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REGIONAL CONFERENCE
“ACHIEVING SOCIAL AND ECONOMIC SUSTAINABILITY THROUGH ENERGY EFFICIENCY ON CENTRAL AND LOCAL LEVEL”
20.03.2012 | HOTEL CONTINENTAL
AGENDA
09:00- 09:30 Arrival and registration of participants
09:30- 10:30 Official opening of the conference:
- Ms. Marija Risteska, Executive Director, Center for Research and Policy Making
- Mr. Valon Saraquini, Minister of Economy
- Mr. Abdulaquim Ademi, Minister of environment and physical planning
- Mr. Nevzat Bejta, Minister for local government (tbc)
- Ms. Gudrun Elisabeth Steinacker, Ambassador of Federal Republic of Germany
- Mr. Michael Nebelung, Country Director for Macedonia and Kosovo
10:30- 10:50 Coffee break
10:50- 12:10 Panel 1: Making local governments energy efficient
Moderator: Ilija Sazdovski, UNDP
- Mr. Karlo Rajić, Energy planning and implementation of EE and RES projects in Karlovac County |
North-West Croatia Regional Energy Agency
- Mr. Ljupco Dimov, Karpos Municipality – Case study | Municipality Karpos
- Mr. Strahil Panev, Capacity building for EE in capital cities and Network of Energy Efficient Capital
Cities in SEE| GIZ ORF EE Regional Coordinator
12:10- 12:40 Coffee break
12:40- 14:00 Panel 2: Energy poverty
Moderator: Robert Sharlamanov, KfW Office Skopje
- Mr. Aleksandar Kovacevic, Energy poverty| Independent Consultant
- Mr. Stefan Bouzarovski, Energy Poverty in SEE| University of Birmingham
- Mr. Zoran Bogunovic, Media and energy poverty |Independent Consultant
14:00- 15:30 Lunch
15:30- 17:30 Conference Conclusions and presentation of raporteurs
17:30- 18:30 Cocktail dinner
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ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРОЕКТОТ
“Јавен дијалог за одржливo користење на енергијата во Југоисточна Европа" е долгорочна иницијатива насочена
кон постигнување на повеќе одговорни и ефикасни енергетски политики во регионот. Признавајќи дека товарот
на одговорноста паѓа првенствено врз политичкиte одлуки, како и дека постои континуиранa празнина во
процесот на креирање на политики од коja пак произлегува недостаток на координација и консултација на сите
релевантни актери во енергетската сфера, иницијативата се ангажира, да ги интегрира сите релевантни јавни
актери, создавајќи посилни меѓусекторски партнерства. Фокусот првенствено е поставен на генерирање на
политичка волја преку партиципативно учество во политичкиот процес, поттикнување на дијалог и подобрување
на нивото на доверба меѓу различните актери, споделување на информации и институционално знаење, како и
генерирање на решенија и релевантни добри практики. Во првата фаза на процесот, акцентот е ставен на
Собранието како клучна институција на демократскиот дијалог.
Енергетските системи во Југоисточна Европа се под голем притисок за да ја одржат стабилноста и во исто време
да обезбедат развој. Ова е особено случај за Западниот Балкан, по распаѓањето на Југославија. Иако земјите во ЈИЕ
забележуваат напредок кон инкорпорирање на acquis communitaire во нивното национално законодавство и
политика, напредокот е побавен во конкретната имплементација на усвоените политики. Недостатокот на
спроведувањето на јавните политики е една од клучните слабости на сегашниот систем на раководење во
регионот, и претставуваат особено предизвик во областа на енергетската политика.
