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Месец Наративен извештај

Декември- 2017

Во текот на декември 2017 година директорот на Дирекцијата  за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати учествуваше на  семинар на тема ''Етички стандарди за деловни 

комуникации'' кој се одржа во Сандански, Република Бугарија. Целта на семинарот беше совладување на принципите на ефективната деловна комуникација, и тоа: деловната етика во јавниот 

сектор, комуникација и комуникациски вештини. На семинарот беше разгледувана деловната етика во јавниот сектор, етичките структури, формалните кодекси, програмата за корпоративна 

етика, факторите кои влијаат за етичките избори и критериумите за етичко однесување. За време на семинарот беше дискутирано и за комуникациските вештини на еден современ 

административен службеник, прилагодувањето на постојаните промени, персоналниот деловен стил, вербалната и невербална комуникација, како и решавањето на конфликтни ситуации.

Јануари- 2018 Во текот на месец јануари 2018 година нема реализирано службени патувања.

Февруари- 2018

Во текот на февруари 2018 година директорот учествуваше на семинар во Боровец, Република Бугарија  на тема ''Деловно преговарање: процес на градење доверба со себе и 

другите''. На семинарот се дискутираше за принципите на ефективното деловно преговарање. Беше разработен процесот на преговарање преку: идентификување на 

карактеристиките на успешните и неуспешните преговарачи, лични примери на преговарање на работното место и надвор од него. За време на семинарот се разработија преку 

примери различните типови на личности, нивните однесувања, предности и недостатоци, како и преговарањето со различни типови на личности. Понатаму се дискутираше за 

позиционото преговарање, разликите помеѓу меко и цврсто преговарање, принципиелното преговарање и идентификување на чекорите во процесот на преговарање. 

Подготовката за преговарање беше разработена преку идентификување на стравовите и слабите точки во преговарањето, идентификување на областите за истражување и 

дефинирање на најдобрата алтернатива за договорна спогодба. Започнувањето на преговарањето се разгледуваше преку остварувањето на прв позитивен впечаток,  важноста на 

неформалните разговори и пронаоѓањето на заеднички јазик, како и за идентификување и воспоставување на основни правила во преговарањето. Размената на податоците во 

текот на преговарањето исто така беше дискутирана, при што посебно внимание беше посветено на првичната размена на податоци, идентификување на планови за 

непредвидени и неповолни ситуации, основните техники за смислување на можности и кажување на позитивно "НЕ". Понатаму се разгледуваа стратегиите за справување со 

негативните емоции и градењето на мостови на преговори. На крај од семинарот се презентираа начините за успешно завршување на преговарањето преку анализа на случаеви.

Март- 2018

Во текот на март 2018 година директорот реализираше деловна средба со претставници од Секторот за државни резерви во Министерството за трговија и индустрија на 

Република Косово. За време на средбата се разговараше за предизвиците во примената на Европските директиви во областа на нафтените деривати, можностите за нивно 

надминување, потребата од измени и дополни на постоечките законски решенија. Беа разменети искуства од досегашната меѓусебна соработка, а се разговараше и за 

соработката во иднина.  

Април- 2018

Во текот на април 2018 година беа реализирани две службени патувања.  Директорот  учествуваше на семинар за Трезорско работење, Нацрт-законот за јавните набавки и 

користење на електронскиот систем за јавни набавки кој се одржа во Драч, Република Албанија.  За време на семинарот беше даден посебен осврт на најавените измени во 

трезорското работење, беше дискутирано за промените кои што произлегуваат од Нацрт- законот за јавните набавки, а беше направена и паралела со постоечкиот Закон, при што 

беше отворена широка дискусија помеѓу учесниците. Второто службено патување беше реализирано во Истанбул, Република Турција на тема "Современи аспекти во 

унапредувањето на работната продуктивност на човечкиот капитал во организациите". Преку овој семинар се стекнаа нови сознанија за продуктивноста на вработените и 

нејзиното значење во остварувањето на основната цел на Дирекцијата, начинот на оценка на нивната професионална ангажираност, задоволството од работното место, 

посветеноста и лојалноста и нивното позитивно влијание на позитивниот раст на институцијата.

Мај- 2018

Во текот на мај 2018 година беше реализирана работна посета на Секретаријатот на Енергетската Заедница во Виена, Република Австрија на која учествуваа и претставници од 

Секторот за стоковни резерви во Министерството за индустрија и трговија на Република Косово. На остварената средба се разменија искуства во врска со одредени одредби од 

Нацрт- законот за задолжителни резерви на нафта на Република Косово, а особено за прашањата поврзани со складирањето и чувањето на нафтените резерви. На одделен 

работен состанок со претставник од  Секретаријатот на Енергетската Заедница, директорот дискутираше за повеќе актуелни прашања во врска со работењето на Дирекцијата, за 

Нацрт- Законот за енергетика на Република Македонија како и за подзаконските акти од делокругот на работењето на Дирекцијата.   


