор 

       

007 Закуп на 
канцелар.
опрема 

       

008 Закуп на 
стан (за 
лица кои 
живеат 
надвор од 
Скопје) 

       

009 Хотел. 
сместув. 
во земјата 

773.759 75.037 441.848 375.783 326.648 141.663 339.085 



010 Хотел. 
смест. 
странство 

31.297 131.134  25.473 32.946 11.070 105.343 

011 Угостит. 
услуги во 
рамки на 
институц. 

82.389 53.528 38.559 29.083 124.614 37.792 42.461 

012 Угостит.  
услуги во 
земјата 
преку 
надвор. 
угостит. 

95.646 98.016 19.480 39.280 87.257 69.490 48.818 

013 Угостит. 
услуги во 
странство 

6.544 4.506   1.648 8.807 8.444 

014 Трошоци 
за 
мобилен 
телефон 

33.182 21.589 13.757 13.044 12.779 19.455 33.326 

015 Дневници 
при 
патување 
во 
странство 

15.098 27.688  15.037 12.946 20.590 63.308 

016 Подароци 
подарени 
на 
службени 
лица или 
меѓународ
ни 
организац
ии, 
дадени за 
време на 
официјалн
и посети, 
гостување 
или во 
други 
околности 

       

 



 

 

Наративен извештај за најважни настани и активности во делокруг на работата на 

МЕПСО:  1.6.2019 година – 31.12.2019 година:  

-АД МЕПСО ги објави меѓународните  тендери за изградба на два електроенергетски 

објекти : нова 400/ 110 kV трансформаторска станица во близина на Охрид и нов 400 kV 

интерконективен далекувод што ќе ги поврзува електропреносните системи на нашата 

земја и на Р.Албанија. Двата проекти се од огромно системско национално и регионално 

значење затоа што ќе придонесат за подобрување на стабилноста и доверливоста во 

работата на нашиот електроенергетски систем, ќе дадат придонес за развој на 

регионалниот пазар за електрична енергија и на долг рок ќе ги решат сите предизвици за 

подобрување на напонските прилики и снабдување на југозападниот регион во 

квалитетна електрична енергија. Двата проекти се финансирани со кредитна линија на  

ЕБОР. Во рамки на овој период, по распишувањето на тендерите, голем број 

заинтересирани компании учестуваа на „site visit“ на трасата на која ќе биде граден 

новиот далекувод.  

Од мноштвото други активности за осовременување и зголемување на капацитетите на 

преносната мрежа би ги издвоиле како најважни следниве: 

-Започна реконструкцијата т.е. изградбата на нов 110 kV далекувод на постоечката траса 

што ги поврзува трансформаторските станици „Штип“ и „Пробиштип“ прв од петте 

проекти за модернизација на 110 kV далекуводи од националната преносна мрежа. Со 

овој проект ќе бидат реконструирани  сите  далекуводи поставени на армирано – 

бетонски столбови кои се во функција над 50 години и тие ќе бидат заменети со нови 

челично – решеткасти столбови, нови проводници и изолатори и спојна опрема. 

Далекуводот Штип – Пробиштип е вреден 2,45 милиони евра и е во должина од 27 

километри. На овој далекувод се поврзува и новата гринфилд инвестиција „Краунфилд 

Фаундри“. 

-Заменета е со нова високонапонската опрема во 110/x kV ТС „Сушица“ во струмичкиот 

регион . Оваа трафостаница освен регионално има и системско значење затоа што е 

енергетски јазол  т.е. една од двете врски на 110 kV напонско ниво со соседниот бугарски 

електроенергетски систем. Проектот во краток временски интервал успешно и во целост 

и со сопствени средства и човечки ресурси го реализираа подружниците  во АД МЕПСО: 

Оператор на преносна мрежа и Оператор на електропреносен систем.  



-АД МЕПСО избра најдобар понудувач и склучи договор за набавка на нов енергетски 

400/110 kV трансформатор за потребите на ТС Битола 2. Договорот е склучен со 

словенечката компанија „Колектор ЕТРА“ и ова е инвестиција вредна 2,4 милиони евра. 

Новиот енергетски трансформатор ќе го замени постоечкиот кој е во функција 40 години.  

Модернизацијата на ТС Битола е системски приоритет  за АД МЕПСО затоа што преку 

оваа трансформаторската станица на преносната мрежа е приклучен РЕК Битола - 

најголемиот производител на електрична енергија во земјава. 

 

 

Отчетност за трошења на Управен одбор на МЕПСО (8 члена) 

 период: 1.12.2018 г. – 31.5.2019 г. 