Клучните цели на ЕУ за животна средина и енергетската политика се сумираат во "20:20:20" до 2020 година. Целите
од 20:20:20 се однесуваат на 20% од подобрувања во енергетската ефикасност, 20% од потрошувачката на
енергија да потекнува од обновливи извори на енергија (ОИЕ), и намалување на емисиите на CO2 од најмалку
20% подолу од нивото измерено во 1990 година. Главната цел на Иницијативата за Јавен Дијалог е да се поддржи
напредокот кон постигнувањето на овие цели, особено енергетска ефикасност, областите со најголем потенцијал
за подобрување без притоа да се потпрат на инвестиции од поголем обем. Преку дијалог, целта е да се поддржи
создавањето и подобрувањето на комуникациски мрежи на национално и регионално ниво и да се создаде свест
за значењето на имплементацијата на политиката за енергетската ефикасност како и потребата за создавање на
пракса за управување со извори на одржлива енергија.
Организациите кои го спроведуваат овој проект овозможуваат градење на капацитетите преку меѓу-секторски
дијалог и контакт со водечките експерти во форма на конференции, семинари, тркалезни маси и други платформи
за дијалог. Во својата прва година, проектот наиде на голема подршка од Парламентите на вклучените земји, кои
се појдовна точка за генерирање политичка волја преку зајакнување на својата законодавна и надзорна улога.
Овој пристап обезбедува пристап до сите политички опции, како клучен фактор за успешен дијалог и одржлива
имплементација. Како што проектот се имплементира, тој ќе се прошири не само во бројот на земји во кои
настаните се одвиваат, но исто така и во менувањето на фокусот на различни актери и пристапи, секогаш
балансирајќи со познавања на експерти за енергија. Вклучително овој дијалог се труди да се претстават различни
ставови од секој сектор - индустријата, академската сфера, владините, правните, финансиските, непрофитните
организации, тинк-тенкови, медиумите и меѓународните институции - да учествуваат и да се води јавен дијалог со
ќе се таргетираат разлики, идентификуваат точки на консензус, но и да се стимулираат нови и иновативни
решенија.
ПАРТНЕРИ:
The Belgrade Fund
Excellence (BFPE)

Democratic Leadership School

Society for Sustainable
Development Design (DOOR)

Academy for Political Development

Center for Research and Policy Making

Academy for Political studies
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PROJECT INFO
“Public Dialogue on the Sustainable Use of Energy in South East Europe” is a long-term initiative aimed at achieving more responsible and effective energy policies in the region. Recognizing that the burden of responsibility
falls primarily on political decision-makers, as well as that there is a continuous gap in the policy process stemming from lacking coordination and consultation of all relevant actors in the energy sphere, the initiative
engages and integrates all relevant public actors, creating stronger cross-sector partnerships. The focus is on
generating political will through a more participative policy process, fostering a dialogue and enhancing levels
of trust between the different actors, sharing information and institutional knowledge, and generating solutions
and relevant good practices. In the first stage of the process, emphasis is placed on the Parliament as a key
institution of democratic dialogue.
Energy systems in all of South-East Europe are under heavy pressure to maintain stability and at the same time
provide development. This is especially the case for the Western Balkans, where disintegration of a once unified
energy system took place. While the countries in the SEE region are making progress towards transposing the
acquis communitaire into their national legislation and policy, progress is slower in the actual implementation of
the adopted policies. The lack of implementation of public polices is one of the key weaknesses of the current
governance system in the region, and poses particular challenges in the field of energy policy.
The key objectives of EU environmental and energy policies are summed up in “20:20:20” by 2020. The 20:20:20
targets refer to 20% of improvements in energy efficiency, 20% of energy consumption to come from renewable
energy sources (RES), and to achieving a reduction of CO2 emissions of at least 20% below the 1990 level. The
overall goal of the Public Dialogue initiative is to support progress towards the achievement of these targets, in
particular energy efficiency, the area with greatest potential for improvement without necessarily having to rely
on grand scale investments. Through dialogue, the aim is to support the creation and improvement of communication networks on the national and regional level and to create awareness of the importance of energy
efficiency policy implementation and the necessity of sustainable energy management practice.
