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Врз основа на член 4 од Законот за здруженија на граѓани и фондации 

(Службен весник на РМ бр. 52/2010) Собранието на Македонското еколошко 

друштво нa седницата одржана на 16.03.2018 година во Скопје донесе 

 

 

С Т А Т У Т 

на „Македонското еколошко друштво“ 

 

 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 

Член 1 

  Со овој Статут се уредуваат: статусот, програмата и активностите, целите и 

задачите, членството, организационата структура, работата на Собранието, 

работата на Претседателството, работата на Претседателот, работата на 

Надзорниот одбор, работните односи, финансирањето и финансиско-материјалното 

работење и престанокот на работата на здружението на граѓани Македонско 

еколошко друштво. 

 

Член 2 

  Здружението на граѓани Македонско еколошко друштво е истражувачка, 

стручна и самостојна организација на доброволно здружени членови кои своите 

цели и задачи ги остваруваат во согласност со Уставот на Rепублика Mакедонија, 

законот и овој Статут.  

Своите цели Македонско еколошко друштво ги остварува преку 

спроведување и учество во проекти, организирање научни и стручни собири, 

издавање на научни и популарни изданија, обука на своите членови, соработка со 

други организации, медиумска промоција и со зачленување во други домашни и 

меѓународни здруженија и асоцијации.  

 

Член 3 

 Називот на здружението е Македонско еколошко друштво.  

Скратен назив на здружението е МЕД. 

Во меѓународната комуникација се користи англискиот превод на името 

Macedonian Ecological Society. 

Скратен назив на англискиот превод на името е MES. 

 

Член 4 

 Седиштето на МЕД е во Скопје, ул. „Архимедова“ бр. 5 на Институтот за 

биологија, Природно-математички факултет, Универзитет „Св. Кирил и 

Методиј“ - Скопје. 
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Член 5 

МЕД има својство на правно лице и во правниот промет со трети лица 

одговара со целокупниот свој имот. 

МЕД има своја денарска и девизна жиро-сметка. 

 

Член 6 

Во своето работење МЕД употребува амблем, печат и штембил. 

Амблемот на МЕД е со тркалезна форма. Во долниот десен дел е прикажана 

водата, а во левиот долен дел копното. На копното симболично е прикажана 

растителноста на Земјата. Во десниот горен дел е прикажано сонцето. 

Печатот на МЕД е со тркалезна форма, со следната содржина: (натпис) 

Македонско еколошко друштво - Скопје. Во средината на печатот стои амблемот 

на МЕД.  

Штембилот на МЕД е со правоаголна форма, со испишан текст: 

„Македонско еколошко друштво, бр. _________, _______20__год., СКОПЈЕ“. 

 

Член 7 

МЕД делува на целата територија на Република Македонија, а во соработка 

со други организации може да делува и на регионално и пошироко ниво. 

 

Член 8 

 МЕД не може да врши активности на политичка партија, односно не може 

да обезбедува директно или индиректно финансирање на конкретна политичка 

партија и да влијае на изборите. 

 

 

II. ВИЗИЈА И МИСИЈА НА МЕД 

 

Член 9 

Визијата на МЕД е граѓаните од Македонија да ја ценат и негуваат 

природата, ја заштитуваат животната средина и да се стремат кон економски развој 

кој се заснова на принципите на одржливост. 

Мисијата на МЕД е да ја заштитува природата и животната средина преку 

зголемено знаење и граѓанска вклученост. 

 

 

III. ЦЕЛИ НА МЕД И НАЧИН НА НИВНО ОСТВАРУВАЊЕ 
 

Член 10 

Основни цели на МЕД се: 

- промовирање на екологијата како наука; 

- заштита и унапредувањето на животната средина и природата; 

- ширење на еколошките знаења и унапредување на еколошкото 

образование; 

- промовирање на принципот на одржлив развој. 
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Целите на МЕД се остваруваат преку реализирање на следните активности: 

- развивање и унапредување на сите гранки на еколошката 

наука; 

- покренување и водење на научни или апликативни проекти 

од областа на екологијата и заштитата на животната средина; 

- покренување и водење на научни или апликативни проекти 

за изучување и заштита на биодиверзитетот и геодиверзитетот 

(природата); 

