Име на институција: АД ЕЛЕМ СКОПЈЕ
Име на носител на јавна функција: Драган Миновски
Датум на стапување на функција: 5.8.2017
Месец

Наративен извештај

декември - 2017

Во текот на декември, 2017г. генералниот директор реализираше активности кои се во правец на остварување на стратегиските приоритети зацртани во инвестициските програми на
компанијата. Во рамките на работните обврски се одржаа низа состаноци: интерни - со директорите и членови на Управниот одбор, како и состаноци со директорите на подружниците,
пришто се носеа важни одлуки што се од интерес на компанијата.
Во овој месец се оствари средба во Скопје со делегација од НР Кина за инвестиции во енергетиката, особено во делот за хидроелектрани и за термоелектрани.
Исто така, остварени се и средби и одржани се работни состаноци во Владата на Република Македонија во правец на координирање на активностите и реализирање на заедничките
цели и работни задачи во делот на енергетиката кои се и составен дел на програмата на Владата. Тоа значи, пред си промоција на обновливите извори на енергија, изградба на нови
објекти, како и ревитализација на постојните капацитети - сето тоа во правец на безбедно и сигурно снабдување со енергија и воспоставување на одржлив енергетски сектор во
државата.

јануари - 2018

Во текот на овој месец одржани се деловни состаноци во рамките на секојдневното работење во просториите на АД ЕЛЕМ со претставници и делегации на различни финансиски
институции, а во правец на реализација на проектите кои се од стратегиско значење на компанијата. На 21 јануари 2018 г. одржана е работна средба во Софија, Бугарија.

февруари - 2018

На 26 февруари, 2018 г. на покана на Европската банка за обнова и развој, генералниот директор присуствуваше на Самитот на Западен Балкан за инвестиции во Лондон. Основна цел на
Самитот е да се зголемат потенцијалните инвестиции и бизнис-можности во регионот, и да се промовираат директни странски инвестиции и реализација на прекугранични проекти.
Присуството на овој Самит е многу значајно за компанијата заради промоција на проектите на АД ЕЛЕМ, притоа земајќи предвид дека ЕБОР денеска е една од најголемите институции инвеститори во повеќе земји од регионот. На овој Самит, во рамките на три панели имаше дискусија за регионалните проекти, како и за различни можности за инвестирање во секторот
енергетика и транспортот, каде што ние како компанија ги презентиравме своите инвестициските програми. Учеството на овој самит овозможи стимулативни дискусии со високи
владини претставници од регионот, со сениор-менаџери од ЕБОР, со носители на владини одлуки и креатори на политики, и инвеститори и претставници од бизнис- секторите од
регионот. Ова е мошне значајно за нашата компанија земајќи ги предвид плановите за изградба на нови електроцентрали, како и ревитализација на постојните.

март - 2018

Во текот на март, 2018г. генералниот директор реализираше состаноци како интерни со директорите - членови на Управниот одбор, така и состаноци што се одржуваат во Владата на
Република Македонија,а се во правец на координирање на активностите и реализирање на заедничките цели и работни задачи во делот на енергетиката.
Во овој месец реализирана е работна средба во Скопје со делегација од Хрватска, составена од професори од различни факултети, во врска со можностите за рехабилитација на
хидроелектраните и моќни инвестиции во делот на малите и големите хидроелектрани.
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април - 2018