                                                                         (во денари) 

Број на 
трошок 

Тип на трошок XII 2018  I 2019  II  2019  III 2019  IV 2019  V 2019  

001 Јавен превоз       

002 Изнајмување 
моторни 
возила во 
странство 

      

003 Такси превоз 11.962 4.268    9.791 

004 Авионски 
карти 

62.512 70.682 13.186 12.878  127.459 

005 ВИП салони на 
аеродроми 

      

006 Закуп на сали и 
канцелариски 
простор 

      

007 Закуп на 
канцелариска 
опрема 

      

008 Закуп на стан 
(за лица кои 
живеат надвор 
од Скопје) 

      

009 Хотелско 
сместување во 
земјата 

      



010 Хотелско 
сместување во 
странство 

48.966 82.349 40.418 40.870 81.601 69.956 

011 Угостителски 
услуги во 
рамки на 
институциите 

143.380      

012 Угоститителски  
услуги во 
земјата  

90.982 14.075 47.343 40.870 81.601 53.595 

013 Угост.услуги во 
странство 

8.435 57.096 8.425 11.113  30.313 

014 Трошоци за 
мобилен 
телефон 

21.663 31.378 24.976 21.909 24.376 33.420 

015 Дневници при 
патување во 
странство 

26.288 43.096 18.942 23.278 11.562 53.139 

016 Подароци 
подарени на 
службени лица 
или 
меѓународни 
организации, 
дадени за 
време на 
официјални 
посети, 
гостување или 
во други 
околности 

      

 

Наративен извештај за најважни настани и активности во делокруг на работата на 

МЕПСО:  1.12.2018 година – 31.5.2019 година:  

-Заврши процесот на модернизација на примарна високонапонска опрема во ТС 

„Кавадарци“ и инсталација на нова опрема за управување, мерење и релејна заштита 

извршен од стручни лица на МЕПСО. Во овој процес беше заменета со нова опрема што 

беше во функција 40 години. Новата опрема ги сведува на минимум ризиците од испади 

и безнапонска состојба, а ги намалува и трошоците за работење на компанијата заради 

ниските трошоци за одржување.  



- Со монтажа на нов прекинувач во во трансформаторската станица на ХЕЦ „Тиквеш“ 

стручните екипи на МЕПСО успешно во период од две години го завршија проектот за 

монтажа на 21 прекинувач на 110 киловолтно ниво и други елементи од примарна опрема 

во 10 трансформаторски станици од преносната мрежа. 

- МЕПСО, ОСТ албанскиот систем-оператор и ЕСО бугарскиот систем-оператор, склучија 

меморандум за продлабочување на меѓусебна соработка во развој на пазар на 

електрична енергија на ниво на регион. 

-МЕПСО склучи договор за целосна модернизација на трансформаторската станица 

„Прилеп“ вредна 1,12 милиони евра. Со овој процес ќе се замени со нова опрема што е во 

функција 40 години. 

Отчетност за трошења на Управен одбор на МЕПСО (8 члена) 

 период: 1.6.2018 г. – 31.11.2018 г.  

                                                                         (во денари) 

Број на 
трошо
к 

Тип на трошок Јуни 
2018 г. 

Јули 
2018 г. 

Август 
2018 г. 

Септемвр
и 2018 г. 

Октомвр
и 2018 г. 

Ноемвр
и 2018 г. 

001 Јавен превоз       

002 Изнајмување 
моторни 
возила во 
странство 

      

003 Такси превоз 9.656  8.301  4.009 10.208 

004 Авионски 
карти 

137.115  91.200 19.321 75.858 137.265 

005 ВИП салони на 
аеродроми 

      

006 Закуп на сали и 
канцелариски 
простор 

      

007 Закуп на 
канцелариска 
опрема 

      

008 Закуп на стан 
(за лица кои 
живеат надвор 
од Скопје) 

      

009 Хотелско 
сместување во 
земјата 

      



010 Хотелско 
сместување во 
странство 

198.11
0 

3.075 176.83
2 

51.563 39.286 63.312 

011 Угостителски 
услуги во 
рамки на 
институциите 

80.832 110,82
4 

127.85
0 

61.990 135.010 97.221 

012 Угоститителск
и  услуги во 
земјата  

151.63
4 

36.648 44.085 41.212 96.874 157.762 

013 Угост.услуги 
во странство 

60.146  32.196 22.531 22.191 6.711 

014 Трошоци за 
мобилен 
телефон 

26.080 20.200 39.904 24.000 27.331 22.427 

015 Дневници при 
патување во 
странство 

66.449 8.671 43.813 20.881 32.990 28.227 

016 Подароци 
подарени на 
службени лица 
или 
меѓународни 
организации, 
дадени за 
време на 
официјални 
посети, 
гостување или 
во други 
околности 

      

  

Наративен извештај за најважни настани и активности во делокруг на работата на 

МЕПСО:  1.6.2018 година – 31.11.2018 година:  

-Склучени се договори за модернизација на преносната мрежа и тоа: за изградба на 4 нови 

далекуводи на постоечки траси и за модернизација на 8 транформаторски станици. 