- изготвување на стручни и научни студии за оценка на 

природните вредности и оценка на влијанието врз животната средина од 

реализација на определени проекти како и оценка на влијанието на 

определени стратегии, планови и програми; 

- давање стручна помош на владините органи и јавните 

установи за различни проблеми што произлегуваат од начинот на 

користењето на ресурсите на животната средина и социо-економскиот 

развој; 

- покренување активности за решавање на актуелни еколошки 

проблеми; 

- изготвување или учество во изготвување на стратегии за 

одржливо користење на природните ресурси; 

- помагање во унапредување на наставата од разни еколошки 

дисциплини во сите степени на образование; 

- едукација на населението за дејство на загадувачи и степенот 

на ризик од присуството на истите во животната средина; 

- издавање на научни, стручни и популарни изданија; 

- организирање на научни и стручни собири; 

- развивање и одржување на врски со сродни друштва и сојузи 

во земјата и странство, како и членување во меѓународни сојузи, во 

согласност со позитивните закони и прописи во земјата. 

 

 

IV. ПРОГРАМА И АКТИВНОСТИ 

 

Член 11 

За остварување на целите и визијата, МЕД донесува стратешки план и 

програми за работа. 

За остварување на своите активности МЕД донесува Годишна програма за 

работа преку која се остваруваат целите и задачите на МЕД. 

 Годишната програма за работа се усвојува на седница на Собранието на 

МЕД. 

 

Член 12 

 Работата на МЕД е јавна. 

 Информирањето за работата на МЕД и неговите органи се врши преку 

сопствените и други средства за информирање, со увид во спроведувањето на 
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програмските задачи, со поднесување извештај за работата на органите на МЕД за 

материјално-финансиското работење и друго. 

На иницијатива на Претседателството се свикува членството на МЕД, 

најмалку еднаш во времетраењето на мандатот на Претседателството, заради 

презентирање на достигнувањата на МЕД, разгледување на актуелните состојби во 

екологијата и заштитата на животната средина. 

 

Член 13 

 За исполнување на целите и задачите предвидени со овој Статут, МЕД може 

да остварува соработка со други организации, стапува во сојузи со други 

организации или да стане членка на други домашни и меѓународни организации.  

Одлука за пристапување кон сојузи и зачленување во други организации 

носи Претседателството на МЕД. 

 

Член 14 
МЕД има своја издавачка и продукциска дејност, што се уредува со посебен 

Правилник.  

 

Член 15 

 МЕД може да извршува и јавни овластувања доверени од соодветни 

министерства и државни органи во чија надлежност се вршење на работите од 

областа на животната средина. 

 

 

V. ЧЛЕНСТВО НА МЕД 

 

Член 16 

 Членувањето во МЕД е доброволно. 

 Основачите на МЕД се членови на здружението со еднакви права и 

одговорности, како и другите членови на МЕД. 

 Малолетно лице со возраст до 14 години може да стане член на МЕД со 

поднесување на потпишана изјава за согласност на неговиот законски застапник. 

 Лице со ограничена деловна способност или лице на кое му е одземена 

деловната способност може да стане член на МЕД со поднесување на потпишана 

изјава за согласност на неговиот законски застапник. 

Членовите на МЕД можат да бидат редовни и почесни.  

Начинот на зачленување, како и правата и обврските на членовите на МЕД 

поблиску се уредуваат со посебен правилник кој го донесува Собранието на МЕД. 

 

Член 17 

Редовен член на МЕД може да стане секој граѓанин на Република 

Македонија без разлика на неговата возраст кој не сторил прекршок против 

нејзиниот суверенитет, интегритет или на друг начин и наштетил или ги загрозил 

нејзините интереси како и државјанин на друга земја кој во Република Македонија 
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не сторил прекршок против нејзиниот суверенитет, интегритет или на друг начин и 

наштетил или ги загрозил нејзините интереси. 

Редовен член на МЕД се станува со поднесување писмена пристапница за 

членство во МЕД.  

