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КРАТКА БИОГРАФИЈА  

   
  

Лични Информации  

Име/Презиме  Симон Шутиноски 

E-mail simon.shutinoski@memo.mk 
  

Националност Македонец 
  

Датум на раѓање 19.02.1979 
  

Пол Машки 

  
  

Моментално вработување Управител на Националниот оператор на пазар на електрична енергија 
МЕМО ДООЕЛ Скопје 

  

Дата Октомври 2019 -  

Работно место Управител на Националниот оператор на пазар на електрична енергија МЕМО ДООЕЛ Скопје 

Главни активности и  
одговорности: 

Овластено лице, одговорен за организирање, координирање и управување на процесот на 
работа во Националниот оператор на пазар на електрична енергија МЕМО ДООЕЛ Скопје  

Име и адреса на работодавачот МЕМО ДООЕЛ Скопје, ул. Максим Горки,бр.4, 1000 Скопје,  

Тип на бизнис или сектор Оператор на пазар на електрична енергија  

  

Работно искуство  
  

Дата Август  2017 – Октомври 2019 

Работно место Директор за управување со пазарот на електрична енергија, член на УО на АД МЕПСО 
Скопје 

Главни активности и  
одговорности: 

Организирање, координирање и раководење на процесот на работа во Подружницата Оператор 
на пазар на електрична енергија при АД МЕПСО Скопје и активно учество во работењето и 
одлучувањето на Управниот одбор на АД МЕПСО Скопје. 

Име и адреса на работодавачот АД МЕПСО Скопје, ул. Максим Горки,бр.4, 1000 Скопје,  

Тип на бизнис или сектор Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот 
систем 

  

Дата Април  2007 – Август 2017 

Работно место  Проект менаџер 

Главни активности и  
одговорности: 

   Проект менаџер за градење на високонапонски воздушни и кабелски водови 
 

 Следење на регулативата, контактирање со соодветни државни институции за 
спроведување на законски одредби при реализација на инвестициски проекти на ЕВН 
Македонија. 

  Континуирано следење и учество во работна група за изработка на измени и дополни на 
Законот за градење и Законот за урбанистичко и просторно планирање, произлезени од 
потребата на работата на ЕВН Македонија АД Скопје. 

  Следење на промените и работа со Мрежните правила на АД МЕПСО за приклучување на 
новите објекти на ЕВН Македонија АД Скопје на мрежата на АД МЕПСО.  

  Учество при изработка на Правилник за техничка инспекција на електроенергетски објекти 

  Водење на постапки пред соодветните државни органи за добивање на одобренија за 
градење на објекти од прва категорија. 
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  Градење на нови, санација и дислокација на постоечки 110kV и 35kV воздушни и кабелски 
водови. Изработка на тендерски документации за законски пропишана техничка 
документација за градење на објекти од прва категорија, учество во процесот на избор на 
најповолни изработувачи, организација следење на процесот на изработка на техничката 
документација. 

  Изработка на тендерска документација за изведба и набавка на опрема, водење на 
процесот за набавка, водење и контрола на градбата и испораката на опремата. 

  Подготовка на годишни инвестициски програми, подготовка на МАСТЕР ПЛАН за развој на 
електричната високонапонска мрежа во следните 20 години, ..... 

  Одржување на 110kV и 35kV воздушни водови: Подготовка на рамковни договори за 
одржување на 110kV и 35kV воздушни водови, координација на изведувачите при 
отстранување на пријавен дефект на лице место, контакти и организација на тимовите и 
фирмите за одржување на 110kV и 35kV воздушни водови, континуирани контакти со 
државен енергетски инспектор. 

  

Име и адреса на работодавачот ЕВН Македонија АД, Скопје, ул. 11 Октомври,бр.9, 1000 Скопје, П. ФАХ 532 

Тип на бизнис или сектор Акционерско друштво за дистрибуција и снабдување со електрична енергија 

  

Дата од Јануари 2006 до Август 2006 

Работно место Проект менаџер 

Главни активности и  
одговорности: 

Водечки инженер за DMS-софтвер и дистрибутивни анализи 

 Организација на тренинзи и обуки за DMS , имплементација на DMS во подружниците на АД 
ЕСМ, внесување на технички податоци за високо напонската средно напонската и ниско 
напонската мрежа во DMS. Правење месечни дистрибутивни анализи и испраќање извештаи за 
загуби на електрична енергија во дистрибутивниот систем.  

  

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

Тип на бизнис или сектор Акционерско друштво за дистрибуција и снабдување со електрична енергија 

  

Дата од Октомври 2005 до Јануари 2006  

Работно место Асистент 

Главни активности и  
одговорности: 

Асистент во Master DATA ROOM  во дел од тендерската процедура и процесот на 
приватизација на АД ЕСМ 
 
Собирање на технички податоци во Master DATA ROOM при изработка на тендерската техничка 
документација и приватизацијата на АД ЕСМ, контактирање и координација со сите 
раководители на подружниците и централните сектори во АД ЕСМ.  
Презентација на DMS-софтверот во сите DATA ROOM-ови пред сите учесници во процесот на 
приватизација на АД ЕСМ. 