Инвестициски проекти вредни 18 милиони евра. Ова е најголем инвестициски циклус на 

МЕПСО финансиски поддржан од Европската банка за обнова и развој. 

- Во рамки на активностите за пазарна либерализација  и интеграција на регионот одржан 

е прв состанок на управувачките комитети на WB 6 PS DA MI и на MRC. Целта на проектот 



кој е под закрила на Европската комисија, а е воден од Енергетската заедница со седиште 

во Брисел, е интеграција на пазарите за електрична енергија од земјите на Западен 

Балкан преку регионалниот пристап во единствениот пан-европски пазар за електрична 

енергија. 

- Во сегментот на општествената одговорност беа доделени стипендии на студенти на 

ФЕИТ и на Техничкиот факултет во Битола. Воедно во рамки на своите можности МЕПСО 

даде поддршка на традционалното советување на енергетичарите во организација на 

ЗЕМАК одржано во октомври во Охрид. 

 

Отчетност за трошења на Управен одбор на МЕПСО (7 члена) 

 период: 1.12.2017 г. – 31.5.2018 г.  

                                                                         (во денари) 

Број на 
трошок 

Тип на трошок Декември 
2017 г. 

Јануари 
2018 г. 

Февруари 
2018 г. 

Март 
2018 г. 

Април 
2018 г. 

Мај 
2018 г. 

001 Јавен превоз       

002 Изнајмување 
моторни 
возила во 
странство 

      

003 Такси превоз       

004 Авионски 
карти 

29.929 15.270 50.281 30.363 99.848 98.913 

005 ВИП салони на 
аеродроми 

      

006 Закуп на сали и 
канцелариски 
простор 

      

007 Закуп на 
канцелариска 
опрема 

      

008 Закуп на стан 
(за лица кои 
живеат надвор 
од Скопје) 

      

009 Хотелско 
сместување во 
земјата 

     16.359 



010 Хотелско 
сместување во 
странство 

46.678 21.383 116.905 23.185 158.182 12.946 

011 Угостителски 
услуги во 
рамки на 
институциите 

32.776 32.776 32.776 32.776 32.776 32.776 

012 Угоститителски  
услуги во 
земјата преку 
надворешни 
угостит. 
објекти 
 

60.898 4.000 32.835 120.010 26.040 77.200 

013 Угост.услуги во 
странство 

      

014 Трошоци за 
мобилен 
телефон 

27.455 27.823 19.815 18.729 40.435  

015 Дневници при 
патување во 
странство 

14.421 10.086 30.485 7.472 67.865 23.016 

016 Подароци 
подарени на 
службени лица 
или 
меѓународни 
организации, 
дадени за 
време на 
официјални 
посети, 
гостување или 
во други 
околности 

      

  

Наративен извештај за најважни настани и активности во делокруг на работата на 

МЕПСО:  декември 2017 година – мај 2018 година:  

-Склучен е договор за изградба на нов 110 киловолтен далекувод што ги поврзува 

трафостаниците „Штип“ и „Пробиштип“ вреден 2,45 милиони евра. Далекуводот се гради 

на иста траса на која и сега постои далекувод што е во функција од 1972 година.  



- Започна реализацијата на проектот за монтажа на заштитно громобранско јаже со 

интегрирани оптички влакна на 12 далекуводи од преносната мрежа, процес со кој во 

национален прстен ќе се затвори оптиката во преносната мрежа на МЕПСО; 

- -Учество на Самитот за инвестиции на Западен Балкан во Лондон, Велика Британија, на 

покана на Европската банка за обнова и развој; 

-Официјална билатерална работна посета на грчкиот електропреносен систем оператор 

АДМИЕ на покана на нивниот генералениот директор Манус Манусакис.  На средбата беа 

утврдени заедничките приоритети за зголеување на преносните прекугранични 

капацитети за што е формирана и заеднична стручна работна група; 

- Во сегментот на општествената одговорност по шести пат беа доделени стипендии на 

студенти на ФЕИТ при што беа доделени стипендии на три студенти во прва година; 

- Возобновена е традицијата за доделување на стипендии на студенти од 

електротехничката насока на Техничкиот факултет при универзитетот „Свети Климент 

Охридски“ во Битола 

 

Отчетност за трошења на Управен одбор на МЕПСО (7 члена), период: 1.6.2015 г. – 

30.11.2015 г.  