Редовните членови на МЕД ги имаат следните основни права и обврски: 

 да се придржуваат кон одредбите на овој Статут и актите на МЕД; 

 да се залагаат за остварување на мисијата, визијата и целите на МЕД; 

 да избираат и да бидат избрани во органите на МЕД; 

 да учествуваат во донесувањето на одлуки во МЕД; 

 имаат увид во работата на органите на МЕД, и доколку дознаат за 

неправилности во примената на Статутот, или во финансиското работење, 

можат да побараат отсранување на неправилноста од Претседателството на 

МЕД; 

 да покренуваат иницијативи и да даваат предлози за активност на МЕД; 

 да ги добиваат изданијата кои ги подговува МЕД; 

 активно да учествуваат во реализацијата на активностите на МЕД; 

 редовно и навремено да ја плаќаат годишната членарина; 

 да добијат членска книшка; 

 имаат право на соодвeтна обука за спроведување на активностите на МЕД. 

 

Член 18 

Секој член на МЕД може доброволно да истапи од МЕД. 

Одлука за исклучување од МЕД донесува Претседателството на МЕД. 

Доколку од МЕД треба да се исклучи член на органите на МЕД, истиот на седница 

на Собранието треба прво да биде разре{en од членување во соодветниот орган. 

Исклучувањето може да настапи заради: 

1. Неплаќање членарина - Претседателството носи одлука за исклучување 

на членовите кои не ја платиле членарината за тековната година најдоцна до 31 

март. Членувањето во МЕД може да биде обновено со повторно пополнување на 

пристапница и плаќање на годишната членарина. 

2. Делување спротивно на Статутот на МЕД - Претседателството може да 

донесе ваква одлука веднаш штом биде забележено непочитување на темелните 

акти на МЕД. При исклучување заради оваа причина, доколку истата е потврдена и 

од Собранието на МЕД, членувањето не може да биде обновено. 

3. При непочитување на одлуките донесени од Собранието или 

Претседателството на МЕД. Доколку Собранието ја верификува одлуката за 

исклучување донесена од Претседателството, при исклучување заради оваа 

причина членувањето не може да биде обновено. 

4. При рушење на јавниот углед на МЕД - делување против активностите 

на МЕД, ширење невистини за неговата работа и јавни клевети за неговите 

членови. При исклучување заради оваа причина кое е потврдено и од страна на 

Собранието на МЕД, членувањето не може да биде обновено. 

Доколку членот не се согласува со одлуките донесени во МЕД, неговото 

мислење може да го искаже јавно на седница на Собранието или во писмена форма 

до Претседателството на МЕД. Доколку истото мислење не биде прифатено од 
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органите или Собранието на МЕД, членот мора да го почитува ставот на 

Собранието (Претседателството), а во спротивно по сопствена желба може да го 

прекине членувањето во МЕД. 

 

Член 19 

Секој член кој ќе биде исклучен од МЕД против одлуката за исклучување 

има право да поднесе жалба до Собранието на МЕД во рок од 30 дена. 

Одлука по жалбата Собранието донесува на првата своја седница и таа 

одлука е конечна во постапката пред органите на МЕД.  

 

Член 20 

Почесен член на МЕД може да биде лице кое со своето делување посебно 

придонело за развојот и афирмацијата на МЕД или на екологијата и заштитата на 

животната средина. 

 Почесните членови ги избира Собранието на МЕД на писмен предлог од 

најмалку три негови редовни членови или од подружниците и секциите на МЕД. 

 За почесен член може да биде избрано и лице кое не е граѓанин на 

Македонија, со посебна одлука на Собранието на МЕД. 

Почесните членови се ослободени од плаќање на годишна членарина и ги 

добиваат сите публикации на МЕД. 

 

Член 21  

Сите права кои произлегуваат со зачленувањето на МЕД, продолжувањето 

на членството, исклучувањето, издавањето на членска книшка како и нејзината 

форма, плаќањето на членарината и утврдувањето на нејзината висина како и за 

начинот на остварување и заштита на вака утврдените права и обврски пред 

органите на МЕД, поконкретно се регулираат со посебен правилник кој го донесува 

Собранието на МЕД. 

 

Член 22 

МЕД води регистар на членови и евиденција на членовите на органите. 

Податоците во регистарот се ажурираат најмалку еднаш годишно. 

МЕД ја гарантира анонимноста на личните податоци на членовите кои тоа 

го побарале. 

Податоците од регистарот во став (1) од овој член се заштитени во 

согласност со прописите за заштита на личните податоци и класифицирани 

информации. 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА НА МЕД 
 

Член 23 

 МЕД може да формира подружници и секции. 