The implementing organizations provide capacity building through cross-sectorial dialogue and contact with
leading experts in the form of conferences, seminars, round tables and other platforms for dialogue. In its first
year, the project has recognized Members of Parliament, and the institution of Parliament itself, as a starting point
for generating political will through empowering its legislative and oversight role. This approach ensures access
to all political options as a key factor to successful dialogue and sustainable implementation. As the project
continues, it will expand not only in the number of countries in which events take place, but also in shifting the
focus to different actors and approaches, always balancing knowledgeable energy experts representing varied
viewpoints from every sector - industry, academia, government, law, finance, non-profit organizations, think
tanks, media and international institutions - to participate in and drive public dialogue that will sharpen distinctions, identify points of consensus, and stimulate innovative solutions.
PARTNERS:
The Belgrade Fund
Excellence (BFPE)

Society for Sustainable
Development Design (DOOR)

Democratic Leadership School

Academy for Political Development

Center for Research and Policy Making

Academy for Political studies
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РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА
“ПОСТИГНУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНА И ЕКОНОМСКА ОДРЖЛИВОСТ ПРЕКУ ЕНЕРГЕТСКАТА ЕФИКАСНОСТ НА
ЦЕНТРАЛНО И ЛОКАЛНО НИВО”
20.03.2012 | ХОТЕЛ КОНТИНЕНТАЛ
АГЕНДА
09:00- 09:30 Пристигнување и регистрација на учесници
09:30- 10:30 Воведно обраќање од:
- Г-ѓа Марија Ристеска, Извршна директорка, Центар за истражување и креирање на политки
- Г-дин Валон Сараќини, Министер за економија
- Г-дин Абдилаќим Адеми, Министер за животна средина и просторно планирање
- Г-дин Невзат Бејта, Министер за локална самоуправа (tbc)
- Г-ѓа Гудрун Штајнакер, Амбасадор на Сојузна Република Германија
- Г-дин Михаил Небелунг, Директор на канцеларијата на ГИЗ, Македонија
10:30- 10:50 Кафе пауза
10:50- 12:10 Панел 1: Енергетско ефикасни локални заедници
Mодератор: Илија Саздовски, UNDP
- Г-дин Карло Рајиќ, Енергетско планирање и имплементирање на ЕЕ и РЕС проекти во Карловац |
Регионална енергетска агенција на Северозападна Хрватска
- Г-дин Љупчо Димов, Општина Карпош – пример за ЕЕ општина | Општина Карпош
- Г-дин Страхил Панев, Градење на капацитетите за ЕЕ за главните градови и мрежа на енергетски
ефикасни главни градови во ЈИЕ / Регионален координатор за ГИЗ ОРФ ЕЕ
12:10- 12:40 Кафе пауза
12:40- 14:00 Панел 2: Енергетска сиромаштија
Модератор: Роберт Шаламанов KfW Скопје
- Г-дин Александар Ковачевиќ, Вовед во енергетска сиромаштија | независен консултант
- Г-дин Стефан Бужаровски, Енергетска сиромаштија во Југоисточна Европа | Универзитет Бирмигем
- Г-дин Зоран Богунович, Улогата на медиумите при известувањето за енергетска сиромаштија |
Независен консултант
14:00- 15:30 Ручек
15:30- 17:30 Заклучоци и презентација на репортери
17:30- 18:30 Коктел вечера
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KARLO RAJIC
Academic degree: B.Sc. in Mechanical Engineering
Work experience: Karlo is currently working as Project Leader in the North-West
Croatia Regional Energy Agency. His main responsibilities are activities coordination with Karlovac County which includes implementation of projects related
to renewable energy sources and energy efficiency, energy audits, education
programmes and workshops and implementation of Systematic Energy Management project in public buildings. Also, he is actively involved in implementation of projects of biomass utilization.
For five years worked as a manager of mechanization at complex construction
sites in two companies, Hidroelektra niskogradnja d.d. and Skladgradnja d.o.o.
From 2005 to 2008 worked as a quality manager and a production manager in
the company Kontal d.o.o.
