КРАТКА БИОГРАФИЈА

Благојче Трповски

Име/Презиме

Моментално вработување Директор за производство АД ЕЛЕМ
Работно искуство
Дата
Работно место
Главни активности и
одговорности:

Име и адреса на работодавачот
Тип на бизнис или сектор

Дата
Работно место
Главни активности и
одговорности:

1987
Технички Аналитичар за заштита на работа





Мерења во областа на електричната енергија
Мерења на отпорност,
Мерења на заземјувања,
Мерења на напони на чекор и допир...



Студија за мерења и оценка на вредностите на напон на чекор и допир во погоните на
Фабрика за електрични проводници Светозарево – Јагодина

Рударски Институт - Скопје, Завод за заштита на работа
Заштита на работа

од 1987 до 1992
Студиски аналитичар






Општи енергетски биланси,
Студиска проценка на предвидени хидро-енергетски објекти во Македонскиот енергетски
биланс,...
Студија за развој на комплексната енергетика во Македонија за 2000 и 2010 (во соработка
со Институт Хрвоје Пожар –Загреб)
Студија за можни локации на хидроелектрани во Македонија и нивно вклопување во
електроенергетскиот биланс на ЕСМ за 2000 и 2010
Информатичко опремување на Институтот во рамките на кое се набавени и пуштени во
работа UNIX RISC сервери, графички станици, ИСКРА RSX-11 станици и вмрежени во
TCP/IP околина

Име и адреса на работодавачот

АД ЕМО, Институт за Енергетика

Тип на бизнис или сектор

Студии за комплексна енергетика

Дата
Работно место
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од 1992 до Декември 2004
Одговорен Инженер за системски работи во Технички Систем за Управување

Главни активности и
одговорности:

Скопје
-

Име и адреса на работодавачот

Имплементација на софтвер за долгорочно планирање на енергетскиот биланс на ЕСМ во
соработка со ЕMPROS SYSTEMS, USA
Имплементација на софтвер за краткорочно планирање на електрична енергија во ЕСМ во
соработка со ЈП ЕПС, СЦГ
Имплементација на SCADA софтвер, опрема и комуникација за НДЦ во соработка со
Институт Михајло Пупин-Белград, СЦГ
Имплементација и поврзување на ЕСМ на Интернет и приватна мрежа на ЕСМ
Тендер за набавка на Energy Management System во соработка со EDF Consulting Services
– France
Тендер за ревитализација на ХЕЦ во ЕСМ- Системи за автоматизација на водењето на
ХЕЦ во соработка со ЕТФ-Скопје
Имплементација на Energy Management System софтвер, опрема и комуникација (ICCP,
AGC, State Estimator, SCADA, Contingency Analysis, Dispatcher Simulator) - испорачател
SIEMENS AG PT&D, Vienna, Austria
Тендерска документација за набавка на системи за надзор и управување како и
имплементација, пуштање во погон и одржување во ТС Скопје 4, ТС Скопје 5, ТС Дуброво,
ТС Битола2, ТС Дуброво
Тендерска документација за набавка на опрема и софтвер за диспечерски систем во ЕД
Струмица, Крива Паланка
Воспоставување на Inter Center Communication Process (ICCP TASE.2) со сите ХЕ во
Македонија и ЕКЦ Белград , СЦГ
Разни проекти за воспоставување на комуникација на ниво на TCP/IP
Изработка на web страна за ЕСМ и новата web страна за ЕСМ
Членување во работна група за телеинформатика и телекомуникации во рамките на
Southeast Europe Coordination Initiative (SECI), Telecommunication and Teleinformation Project

Електростопанство на Македонија АД, ул. 11 Октомври, бр.9, 1000 Скопје, П ФАХ 532

Тип на бизнис или сектор

Дата
Работно место
Главни активности и
одговорности:

Служба за Технички Систем за Управување,

од Јануари 2005 до Декември 2008
Член на Управен Одбор и Извршен Директор на подружница Оператор на
електроенергетскиот систем
-

развој и проценка на адекватноста на електро-преносниот систем,
оперативни планови,
работа во реално време,
системски баланс во реално време,
технички системи за SCADA/EMS,
автоматско читање на броилата,
автоматизација на трафостаниците

Име и адреса на работодавачот: АД МЕПСО, ул. Максим Горки бр. 4 1000 Скопје
Тип на бизнис или сектор:

Дата
Работно место
Главни активности и
одговорности:

Пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем

од Јануари 2009 до Мај 2010
Советник на Управниот Одбор на ЕСМ-ЕВН
-

Консултантски услуги за потребите на ЕВН Македонија во доменот на регулативен
менаџмент,
набавка на загуби,
воспоставување на компанија за тргување со електрична енергија,
анализи на состојбата на пазарите со електрична енергија и прекугранични преносни
капацитети во Југоисточна Европа

Име и адреса на работодавачот: ЕВН Холдинг Македонија, Скопје, ул. 11 Октомври 9, 1000 Скопје
Тип на бизнис или сектор:

Дата
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Дистрибуција, тргување и снабдување со електрична енергија

од Мај 2010 до Август 2017

Работно место
Главни активности и
одговорности:

Управител на ЕВН Трејдинг ДООЕЛ Скопје
-

Управител, администратор на ЕВН Трејдинг Скопје
Управител, администратор на EVN South East Europe во Албанија (до 2014)
Управител, администратор на EVN South East Europe во Црна Гора (до 2015)
Планови за прекугранична размена
Интра-ден набавка и продажба на електрична енергија и пријавување на планови за
размена
Долгорочни и краткорочни договори за набавка и продажба на енергија
Следење и прилагодување на регулативата во областа на трговија со електрична енергија
за Македонија, Србија, Бугарија, Грција, Албанија, Црна Гора, Унгарија
Изработка на процеси за ден-однапред и интра-ден трговија со електрична енергија и
пријавување на планови за размена
Следење на имплементација на потпишаните договори од финансиски и енергетски аспект
Соработка со Регулаторна Комисија за енергетика на РМ, Управа за јавни приходи на РМ,
Завод за статистка на РМ, Народна Банка на РМ
Управување со финансиските ресурси и задолжувања на ЕВН Трејдинг
Следење на состојбата на пазарите на електрична енергија во регионот

Од Август 2017
Член на управен Одбор, Директор за производство на АД ЕЛЕМ
Име и адреса на работодавачот: АД ЕЛЕМ Скопје, ул. 11 Октомври 9, 1000 Скопје
Тип на бизнис или сектор:

Производство на електрична енергија
-

Образование и тренинзи
Датум
Титула на стекнатото образование

Од Септември 1980 до Јуни 1986
Дипломиран Инженер по Електротехника

Основни предмети/ Електроенергетика
покривање на работно место
Име и тип на организацијата каде е
стекнато образованието и тренингот

Ниво во национална или
интернационална класификација

Универзитет “Св. Кирил и Методиј” - Скопје
Електротехнички Факултет - Скопје
П ФАХ 574, 1000 Скопје
Р. Македонија
VII1

Тренинзи
Име и тип на обуката:
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- British Council Macedonia – Сертификат Б2 за положен БУЛАТС (Business Language Testing
Service) – 2017
- ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси - Обука за БУЛАТС (Business Language Testing
Service) – 2017
- UNIX System Administration, TCP/IP Networking, инсталација, администрација, одржување, 1992;
- SIEMENS EMPROS – Моделирање на база за податоци, Администрација на систем за
долгорочно планирање, Јуни 1993
- ЈП ЕПС - Имплементација на софтвер за краткорочно планирање на електрична енергија,
Март 1996
- Институт Михајло Пупин-Белград - Имплементација на SCADA софтвер, опрема и телеинформатичка комуникација, 1998
- SIEMENS SPECTRUM SCADA/EMS System – Моделирање на база за податоци,
Администрација на систем за аквизиција и управување, Администрација на Систем за
автоматско управување со секундарна и терциерна регулација (AGC), Администрација на
Систем за естимација на состојба (State Estimator/Contingency Analysis) Септември-Декември
2000;
- ABB Substation Control System, Моделирање на база за податоци, Администрација на систем
за аквизиција и управување, Ноември 2004

Лични вештини и
способности
Мајчин јазик

Македонски

Други јазици

Англиски, Бугарски, Српски/Хрватски

Само оценување
Разбирање
Слушање

Зборување

Читање

Интерактивно

Пишување

Самостојно

Англиски

одлично

одлично

одлично

одлично

одлично

Српски/Хрватски

одлично

одлично

одлично

одлично

одлично

Бугарски

основно

основно

основно

основно

основно

-

-

-

-

-

Компјутерски вештини и
способности
Возачка дозвола
Дополнителни информации за
членување во професионални
тела и организации

MS Office, Microsoft Project, UNIX, TCP/IP Netwoking, SCADA/EMS Software, Substation
Automation Software, GTMAX (софтвер за симулација на пазар на електрична енергија)
Б Категорија
2001-2005: SECI
Иницијатива за соработка на Југоисточна Европа (South East Europe Cooperation Initiative -) Проект за Телекомуникации и Телеинформатика: Прелиминарен Дизајн на
Телеинформатичко и Телеинформациско поврзување на Националниот Диспечерски Центар
со земјите од Југоисточна Европа, Член
2005 - 2008: UCTE (денешен ENTSO-E)
УЦТЕ- Унија за координација на пренос на електрична енергија,
Член на Управниот Комитет
2004 - : MAKO СИГРЕ
Меѓународна конференција за големи електрични системи, Македонски комитет за големи
електрични системи во СИГРЕ - МАКО СИГРЕ,
Член на Извршен Одбор,
Претседател на Студиски Комитет Ц5: Регулатива во енергетскиот сектор и пазар на
електрична енергија
2004 - : CIGRE PARIS
Член
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