Подружниците се формираат на територијален принцип, а секциите на 

принцип на одделни научни подобласти во рамките на еколошката наука.  

Во рамките на МЕД постојат и работат 11 еколошки секции и тоа:  
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1. Екологија на копнени екосистеми 

2. Хидробиологија 

3. Биодиверзитет 

4. Агроекологија 

5. Екологија на шумите и шумарство 

6. Пределна екологија 

7. Урбана екологија 

8. Заштита на животната средина 

9. Геодиверзитет 

10. Млади еколози 

11. Еколошка едукација 

 

Одлука за формирање на подружници и секции носи Собранието на МЕД, а 

надлежностите иработите кои ќе ги извршуваат секциите и подружниците се 

регулираат со посебни правилници кои ги донесува Собранието на МЕД. 

 

Член 24 

МЕД може да основа единствено друштва со ограничена одговорност и 

акционерски друштва, за остварување на целите и интересите утврдени со Статутот 

на МЕД. 

Одлука за основање на друштва со ограничена одговорност и акционерски 

друштва носи Собранието на МЕД. 

 

Член 25 

За остварување на програмските цели и задачи и со точно дефинирана 

намена, Претседателството на МЕД со донесување посебна одлука, формира 

Издавачки одбор, Научен одбор, Организационен одбор за организација на 

трибини, седници, симпозиуми, конгреси, Одбор за прослава и слично. 

Во одборите коишто се формираат учествуваат членовите на МЕД со свои 

активности и иницијативи на доброволна основа, а истите се избираат по предлог 

на Претседателството. 

Членови на одборите може да бидат и лица кои не се членови на МЕД, 

доколку таka одлучи Претседателството на МЕД. 

 

Член 26 

Одборите кои се формирани во МЕД поднесуваат извештај за нивната 

работа до Претседателството на МЕД. 

  

Член 27 

 Подружниците и организираните секции за својата работа го информираат 

органот кој ги избира. Членовите на органите за својата работа и за работата на 

органите во кои членуваат, одговараат поединечно. 
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Член 28 

 Ако органот или членот на некој од органите на МЕД, подружниците и 

секциите својата функција не ја врши во согласност со Статутот и со други акти 

може да биде отповикан и пред истекот на мандатот. 

 

Член 29 

Органот или членот на органот на МЕД и членовите на подружниците и 

секциите може да поднесат оставка, доколку сметаат дека не може успешно да ги 

извршуваат обврските што произлегуваат од таа функција. 

 

 

VII. УПРАВУВАЊЕ СО МЕД 

 

Член 30 

Со МЕД управуваат членовите на здружението преку свои претставници кои 

се избираат на изборното Собрание на МЕД. 

Права и должности на претставниците се: 

- рамноправно да учествуваат во работата на МЕД; 

- да предлагаат решенија од заеднички интерес; 

- да ги усогласуваат своите ставови со другите претставници; 

- да избираат и да бидат избрани во органите на МЕД; 

- да ги застапуваат интересите и ставовите на подружниците и секциите чии 

преставници се; 

- да работат на развивање и унапредување на заедничките и другите 

активности кои произлегуваат од статутот, програмските цели и усвоените одлуки 

и заклучоци; 

-да ги спроведуваат во целост одредбите на овој статут. 

 

Член 31 

Органи на МЕД се: 

1. Собрание 

2. Претседателство 

3. Надзорен одбор 

 

1.Собрание на МЕД 

 

Член 32 

Собранието е највисок орган на МЕД. 

Собранието на МЕД брои 21 член кои се избираат од редот на членовите на 

МЕД согласно бројот на членството во подружниците и секциите кои се основани 

so посебна одлука на Собранието на МЕД. Изборот на членовите на Собранието го 

врши членството преку секциите или подружниците. 

Без разлика на бројот на членството во подружниците и секциите, истите во 

Собранието се застапени со најмалку еден член. 
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Извршниот директорт е член на Собранието на МЕД. 

Улогата на извршниот директор во Собранието на МЕД е да дава предлози 

за понатамошна работа на МЕД и да делува како посредник помеѓу стручната 

служба и Собранието на МЕД. 