                                                                         (во денари) 

Број на 
трошо
к 

Тип на трошок Јуни 
2015 г. 

Јули 
2015 г. 

Авгус
т 2015 
г. 

Септемвр
и 2015 г. 

Октомвр
и 2015 г. 

Ноемвр
и 2015 г. 

001 Јавен превоз       

002 Изнајмување 
моторни 
возила во 
странство 

      

003 Такси превоз 
 

5.799    4.442 29.355 

004 Авионски 
карти 

22.950 14.400  35.999 65.728 83.685 

005 ВИП салони на 
аеродроми 

      

006 Закуп на сали и 
канцелариски 
простор 

      



007 Закуп на 
канцелариска 
опрема 

      

008 Закуп на стан 
(за лица кои 
живеат надвор 
од Скопје) 

      

009 Хотелско 
сместување во 
земјата 

      

010 Хотелско 
сместување во 
странство 

31.362 41.674  44.897 91.633 227.667 

011 Угостителски 
услуги во 
рамки на 
институциите 

36.095 3.881 74.013 33.506 42.000 67.522 

012 Угоститителск
и  услуги во 
земјата 
 

266.40
0 

103.59
4 

37.412 39.569 53.235 239.921 

013 Угост.услуги 
во странство 

    12.807 19.703 

014 Трошоци за 
мобилен 
телефон 

19.267 26.132 12.327 18.435 19.590 20.876 

015 Дневници при 
патување во 
странство 

14.375 23.759  22.601 34.173 106.994 

016 Подароци 
подарени на 
службени лица 
или 
меѓународни 
организации, 
дадени за 
време на 
официјални 
посети, 
гостување или 
во други 
околности 

      

  



 

Наративен извештај за најважни настани и активности во делокруг на работата на 

МЕПСО: 1.6.2015 година – 30.11.2015 година : 

- На почетокот на ноеврми беше завршена изградбата на 400 kV далекувод со кој се 

поврзуваат електропреносните системи на Р.Македонија и на Р.Србија. Со тоа беше 

ставена под напон петата интерконекција на нашиот електропреносен систем со соседен 

електропреносен систем.  

- Од сегментот на активности од општествена одговорност МЕПСО има две позначајни 

активности: доделени се стипендии на 5 студенти на Факултетот за електротехника и 

информатички технологии во Скопје  (ФЕИТ) . Ова беше пета генерација стипендисти на 

МЕПСО, ЕЛЕМ и на ЕВН и електромонтерите на МЕПСО дадоа поддршка на екологистите 

од „Аквила“ поставија плаформи на далекуводни столбови од преносната мрежа 

наменети за гнездење на царскиот орел. 

 

Отчетност за трошења на Управен одбор на МЕПСО (7 члена), период: 1.12.2014 г. – 

31.5.2015 г.  

                                                                         (во денари) 

Број на 
трошок 

Тип на трошок Декември 
2014 г. 

Јануари 
2015 г. 

Февруари 
2015 г. 

Март 
2015 г. 

Април 
2015 г. 

Мај 
2015 г. 

001 Јавен превоз       

002 Изнајмување 
моторни 
возила во 
странство 

      

003 Такси превоз 
 

      

004 Авионски 
карти 

45.295 16.842  16.974 13.530 180.072 

005 ВИП салони на 
аеродроми 

      

006 Закуп на сали и 
канцелариски 
простор 

      

007 Закуп на 
канцелариска 
опрема 

      



008 Закуп на стан 
(за лица кои 
живеат надвор 
од Скопје) 

      

009 Хотелско 
сместување во 
земјата 

      

010 Хотелско 
сместување во 
странство 

99.360 47.890 35.424 76.777 40.405 234.814 

011 Угостителски 
услуги во 
рамки на 
институциите 

44.993 44.993 44.993 44.993 44.993 44.993 

012 Угоститителски  
услуги во 
земјата преку 
надворешни 
угостит. 
објекти 
 

286.137 362.354 110.410 104.576 87.706 174.498 

013 Угост.услуги во 
странство 

      

