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Месец Наративен извештај

јуни,2018

Заменикот на генералниот директор реализираше активности кои се во правец на остварување на стратегиските приоритети  на компанијата.Реализирани се редовни
состаноци на Управениот одбор, и посети на подружниците на АД ЕЛЕМ со цел следење на процесот на работа. Исто така, се истражуваа и анализираа начини за одржување и
за модернизација на постојните капацитети и развивање на нови начини за добивање на електрична енергија. Во јуни 2015г. нема службени патувања.

јули,2018
Во овој месец одржани се деловни состаноци во рамките на секојдневното работење во просториите на АД ЕЛЕМ, во правец на реализација на проектите кои се од
стратегиско значење на компанијата. Во јули 2018г., нема службени патувања.

август,2018

Во август 2015г.реализирани се редовни колегиуми и состаноци на директорите на Управен одбор. Исто така, се реализирани посети на подружниците и одржани се
состаноци со директорите на подружниците, на кои се дискутира за постигнатиот напредок и реализација на планираните активности. Во август 2018 г. нема службени
патувања.август,2018

Во август 2015г.реализирани се редовни колегиуми и состаноци на директорите на Управен одбор. Исто така, се реализирани посети на подружниците и одржани се
состаноци со директорите на подружниците, на кои се дискутира за постигнатиот напредок и реализација на планираните активности. Во август 2018 г. нема службени
патувања.

септември,2018

Заменикот на генералниот директор реализираше состаноци и активности кои се во правец на координација на работниот процес и реализација на стратегиските приоритети
на компанијата. Одржани се редовни состаноци на директорите членови на Управниот одбор, и со директорите на подружниците.  Исто така, остварени се работни средби во
Владата на Република Македонија. Во септември 2018г. нема службени патувања.

октомври,2018

Во текот на овој месец, одржани се редовни колегиуми и состаноци на Управниот одбор и посети на подружниците на АД ЕЛЕМ со цел следење на процесот на работа и
истражување нови, иновативни пристапи во работењето. Во октомври 2018г. нема  службени патувања.

ноември,2018

Во ноември се остварени редовни колегиуми и работни состаноци на директорите на Управниот одбор. Одржани се средби и 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, сѐ во правец на безбедно и сигурно снабдување со енергија и воспоставување на одржлив енергетски сектор во државата. Во ноември 2018 г. нема  службени
патувања.




