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Декември- 2014

Во текот на декември 2014 година директорот на Дирекцијата  за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати реализираше две службени патувања. Беше реализирана службена посета 

на Секретаријатот на Енергетската Заедница во Виена, Република Австрија на која се дискутираше за македонскиот закон за задолжителни резерви на нафта и нафтени дeривати, начинот на 

пресметка на задолжителните резерви, статусот на транспонирање на Директивата 2009/119/ЕУ, подзаконските акти и правилници за задолжителните резерви на Дирекцијата, како и 

можностите за регионална соработка.  Во истиот месец директорот  оствари работна посета на Министерството за трговија и индустрија на Република Косово- секторот за државни резерви на 

која што се разговараше за успесите и предизвиците со кои се соочуваат двете институции, а потоа одржа состанок и со претставници на Здружението на компаниите кои се занимаваат со нафта, 

нафтени деривати, гас и средства за подмачкување кое што е во состав на Економската Комора на Република Косово. Во рамките на ова службено патување директорот ја посети лабораторијата 

за анализа на нафтени деривати "Sierra lab". На овие состаноци се дискутираше за регионалните нафтени политики, како и можностите за директна соработка во поглед на супервизијата. 

Јануари- 2015 Во текот на месец јануари 2015 година нема реализирано службени патувања.

Февруари- 2015 Во текот на месец февруари 2015 година нема реализирано службени патувања.

Март- 2015

Директорот на Дирекцијата  за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати реализираше службена посета на Секретаријатот на Енергетската Заедница и учествуваше на работилница за 

нафтени деривати во Виена, Република Австрија. Се дискутираше за трендовите и предизвиците во нафтениот сектор во Централна и Југоисточна Европа.  Пазарот на сурова нафта и нафтените 

деривати беше разгледуван од различни аспекти, а особено внимание беше посветено на плановите и проектите за иден развој на нафтените компании во овој дел од Европа, како и улогата на 

нафтените транспортни компании во сигурноста на снабдувањето со нафта и нафтени деривати. Детално беа елаборирани потребата и можноста за понатамошен напредок во однос на 

складирањето на сурова нафта и нафтените деривати во државите од  Централна и Југоисточна Европа.

Април- 2015

Во текот на април 2015 година директорот учествуваше на обука за Управување со стрес на работното место во Порто Карас, Република Грција. Беше потенцирано дека контролата на стресот е 

многу важна од аспект на подобрување на перформансите во работењето бидејќи притисоците и барањата на работното место се многу големи во однос на минатото. Справувањето со стресот 

во тешки ситуации на работното место беше дискутирано со цел преку различни современи симулативни и интерактивни методи истиот да се препознае, превенира, менаџира, како и да се 

подобри работната култура. 

Мај- 2015 Во текот на месец мај 2015 година нема реализирано службени патувања.


