Име
Презиме
E-mail
Националност

Лични податоци и податоци за контакт
Имер
Зенку
imer.zenku@elem.com.mk
Албанец

Образование
Институција
Економски институтУниверзитет “Св. Кирил
и Методиј”, Скопје
Универзитет во
Приштина,
Електротехнички
факултет

Датуми и постигнати квалификации
2013 - Доктор на економски науки
2011 - Магистер на економски науки (смер Претприемништво)
2013 - Додаток на диплома еквивалентно на 300 ECTS
(Мастер по електротехника)
1985 - Дипломиран инженер по електротехника

Работно искуство
Институции
АД "ЕСМ" - Скопје
Универзитет во Тетово
Здружение на
енергетичарите на РСМ,
“ЗЕМАК”
Комора на овластени
архитекти и овластени
инженери на РСМСкопје

Датуми и позиција на работа
Од 26.05. 2021 Заменик генерален директор и ллен на управен
одбор, на АД "ЕСМ"- Скопје.
Од 2012
Член на академскиот кадар и професор со скратено
работно време.
Од 2009
Член на Здружението на енергетичарите на РСМ,
“ЗЕМАК”.
Од 2009

Член на Комората на овластени архитекти и
овластени инженери на РСМ-Скопје.
Одобрени Овластувања од електротехника:
 А категорија: Изведба, надзор и ревизија.
 Б категорија: Проектирање.
Член на Меѓународната конференција „Сигре“
Северна Македонија-Скопје.

Меѓународна
конференција „Сигре“
Северна Македонија Скопје
АД "ЕСМ" - Скопје

Од 2005

2005-2006

Член на Надзорниот одбор на АД "ЕСМ"- Скопје.

РО "Студенчица"-Скопје

2001-2002

АД "ЕСМ" – Скопје
Подружница РЕК
“Осломеј”-Кичево

2011-2021
2008-2011
2007-2008

Член на Управниот одбор на РО "Студенчица"
Скопје.
Советник во РЕК Осломеј.
Директор на Подружница РЕК Осломеј
Раководител на служба за заштита, управување и
сигнализација, во Термоцентрала-РЕК Осломеј.
Раководител на служба за мерење и регулација во
Термоцентрала-РЕК Осломеј.
Одговорен инженер за електро припрема во
Рудник-РЕК Осломеј.

2005-2007
2003-2005

03- 09.2003
1991-2003
1991-1996
1991-1992

Раководител на служба за електро
одржувањ(времено) во Рудник-РЕК Осломеј.
Одговорен инженер за електро припрема вом
Рудник-РЕК Осломеј.
Инженер за електроника во Рудник-РЕК Осломеј.
Инженер за електро припрема-приправник во
Рудник-РЕК Осломеј.

Дополнителни вештини / способности
Windows, Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Visio
Компјутерски и
Professional), ePLAN, Internet explorer.
софтверски вештини
Албански (Мајчин јазик), Македонски (одлично), Српски (одлично)
Јазици
и Англиски (средно познавање).
Работни вештини
 Високо развиени комуникациски, презентациски и организациски
вештини.
 Мотивација и посветеност за самостојно и тимско работење.
 Постојано напредување и надградба во областа на енергетиката,
претприемништвото, управувањето и организацијата.
Активности
Вршење на електро надзор при монтажа на трачни транспортери на
јаловина (чешко производство), багер SRs-401 за јаловина и
самоходна трака BRs-1400 за јаловина (германско производство), во
Рудник-РЕК Осломеј.
Тековно одржување и вршење на квалитетни редовни годишни
ремонтни активности во склоп на службите за мерење регулација и
за заштита, управување и сигнализација во Термоцентрала-РЕК
Осломеј.
Во периодот ангажиран како Директор на Подружница РЕК Осломеј
во главно моите активности се однесуваа на:
 Перманентно производство на електрична енергија, заштита на
животната средина од негативното влијание на
термоцентралата.
 Перманентно и директно ангажирање за вршење на квалитетно
тековно одржување, како и во вршење на квалитетни редовни
годишни ремонтни активности.
 Инвестициски влужувања во разни области како и воведување и
имплементирање на разни стандарди и системи.
 Продуктивно вработување и едновремено исполнување на
критериумот за правична и адекватна застапеност на
немнозинските етнички заедници.
 Правична и регуларна експропријација на земјиштето и редовна
исплата.
Член на работната група за надзор во доменот на електрониката на
системот за водено одлагање на пепелта на Термоцентралата-РЕК
Осломеј.
Координатор на работно тело за Подружница РЕК Осломеј од 2013г,
за реализација на договорите за консултански услуги со МФС, ГФС,
ФЕИТ-Скопје и ФПТН-Штип за областите машинство,
градежништво, електротехнички и информациски технологии и
рударство.
Член на работната група за подготовка на потребна документација
во постапката за модернизација на РЕК Осломеј, при што до
Управниот одбор на АД ЕЛЕМ-Скопје, во август 2018 година,
доставивме и Предлог концепциско решение за модернизација на
ТЕЦ Осломеј.

Координатор на ревидентската комисија за ревизија на основни
проекти за сопствено напојување од отцеп на генератори на ХЕ
Глобочица, ХЕ Шпилје и ХЕ Тиквеш, при што во октомври 2019
година основните проекти и ревидентските извештаи се предадени
на Подружниците ХЕС Црн Дрим и ХЕЦ Тиквеш, додека
ревидентските извештаи се предадени и на проектантот ЕЛТЕК
ГРАДБА ДООЕЛ Скопје.
Учество на разни организирани дебати, форуми, предавања, собири,
советувања и меѓународни научни конференции. Исто така имам
објавено и презентирано научни трудови во разни научни списанија
и меѓународни конференции.

