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Кратка биографија  

 

  

Лични информации   

Име/Презиме  Иван Трпески 
  

 
 

Работно искуство  

 

Датуми   Август 2017- 

Име и адреса на работодавачот   АД ЕЛЕМ Скопје 

Тип на бизнис и сектор Производство на електрична енергија и топлинска енергија 

Занимање или позиција/работно 
место 

Директор за Развој и Инвестиции 

 
 
 
 
 
 

 

Датуми  Јуни 2015 – Август 2017 

Име и адреса на работодавачот   / (зависно од проектот кој се реализира) 

Тип на бизнис и сектор Консултантски услуги/експетски мислења/подготовка на проекти/проект менаџмент 

Занимање или позиција/работно 
место 

Независен консултант за енергетика/Обновливи извори на енергија 

Главни активности и одговорности  - Подготовка на студии и концептен развој на проекти за мали ветерни фарми (3-10MW) во 
регионот на Гевгелија, Богданци и Валандово. 

- Изработка на студија за расположивоста на лигнит од домашни извори, за НВО Еко Свест 
од Скопје, објавена во 2016 година. 

- Концепуален дизајн на проект за третирање на комунален отпад и постројка за 
производство на биогас/еклектрична енергија ~300 KW. 

   
 

 
 

 

Датуми  Октомври 2004 -  Мај 2015 

Име и адреса на работодавачот   АД ЕСМ / АД ЕЛЕМ Скопје, Бул. 11ти  Октомври бр.9 , 1000 Скопје, Р. Македонија 
 

Тип на бизнис и сектор Електростопанство на Македонија / Електрани на Македонија, производство, пренос и 
дистрибуција на електрична енергија 

Занимање или позиција/работно 
место 

Електроскопје - Референт за извршување 
АД ЕЛЕМ Дирекција, Сектор за правни и општи работи - Одговорен Референ за правни работи 
Сектор за развој и инвестиции - Одговорен рефент за регулатива и доковори 
Сектор за развој и инвестиции – Проект координатор/Заменик координатор 
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Главни активности и одговорности 
 
 
 
 
 

 
 
  

Планирање, подготовка и концепциски дизајн на нови производни капацитети/постројки за 
производство на електрична енергија. Развој на проекти од концепт до изведба. 
Имплементација на нови енергетски извори, имплементација на проекти за изведба на 
постројки од постоечки извори, реконструкција и ревитализација на постоечки капацитети. 
Тековни активности за обезбедување на финансирање, проектна документација и набавка 
(тендер документација, водење на постапките, евалуација и склучување на договори). 
Подготовка на физибилити студии, ESIA, договори за финансирање, анализи на пазарот, 
изработка на инвестициски планови. 
 
Координатор на ХЕ Бошков Мост (2011-2015) – финасирање, ESIA, проектирање, набавка на 
градежни работи и опрема. 
Заменик координатор на ПВЕ Богданци (2010-2014) – истраги, утврдување на потенцијал, 
развој на проектот, финансирање, проектирање, набавка, изведба, пуштање во работа. 
ХЕ Шпиље 2 (2013-2015) – концептуален дизајн, физибилити студија, финасирање. 
Топлификација Битола, Новаци и Могила (2013-2015)  - развој на проектот, финансирање, 
проектирање, договор за финансирање. 
Имлементација на информациски систем за придонеси за ПИОМ на АД ЕЛЕМ (2005), 
Имплементација на домашен информациски ситем на АД ЕЛЕМ (2006), Изработка на тендер 
документација и постапка за концесија за ХЕ Чебрен и Галиште (2006-2008), Изработка на 
тендер документација и постапка за набавка на Когенеративна постројка Енергетика 300MW 
(2007-2008), Утврдување на потенцијал на ветер, мерење, аквизиција, мапирање и концептен 
дизајн (2006-2011), Концепциски дизајн, утврдување на спецификација, тендер документација, 
процедура за набавка на деловен инфорционен систем  за АД ЕЛЕМ (2008-2011), Утврдување 
на локации, спецификација, набавка, монтажа и одржување на нови мерни точки за ветер 
(2011-2015). 
 
