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Наративен извештај
Во текот на јуни, 2018г. 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.
Исто така, остварени се и средби и одржани работни состаноци во Владата на Република Македонија во правец на координирање на активностите и реализирање на заедничките цели и активности во делот на енергетиката кои
се и составен дел на програмата на Владата, пред се промоција на обновливите извори на енергија, изградба на нови објекти, како и ревитализација на постојните капацитети сѐ со цел - безбедно и сигурно снабдување со
енергија и воспоставување на еден одржлив енергетски сектор во државата.
На 7 и 8 јуни 2018 г. се одржа Македонскиот енергетски форум 2018 во хотел „Изгрев“, Струга. На Форумот се дискутираа светските трендови во енергетиката и нивното влијание во Македонија и на Балканот. На форумот
учествуваа панелисти од САД, Европа, претставници од Европската енергетска заедница, членови на Владата на Република Македонија, претставници од енергетски компании, професори и експерти од МАНУ коишто дискутираа
на различни теми од областа на енергетиката. Форумот е поддржан од АД Електрани на Македонија, Владата на Република Македонија и ЗИП Институт и од Американската амбасада во Скопје.
Во текот на овој месец одржани се деловни состаноци во рамките на секојдневното работење во просториите на АД ЕЛЕМ. На 24 јули, 2018 година се релизираше и работна средба со претставници од Република Хрватска.
Во текот на август, 2018г. генералниот директор реализираше состаноци со директорите и членови на Управниот одбор, како и со директорите на сите подружниците, во правец на координирање на активностите и реализирање
на заедничките цели и активности на компанијата.

Во текот на септември, 2018г. генералниот директор реализираше состаноци: интерни - со директорите и членови на Управниот одбор, како и состаноци со директорите на подружниците, пришто се носеа важни одлуки што се
Септември, 2018 од интерес на компанијата.
На покана од компанијата САП, генералниот директор учествуваше на конференцијата „SAP NOW 2018 Beograd" која се одржа на 9 октомври, 2018 во Белград. На оваа конференција се претставија новините на најновата
технологија, како што се: машинско учење, интернет и паметната (вештачка ) интелегенција, и начините за тоа како денес револуционерната технологија обезбедува профитабилен бизнис.
На 24 и 25 октомври, 2018г. во Братислава, Словачка се одржа втората седница на Мешовитата комисија согласно со Меморандумот за економска соработка меѓу Република Македонија и Словачката Република. Македонската
делегација ја предводеше заменик-министерот за економија на Република Макеоднија, а исто и словачката делегација беше раководена од заменик-министерот во Министерството за економија на Словачката Република.
Октомври, 2018 Генералниот директор на АД ЕЛЕМ ја предводеше македонската делегација на работната група за енергетика. На состаноците претседавачите и членовите на работната група за енергетика дискутираа за можностите за идна
заедничка соработка, даваа предлози и сугестии за подобрување на условите за работа - конкретно во делот на енергетиката како значаен сегмент во двете држави. Оваа средба даде можност на експертско ниво да се направи
преглед на економскиот развој на двете земји, и да се дискутира за натамошните можности за билатерална соработка помеѓу Република Македонија и Словачката Република како заедничка цел на двете земји, за што се потпиша
и Протокол меѓу двете држави.
На покана на Секретаријатот за Енергетска заедница,генералниот директор учествуваше на 3-от состанок на Работната група организиран од страна на Европската комисија “Coal Regions in Transition Platform “ што се одржа на 5 и
6 ноември во Брисел. Европската комисија ја отпочна платформата за транзиција во декември 2017 година. Како дел од активностите на Платформата, две работни групи се среќаваат три пати годишно за да разговараат за
приоритетните проекти и најдобрите практики за предметното прашање односно за транзицијата од јаглен кон обновливи извори на енергија. Секој од состаноците им овозможува на одредени региони да ги презентираат своите
стратегии за транзиција и приоритетните проекти за кои се обезбедуваат повратни информации од експертите на Комисијата и засегнатите страни на Платформата.

Ноември, 2018

Во контекст на зголемената улога на обновливите извори на енергија, договорните страни во Енергетската заедница, Секретаријатот на Енергетската заедница и Меѓународната агенција за обновлива енергија (ИРЕНА)
организираа заедничка работилница за интеграција на варијабилни обновливи извори на енергија (VREs), што се одржа на 7 ноември 2018 година во Виена. На покана од страна на ИРЕНА и Секретаријатот, генералниот директор
учествуваше на предметната работилница. Настанот даде акцент на предизвиците и можностите за развој и функционирање на чисти, конкурентни и безбедни енергетски системи со значителен удел на варијабилни енергетски
извори. На предметната работилницата се дискутираше на следните теми: планирање на идни чисти, конкурентни и безбедни енергетски системи, дизајн на пазарот погоден за обновлива енергија, балансирање, флексибилност
на електроенергетскиот систем, како и за мрежна интеграција на променлива обновлива енергија.