  

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

Тип на бизнис или сектор Акционерско друштво за дистрибуција и снабдување со електрична енергија 

  
 

Дата од Октомври 2004 до Октомври 2005  

Работно место Инженер за планирање, проектирање, ревизија и надзор 

Главни активности и  
одговорности: 

Инженер за Планирање, проектирање, ревизија и вршење надзор при градба на 
нисконапонска мрежа и средно и нисконапонски трафостаници  
Планирање и изработка на идејни и основни проекти за нисконапонска мрежа и СН/НН 
трафостаници во регионот на Скопје и пошироката околина. Ревизија на основни и изведбени 
проекти и вршење надзор при нивна имплементација. 
Учество во подготовка на тендерската документација за ревитализација на ТС 110/10kV 
Драчево и ТС 110/10kV Петровец. 
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Име и адреса на работодавачот: Електростопанство на Македонија АД, ул. 11 Октомври, бр.9, 1000 Скопје, П ФАХ 532 

Тип на бизнис или сектор: Акционерско друштво за дистрибуција и снабдување со електрична енергија 

 
 

 

  

Образование и тренинзи  
  

Датум Од Септември 1997 до  Јуни 2004  

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 
П ФАХ 574, 1000 Скопје 
Р. Македонија 
  

Ниво во национална или 
интернационална класификација 

VII1 
 

  

Тренинзи  
  

Име и тип на обуката:  

 - British Council Macedonia – Сертификат А2 за положен БУЛАТС (Business Language Testing   
  Service) – 2017 
- ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси - Обука за БУЛАТС (Business Language Testing   
  Service) – 2017  
- Clear View Бизнис тренинг центар- Презентациски вештини (основи), Ноември 2013; 

 - NAMIKO/GO MACEDONIA - Комуникациски вештини и работа во тим, Септември 2013; 

 - SEMOS Education/ Autodesk Certificate - AutoCAD 2007 Основи, Ноември 2007; 

 - DMS Group НЕОКОМ - DMS софтвер, Администраторски права за DMS Систем, Инсталација на  
  Oracle, Инсталација на DMS софтвер и работење со истиот, DMS Group НЕОКОМ, Април 2006; 

 - DMS Group NEOKOM - DMS софтвер, база на податоци, Естимација, Анализа на технички  
  загуби, Планирање, Симулација и релејна заштита - DMS Group НЕОКОМ, Ноември 2005; 

 - Комора на овластени архитекти и инженери на Македонија: Овластување A и Б, за  
  проектирање, ревизија и надзор.  

  

Лични вештини и 
способности 

 

  

Мајчин јазик Македонски 
  

Други јазици Англиски, Германски,Српски/Хрватски 

Само оценување  Разбирање Зборување Пишување 
  Слушање Читање Интерактивно Самостојно  

Англиски   одлично  одлично  одлично  одлично  одлично 

Германски   основно  основно  основно  основно  основно 

Српски/Хрватски   одлично  одлично  одлично  одлично  одлично 

Бугарски   основно  основно  основно  основно  основно 

Словенечки   основно  основно  основно  основно  основно 
 

 

Социјални вештини и 
способности 

Стрплив со изведувачите и соработниците, останува смирен под притисок, одговорен, упорен. 

  

Организациски вештини и 
способности 

Поседува одлични организациски способности, тимски водач, добро искуство во проект 
менаџмент, самомотивиран, посветен да успее во работата. 
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Компјутерски вештини и 
способности 

MS Office, Microsoft Project Manager, Microsoft Visio, Corel Draw, Photoshop,  
AutoCAD 2007 Essentials – Autodesk Certificate, AutoCAD 2011 Essentials – Autodesk Certificate  
 
Технички софтвер: 
DMS софтвер (софтвер за дистрибутивен менаџмент и технички анализи);  
GTMAX (софтвер за симулација на пазар на електрична енергија) 

  

Уметнички вештини и 
способности 

Собирање музика и филмови 

  

Други вештини и способности Велосипедизам, фудбал, кошарка, пливање 
  

Возачка дозвола Б Категорија 
  

Дополнителни информации 
за членување во 

професионални тела и 
организации 

- Член на WB6 Project Steering Comity за интеграција на пазарот ден-однапред  при 
Секретаријатот на Енергетската Заедница (Energy Community Secretariat for Day ahead 
market integration) (2017 - ) 

- Член на работна група за изработка на Национален нормативен аспект (NNA) на 
европската норма EN 50341за градење на воздушни водови од 1kV до 400kV – Институт за 
стандардизација на Република Македонија, Технички комитет 32 за електроенергетски 
системи (2015) 

- Член на MAKO-CIGRE, Skopje, Macedonia (2009 - ) – секретар на студиски комитетБ2: 
Студиски комитет за воздушни водови (2015 - ),  

- Член на CIGRE Paris (2014 - ) 

  

  

 