 

Датуми  Јуни 2001- Септември 2004 

Име и адреса на работодавачот   Ipocs Доо, Струга, Маршал Тито бб. Р. Македонија 

Тип на бизнис и сектор Развој на деловен софтвер, систем интеграција 
 

Занимање или позиција/работно 
место 

Раководител на развој 

Главни активности и одговорности Анализа на потреби, проектирање и тестирање на напредни деловни системи за 
малопродажба, трговија и производство. Концепциски развој и имплементација на индустриски 
софтвер за дрвна индустрија. Специфични хардверски решенија за транспорт и комуникации. 

 

 
 

Образование и обука  

 

  

Датум  1997-2004 

Назив на доделената квалификација  Дипломиран Правник 

Главни предмети/стручни вештини 
опфатени  

Финансово право 

Име и тип на организацијата која го 
обезбедила образованието и обуката  

Универзитет Свети Кирил и Методиј - Скопје 
Правен Факултет – „Јустинијан Први“ - Скопје  

Степен/ниво во националната или 
меѓународна класификација  

Седми Степен VII/2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Лични вештини и знаења   
  

Мајчин јазик  Македонски Јазик  
  

Друг јазици  Англиски, Српски и сродни 
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  Разбирање  Зборување  Пишување  

  Слушање  Читање  Говорна 
интеракција  

Продукција на 
говор  

 

Англиски   C2 Одлично C2 Одлично C2 Одлично C2 Одлично C2 Одлично 

Српски    Одлично  Одлично  Одлично  Одлично  Одлично 

  

  

Социјални вештини и 
способности  

Способност за работа во мултикултурна, мултијазична средина со соработници со различен 
културен и социјален бекграунд. Почитување на разликите од секој вид и способност за 
прилагодување на начинот на работа во зависност од културните фактори. 

  

Организациски вештини и 
способности  

Одлични истражувачки, аналитички и оперативни способности, вклучително и спосособност за 
идентификување и разрешување на конкретни проблеми и новонастанати  ситуации. Вештини 
за извршување на комплексни проекти што вклучуваат повеќе заинтересирани страни и 
координација на поединечните меѓузависни активности. Способност за планирање на 
активностите и утврдување и разрешување на конфликтите на приоритети. Утврдување на 
структурата на задачите и делегација на обврските во сосгласност со способноста на 
соработниците. Формирање на јасни мислења, заклучоци и препораки во однос на конкретната 
проблематика. Воља да се следат и применуваат најновите достигнувања во делокругот на 
работа. 
 

  

Технички вештини и способности  Изворедно познавање и искуство во употребата на разлилни аналитички методи и примена на 
алати за истражување на нови енергетски извори и унапредување на постојните. 
 

  

Компјутерски вештини и 
способности  

MS Windows, MS Windows Server, Office suite, Linux, Oracle database, SAP Business suite, 
различни SCADA системи, дизајнирање, инсталација, сетирање и одржување на IP мрежна 
инфраструктура, WINDpro и слични алати. 

  

Уметнички вештини и 
способности  

Дизајнирање и изработка на ретро парчиња дрвен мебел и светлечки тела.  

  

аб 

Други вештини и знаења  Обука за Oracle database Adminstrator  Јуни 2007,  
Обука на Светска Банка за набавки Март 2008, 
Обука за WindPro софтверски пакет, Wasp модел и проектирање на ветерни фарми од NTN 
Норвешка Мај 2009, 
Обука за политики за набавки од EBRD Јуни 2012. 

  

Возачка дозвола  B Категорија 1998 
А Категорија 2011 

  

Дополнителни информации  Објавени текстови во Магазин Енергетика,  
Публикација „Анализа на достапноста на лигнит во Република Македонија“ Еко  Свест, Скопје 
2016. 

  

   

 