Contact: rajic@regea.org
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КАРЛО РАЈИЌ
Академска титула: Дипломиран машински инжињер
Г-дин Рајиќ моментално работи како Проектен менаџер во
Северозападната регионална агенција на Хрватска. Неговите главни
должности се: координација со округот Карловац што вклучува
имплементација на проекти поврзани со обновливи извори на енергија и
енергетска ефикасност, енергетски котроли, програми за едукација,
работилници и имплементација на проектот за Систематско управување со
енергијава во јавните згради. Истотака, тој е активно вклучен во
имплементација на проекти поврзани со користење на биомаса.
Тој има петгодишно искуство како менаџер за механизација на комлексни
градежни објекти во две компании, Hidroelektra niskogradnja d.d. и
Skladgradnja d.o.o. Од 2005 до 2008 тој работи како менаџер за квалитет и
производство во компанијата Kontal d.o.o.
Контакт: rajic@regea.org
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СТРАХИЛ ПАНЕВ
Роден на 20.05.1966 во Скопје. Дипломирал на Машинскиот факултет во
Скопје на оттсекот Термоенергетика и темотехника во 1991 година.
Во периодот 1995 до 1996 претстојува преку Carl Duisburg Gesellschaft на
стручно усовршување во фирмата ,,Buderus Heiztechnik’‘ во Германија. По
враќањето во Македонија работи како инжинер во повеќе приватни
компании.
Од 2001 година работи во Германското друштво за интернационална
соработка – ГИЗ како координатор на проекти од Енергетска ефикасност.
Од 2011 година е раководител на ГИЗ регионалниот проект: ,,Јакнење на
мрежата на енергетски ефикасни главни градови во ЈИЕ’‘. Проектот има
цел воспоставување на соработка помеѓу главните градовите: Загреб,
Сараево , Подгорица, Тирана и Скопје н аполето на енергетската
ефикасност и обновливите извори на енергија. Истовремено рабори и
како координатор за Македонија на проектите кои се реализираат во
рамките на ГИЗ Отворениот фонд за енергетска ефикасност. Учесник е во
повеќе работни групи за изработка на подзаконски акти од областа на
Енергетската ефикасност.
Контакт: strahil.panev@giz.de
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STRAHIL PANEV
Is born on 20.05.1966 in Skopje. He graduated from the Mechanical Faculty of in
the field of Termoenergetics and thermotecnics in 1991.
From the period 1995 to 1996 he attends a vocational training in ”Buderus
Heiztechnik'' in Germany with the support of the Carl Duisburg Gesellschaft.
After returning to Macedonia he works as an engineer in several private
companies.
As of 2001 he works at the German Society for International Cooperation - GIZ
as coordinator of energy efficiency projects. Since 2011, he is appointed as
head of GIZ regional project: 'Strengthening the network of energy-efficient
major cities in SEE.'' The project aims to establish cooperation between the
major cities: Zagreb, Sarajevo, Podgorica, Tirana and Skopje in the area of
energy efficiency and renewable energy. At the same time he works as a
Coordinator for Macedonia of the projects that are implemented within the
framework of the GIZ Open fund for energy efficiency. In addition he
participated in several working groups for preparation of secondary legislation
in the field of energy efficiency.
Contact: strahil.panev@giz.de
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СТЕФАН БУЖАРОВСКИ
Д-р Стефан Бужаровски е светски водечки експерт во енергија и урбаната
политика. Тој е автор на реномираните истражувања како и истражувачка
монографија за енергетската сиромаштија во Источна Европа (Ashgate,
2007) Тој советува голем број на европски влади, како и Европската
комисија, за овие прашања.
Контакт: s.bouzarovski@bham.ac.uk
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STEFAN BOUZAROVSKI
Dr Stefan Bouzarovski is a world-leading expert in energy and urban policy. He
is the author of the critically-acclaimed research monograph Energy Poverty in
Eastern Europe (Ashgate, 2007) and has advised a range of European governments, as well as the European Commission, on these matters.