014 Трошоци за 
мобилен 
телефон 

20.816 18.762 24.971 24.651 18.597 22.636 

015 Дневници при 
патување во 
странство 

22.527 23.554 30.172 33.518 21.636 89.525 

016 Подароци 
подарени на 
службени лица 
или 
меѓународни 
организации, 
дадени за 
време на 
официјални 
посети, 
гостување или 
во други 
околности 

      

  



 

Наративен извештај за најважни настани и активности во делокруг на работата на 

МЕПСО: декември 2014 година – мај 2015 година : 

-Започна изградбата на нов 400 киловолтен далекувод што ќе ги поврзува 

електропреносните системи на Р.Македонија и Р.Србија, инвестиција во која МЕПСО 

вложи над 11 милиони евра. Далекуводот е прва директна врска меѓу преносните системи 

на двете земји и ги поврзува трансформаторските станици „Штип“ и „Врање“. На 

македонска територија далекуводот е поставен на 168 столбови во должина од 70 

километри; 

-Подготвителни активности за склучување договор со  Европска банка за обнова и развој 

(ЕБОР) за кредитен аранжман за финансирање на нов 400 киловолтен далекувод што ќе 

ги поврзува електропреносните системи на Р.Македонија и на Р.Албанија и изградба на 

нова 400/110 киловолтна трансформаторска станица во близина на Охрид. Кредитниот 

аранжман со ЕБОР е 37 милиони евра; 

-Свечено одбележување на 10 години од формирањето на МЕПСО и негово издвојувување 

од ЕСМ, со што и официјално започнаа реформите со електроенергетскиот систем на 

Република Македонија; 

- Подготовка и изработка на „Мрежни правила за пренос на електрична енергија“, 

подзаконски акт што поблиску ги утврдува условите и правилата за приклучување на 

преносната мрежа; 

-Набавка на нови системи : SCADA (систем за контрола, автоматизација и обезбедување 

на податоци), EMS (систем за енергетски менаџмент) и MMS т.е. маркет менаџмент 

системот за потребите на Операторот на пазар за електрична енергија и на Операторот на 

електропреносниот систем; 

 

Отчетност за трошења на Управен одбор на МЕПСО (7 члена), период: 1.12.2015 г. – 

31.5.2016 г.  

                                                                         (во денари) 

Број на 
трошо
к 

Тип на трошок Декемвр
и 2015 г. 

Јануар
и 2016 
г. 

Февруар
и 2016 г. 

Март 
2016 г. 

Април 
2016 г. 

Мај 
2016 г. 

001 Јавен превоз       



002 Изнајмување 
моторни 
возила во 
странство 

      

003 Такси превоз 
 

  25.228 15.076  20.061 

004 Авионски 
карти 

  83.966   84.500 

005 ВИП салони на 
аеродроми 

      

006 Закуп на сали и 
канцелариски 
простор 

      

007 Закуп на 
канцелариска 
опрема 

      

008 Закуп на стан 
(за лица кои 
живеат надвор 
од Скопје) 

      

009 Хотелско 
сместување во 
земјата 

      

010 Хотелско 
сместување во 
странство 

 33.351 135.088 55.793 20.538 214.52
6 

011 Угостителски 
услуги во 
рамки на 
институциите 

44.230 38.020 49.257   379.980 

012 Угоститителск
и  услуги во 
земјата преку 
надворешни 
угостит. 
објекти 
 

172.492 93.084 261.230 126.63
3 

126.43
6 

138.888 

013 Угост.услуги во 
странство 

19.703   4.317   

014 Трошоци за 
мобилен 
телефон 

17.953 17.446 31.234 70.379 23.729 23.202 



015 Дневници при 
патување во 
странство 

21.217 11.599 69.728 19.635 10.945 64.502 

016 Подароци 
подарени на 
службени лица 
или 
меѓународни 
организации, 
дадени за 
време на 
официјални 
посети, 
гостување или 
во други 
околности 

      

  

 

Наративен извештај за најважни настани и активности во делокруг на работата на 

МЕПСО: декември 2015 година – мај 2016 година : 

-МЕПСО склучи кредитен аранжман со Европската банка за обнова и развој за изградба 

на нов 400 киловолтен далекувод што ќе ја поврзува нашата земја со соседна Република 

Албанија и за изградба на нова 400/100 киловолтна трансформаторска станица во 

близина на Охрид. 

-МЕПСО го купи центарот за испитување статички карактеристики на далекуводни 

столбови во Охрид (поранешна сопственост на ЕМО Охрид) 

-МЕПСО додели стипендии на 4 студенти од електротехничката насока на Техничкиот 

факултет во Битола 

 