Во април, 2018г. генералниот директор реализираше активности кои се во правец на остварување на стратегиските приоритети зацртани во инвестициските програми на компанијата, и
реализираше низа состаноци како интерни со директорите - членови на Управниот одбор, така и со директорите на подружниците, на коишто се носеа важни одлуки од интерес на
компанијата.
На 17 април 2018 г., на покана од страна на Секретаријатот за енергетска заедница, генералниот директор учествуваше на состанокот на високо ниво кој се одржа во Виена, Австрија. На
овој состанок беа поканети компаниите од регионот, односно земјите-членки на Енергетската заедница кои се носители на лиценца за вршење енергетска дејност - дистрибуција на
електрична енергија. Состанокот на повисоко ниво го иницираше директорот на Секретаријатот на Енергетската заедница, г. Јанез Копач, на којшто присуствуваа претставници на високо
ниво од Албанија, Босна и Херцеговина, Грузија, Македонија, Србија и Украина. Секретаријатот информираше за целите и потребите за воспоставување соработка на операторите на
дистрибутивните системи.
Во тековниот месец се одржуваат редовни средби во правец на реализација на планираните активности и проекти, како што се изградбата на ветерен парк во Богданци - II фаза,
подготвителни активности за изградба на ветерен парк Миравци, како и ФЕЦ Осломеј.
Идната година треба да бидат инсталирани нови четири ветерници за производство на електрична енергија во ветерниот парк Богданци којшто е во функција веќе четири години. За
комплетирање на ветропаркот се започнати процедурите, и во наредните месеци се очекува да започне набавката на опрема. Р.Македонија во својата енергетска стратегија, освен
изградба на нов ветерен парк, планира и фотоволтаична централа која што ќе биде најголема на Балканот.Во април, АД ЕЛЕМ беше домаќин на косовската влада која се интересираше
за постапките и процедурите за изградба на ветерен парк во Косово.

мaj - 2018

Во периодот од 8 до 10 мај 2018 г., на покана на Амбасадата на Велика Британија, генералниот директор учествуваше на работилница со назив „Кон одржлив енергетски пазар во
Западен Балкан“ која се одржа во Тирана, Албанија. На предметната работилница се дискутираше за предизвиците во енергетиката, за енергетската ефикасност и за начините како да се
промени однесувањето на потрошувачите. На работилницата се презентираше искуството на Велика Британија во однос на експлоатацијата на јагленот, но и за различните начини за
подобрување на квалитетот на воздухот, преку таканаречените научени лекции. Се отворија дискусии кои се во доменот на интерес и работење на компании како АД ЕЛЕМ, како
најголем произведувач на електрична енергија и столб на енергетскиот систем во државата. Се разменуваа мислења и теми за начините за привлекување странски директни инвестиции
и за регионални пазари за електрична енергија. Земајќи предвид дека со новиот закон за енергетика на АД ЕЛЕМ му престои еден период на транзиција и прилагодување на новите
пазарни правила, а воедно и предводени од идејата за си поголемо вклучување и искористување на обновливите извори на енергија, ваквите работилници т.е. средби за размена на
искуства се навистина корисни и сe многу значајни заради споделување искуства односно таканаречени научени лекции од земји како што е на пр. Велика Британија.
Исто така, овој месец, во периодот од 14 до 15 мај, генералниот директор учествуваше на конференцијата Сап Адриатик Јутилити (SAP Adriatic Utility), во Опатија, Хрватска. Целта на
предметната конференција е да се сподели искуството во насока на следново: како корисниците на САП подобро да работат преку програма со стручни презентации, со примери од
практиката и преку креативни работилници. Интерактивната содржина и споделувањето искуства на овогодинешната конференција Сап Адриатик Јутилити (SAP Adriatic Utility) дава
можност да се запознаат новитетите во областа на технолошките достигнувања во индустријата.
Како резултат на доброто менаџирање и добрата организација, во изминатиов период АД ЕЛЕМ одлично работеше и постигна позитивни финансиски резултати. Домаќинското
работење и намалените трошоци, одговорното однесување на менаџментот и оптималното искористување на производствените капацитети, продажбата на вишоци на електрична
енергија и други успеси, овозможија АД ЕЛЕМ да побара од Регулаторната комисија намалување на цената на електричната енергија за 1,5 проценти за 2018 година.
Земајќи предвид дека на 7 и 8 јуни 2018 година се одржа Македонскиот енергетски форум 2018 во хотел „Изгрев“, Струга, во овој период активно се преземаа подготвителни активности
и се реализира многубројни работни средби на кои се дефинираа прашањата поврзани со овој настан. Македонскиот енергетски форум 2018 е платформа на која беа споделени и
директно комуницирани светските трендови во енергетиката и нивното влијание во Македонија и на Балканот. На форумот гостуваа панелисти од САД, Европа, претставници од
Европската енергетска заедница, членови на Владата на Република Македонија, претставници од енергетски компании, професори и експерти од МАНУ, кои дискутираа на различни
теми од областа на енергетиката. Форумот е поддржан од АД Електрани на Македонија, Владата на Република Македонија, Американската амбасада во Скопје и ЗИП Институт.