Contact: s.bouzarovski@bham.ac.uk
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АЛЕКСАНДАР КОВАЧЕВИЌ
Александар Ковачевиќ ја започна својата професионална кариера со
Заводот за продуктивност во работата во поранешна Југославија во 1986
година. Дипломирал економија на енергијата на Универзитетот во Белград.
Тој е главен автор на студиите за енергетска сиромаштија ("Заглавени во
минатото", УНДП, 2004), ко-автор на Анкетата за енергетска политика во
Западен Балкан (ИЕА / УНДП, 2008) и на Јавна потрошувачка и
институционален план (PEIR) за Србија и Црна Гора (Светска банка, 2003) и
голем број на документи, предавања и медиумски придонеси. Повеќе од 20
години тој обезбедува стратешки совети, комплексни решенија за
енергетска ефикасност како и помош во вонредна ситуации на големи
институционални, финансиски и приватни клиенти, вклучувајќи помош на
UN OCHA да се координира брза реконструкција енергетската
инфраструктура на Србија по војната во 1999 година. Ковачевиќ
соработувал со PlanEcon пред 1992 година, бил проект менаџер за Tagarnrog проект за развој во Русија (1992-1998) и соработник на панелот за
Црното Море и Централна Азија на Хариман институтот, Универзитетот од
Колумбија. Александар е член на Советодавниот одбор на Руската
конференција за енергија од 2002 година и УНЕЦЕ групата на експерти во
одржлива енергија, како и редовни консултант на Светската банка и
дописник на нафта и гас економија и право (OGEL) мрежа. Тој ја освои
наградата за Иновација на Конферецијата “Power Gen Europe” во 2002.
Kontakt: kovac@beotel.net
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ALEKSANDAR KOVACEVIC
Aleksandar Kovacevic started his professional career with the Federal Productivity Institute of Former Yugoslavia in 1986. He graduated in energy economics
at the Belgrade University. He is principal author of the energy – poverty analyses (“Stuck in the Past”, UNDP, 2004), co-author of the Western Balkans energy
policy survey (IEA / UNDP, 2008) and the Public Expenditure and Institutional
Review (PEIR) for Serbia and Montenegro (World Bank, 2003) and a number of
papers, lectures and media contributions. Over 20 years he provides strategic
advice, complex energy efficiency solutions and emergency situation assistance to major institutional, financial and private clients including assistance to
UN OCHA to coordinate rapid reconstruction of Serbia energy infrastructure
after 1999 war. He was affiliated to PlanEcon before 1992, project manager for
Tagarnrog Development project in Russia (1992-1998) and contributor to the
Black Sea and Central Asia panel at the Harriman Institute, Columbia University.
Aleksandar is a member of Advisory Board to the Russian Power Conference
from 2002 and UNECE Group of experts in Sustainable Energy as well as regular
consultant to the World Bank and contributor to Oil and Gas Economy and Law
(OGEL) network. He won Innovation Award at the Power Gen Europe Conference at 2002.
Contact: kovac@beotel.net
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ЉУПЧО ДИМОВ
Г-дин Димов е дипломиран Електро инжењер при Универзитетот Св. Кирил
и Методиј. Тој има долгогодишно искуство во областа на енергетската
ефикасност, обновливи извори на енергија и сл. Од 2000-2005 година бил
градоначалник на општина Кисела Вода. Тој активно учествувал во обуки за
нови стручни кадри како тренер, подржани од страна на Агенцијата
Европска за Реконструкција. Од 2007 до 2011 тој е назначен за началник на
секторот за енергетска ефикасност во општината Карпош.
Во последните 3 години, тој има учествувано во повеќе од 20 семинари,
курсеви за обука и презентации од областа на енергетската ефикасност.
Контакт : ljupco.dimov@karpos.gov.mk
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LJUPCO DIMOV
Mr. Dimov holds Electrical Engineering at the University st. Cyril and Methodius.