Во случај на донесување на одлуки кои се однесуваат на работата на 

извршниот директор, тој не учествува во гласањето. 

Мандатот на членовите на Собранието трае 4 години. 

 

Член 33 

Собранието на МЕД се состанува по потреба, а најмалку еднаш годишно. 

Собранието може полноважно да одлучува доколку на седницата 

присуствува мнозинство од вкупниот број на членови. 

 

Член 34 

За секоја работна седница, Собранието од своите редови избира Работно 

Претседателство составено од Претседател и двајца членови. 

Седница на Собранието свикува Претседателот на МЕД. 

Вонредна седница на собранието може да се одржи по писмено барање од 

една третина од членовите на МЕД. 

Вонредната седница се одржува најдоцна во рок од 30 дена од денот на 

поднесувањето на барањето за нејзино одржување. 

Седница на Собранието може да се свика и по писмено барање на најмалку 

една петина од членовите на Собранието или по писмено барање на Надзорниот 

одбор. 

Ако Претседателот на МЕД во рок од 14 дена од денот на барањето за 

свикување на седница на Собранието не свика седница, седницата ја свикуваат и 

водат Претседателството на МЕД, Надзорниот одбор или иницијаторите. 

Начинот на свикувањето на изборното Собрание како и седниците на 

Собранието на МЕД се определува со Деловникот за работа на Собранието. 

 

Член 35 

Одлуките на Собранието се донесуваат со јавно гласање, со мнозинство 

гласови од присутните членови. 

Доколку Собранието одлучи, за одредени прашања може да се спроведе 

тајно гласање. 

Секој член на Собранието има право на еден глас. 

Одлуките донесени на седница на Собранието на МЕД се конечни. 

Работата на Собранието се уредува со Деловник за работа. 

 

 Член 36 

Собранието на МЕД ги има следните функции:  

- го донесува, изменува и дополнува Статутот на МЕД; 

- усвојува годишна програма за работа; 

- усвојува извештај за работата на МЕД и го објавува на веб страницата, 

најдоцна до 30 април во тековната година, за претходната година. 
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- донесува одлука за формирање на секции и подружници на МЕД; 

- донесува деловници и правилници за организација и работа на 

органите на МЕД; 

- избира Претседател на МЕД и членови на Претседателството, 

Претседател на Надзорниот одбор и членови на одборот; 

- одлучува за внатрешната организација и организационите форми на 

органите на МЕД; 

- избира и разрешува членови на органите; 

- одлучува за промена на целта на МЕД; 

- усвојува финансиски извештај и завршна сметка за претходната година 

и го објавува на својата веб страница, најдоцна до 30 април во 

тековната година, за претходната година; 

- ги усвојува извештаите за работа на органите на МЕД; 

- донесува стратешки план на МЕД; 

- ги отповикува органите на МЕД или нивните членови; 

- избира почесни членови на МЕД;  

- одлучува по одлуките за престанок на членство во МЕД; 

- донесува решение за доделување на награди и признанија на поедини 

членови при што се раководи од Правилник за доделување на награди 

и признанија; 

- носи одлука за пристапување кон сојузи и зачленување во други 

организации; 

- носи одлука за основање на друштва со ограничена одговорност и 

акционерски друштва; 

- одлучува за престанок на работата на МЕД со двотретинско 

мнозинство гласови од сите членови на МЕД; 

- врши други работи уредени со закон и овој Статут. 

На Собранието може да се разгледуваат достигнувањата на еколошката 

наука кај нас и во светот, и се даваат препораки и предлози за насочување и развој 

на еколошката наука во Македонија.  

 

2.Претседателство на МЕД  

 

Член 37 

  Претседателството е извршен орган на Собранието на МЕД.  

Претседателството брои непарен број членови, не помалку од пет, а не 

повеќе од девет. 

Мандатот на членовите на Претседателството е две години, со можност за 

реизбор. 

Членовите на Претседателството се избираат од членовите на Собранието на 

МЕД. 

На првиот состанок на Претседателството, тоа од своите редови избира 

потпретседател и секретар на МЕД. 

Член на Претседателството не може да биде раководител на секција или 

подружница. 
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Претседателството во целина, како и членовите на Претседателството 

поединечно, можат да бидат отповикани. 