He has an extensive experience in the area of energy efficiency, renewable
energy resources and etc. From 2000-2005 he was the Mayor of the
municipality of Kisela Voda. He actively participated in the trainings for new
professional staff as a trainer for the new laboratories that were created by the
European Agency for Reconstruction. From 2007 till 2011 he is the Chief of the
sector for Energy efficiency in the municipality Karposh.
In the last 3 years he has participated in more the 20 seminars, training courses
and presentations in the sphere of energy efficiency.
Contact: ljupco.dimov@karpos.gov.mk
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ЗОРАН БОГУНОВИЌ
Зоран Богуновиќ е меѓународен експерт за маркетинг, промоција, комуникација и
медиуми, со 27 години искуство. Тој има 6 годишно искуство, работејќи на
маркетинг стратегии за енергетска ефикасност на проекти за развој во земјите од
Југоисточна Европа (ЈИЕ). Поседува значително искуство во управување и
производство во голем број на медиуми, вклучувајќи радио, телевизија, весници и
списанија, а има работено со големи меѓународни корпоративни клиенти за
развивање на маркетинг кампањи и развивање на стратегии. Тој е истотака и
про-боно предавач за производство на медиумските студии на Академијата за
драмски уметности на Универзитетот во Загреб, Хрватска. Тој е успешен стратег и
ефикасен комуникатор, со долгогодишно искуство во маркетинг, реклама, односи
со јавноста и продукција. Тој истотака има развиено и координирано кампањи за
енергетска ефикасност во регионот на ЈИЕ, воспоставено мрежа на инфо-центри
и телефонски инфо-линии за граѓаните, а, во исто време, со цел да иницира
енергетска ефикасност на пазарот, негова трансформација и развој, има
воспоставено мрежа на партнер-компании, кои се всушност едни од водечките
производители и / или дистрибутери за енергетско ефикасни технологии,
производи и услуги. Во текот на последните четири години присуствува на многу
меѓународни конференции за енергетска ефикасност како модератор или
презентер, споделува know-how искуства од спроведувањето на проекти за
енергетска ефикасност во земјите од регионот на ЈИЕ. Моментално работи како
експерт и координатор на енергетската ефикасност, обновливите извори на
енергија и мали и средни претпријатија, конкурентност и подигнување на проекти
за меѓународен развој на институции и организации: УНДП, УСАИД, ГИЗ и ЕБРД.
Контакт: Zoran.Bogunovic@undp.org
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ZORAN BOGUNOVIĆ
International Expert for Marketing, Promotion, Public Outreach, Communication
and Media. An international expert for marketing, promotion, public outreach,
communication and media, with 27 years of experience, last 6 years of which has
spent working on marketing strategies for energy efficiency development projects
in the countries of the South East Europe (SEE). Experienced in management and
production in a number of media including radio, television, newspapers and
magazines, and has worked with large international corporate clients to develop
marketing campaigns and awareness strategies. Serves also as a pro-bono visiting
lecturer for media production studies at the Academy of Dramatic Arts of the
University of Zagreb, Croatia. An successful strategist and effective communicator,
with comprehensive management experience in marketing, advertising, public
relations and multimedia production, who has developed and coordinated energy
efficiency national public campaigns in the SEE region, established a network of
info-centers and telephone info-lines for citizens, and, at the same time, in order to
initiate energy efficiency market transformation and its sustainable development,
has established a pool of partner-companies, the leading producers and/or
distributors of energy efficiency technologies, products and services. During last
four years has attended many international energy efficiency conferences as
moderator or speaker, presenting know-how and experience from implementing
energy efficiency projects in the countries of the SEE region. Currently works as an
expert advisor and coordinator on energy efficiency, renewable energy and SME
competitiveness raising projects for international development institutions and
organizations: UNDP, USAID, GIZ and EBRD.
Contact: Zoran.Bogunovic@undp.org
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