Отповикувањето на Претседателството го врши Собранието на МЕД, по 

предлог на најмалку една третина од членовите на Собранието. 

Отповикувањето на поединечни членови на Претседателството го врши 

Собранието на МЕД, по предлог на останатите членови на Претседателството или 

најмалку една четвртина од членовите на Собранието. 

 

 Член 38 

 Претседателството расправа и решава по прашања од негова надлежност 

како извршен орган на МЕД, а посебно:  

- се грижи за реализација на годишната програма за работа и 

финансискиот план на МЕД, како и на заклучоците, ставовите и другите 

документи што ги донесува Собранието на МЕД;  

- ги подготвува седниците на Собранието;  

- го подготвува нацртот на статутот и другите одлуки што треба да ги 

донесе Собранието; 

- ја спроведува политиката, заклучоците и одлуките донесени од 

Собранието; 

- формира стручна служба (канцеларија) на МЕД; 

- управува и одговара за управувањето со имотот на МЕД; 

- подготвува годишен или периодичен извештај за својата работа; 

- покренува иницијативи за изработка на проекти; 

- ја координира работата на органите на МЕД; 

- ја усогласува и координира работата на подружниците на МЕД, како и 

на организираните секции; 

- разгледува и дава предлози за доделување на награди и други 

признанија; 

- избира и разрешува извршен директор на стручната служба 

(канцеларија) на МЕД; 

- поттикнува и организира меѓународна соработка и дава предлози за 

зачленување во меѓународни и домашни организации; 

- врши други работи што ќе му ги определи Собранието.  

 

Член 39 

 Претседателството го свикува Претседателот на МЕД. 

 Било кој од членовите на Претседателството може да побара свикување на 

Претседателството. 

 Претседателот на МЕД е должен да свика состанок на Претседателството 

најдоцна седум дена по добиеното барање за свикување на Претседателството. 

 Доколку Претседателот на МЕД не свика состанок на Претседателството во 

предвидениот рок, состанок на Претседателството може да свика и иницијаторот. 

 Со седница на Претседателството раководи Претседателот на МЕД, додека 

при негово отсуство го заменува потпретседателот.  
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Претседателството може полноважно да одлучува доколку на состанокот 

присуствува мнозинство од членовите на Претседателството. 

Одлуките во Претседателството се донесуваат со јавно гласање со просто 

мнозинство гласови од вкупниот број членови на Претседателството. 

Работата на Претседателството е јавна и истата се уредува со посебен 

деловник за работа. 

 

Член 40 

Претседателот на друштвото е правен застапник на МЕД, го претставува и 

застапува МЕД пред трети лица, договара и координира соработка со други 

организции и институции. 

Претседателот свикува и одржува состаноци на Претседателството најмалку 

четири пати годишно.  

 

Член 41 

Потпретседателот на МЕД го заменува Претседателот на МЕД во негово 

отсуство. 

 

Член 42 

Секретарот на МЕД е одговорен за организација и ефикасно и 

транспарентно водење на администрацијата на МЕД. 

Ги координира активностите на стручната служба (канцеларијата) во 

соработка со извршниот директор. 

 

3.Надзорен одбор на МЕД  

 

Член 43 

Надзорниот одбор се избира од членовите на МЕД, на седница на 

Собранието на МЕД.  

Надзорниот одбор е составен од Претседател и двајца членови. 

Претседателот на Надзорниот одбор се избира на седница на Собранието.  

Мандатот на членовите во Надзорниот одбор е две години, со можност за 

повторен избор.  

Надзорниот одбор врши надзор над почитувањето на Статутот и другите 

акти на МЕД и над материјално-финасиското работење на МЕД.  

Надзорниот одбор има право да бара свикување на седница на Собранието. 

Работата на Надзорниот одбор се уредува со посебен Деловник за работа. 

 Надзорниот одбор за својата работа во МЕД поднесува годишен извештај до 

Собранието. 

 

 

VIII. ФИНАНСИРАЊЕ И ФИНАНСИСКО-МАТЕРИЈАЛНО РАБОТЕЊЕ 

 

Член 44 

  Средствата за својата работа МЕД може да ги обезбедува преку: 
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- членарина;  

- основачки влогови; 

- фондови за образование, екологија, култура, наука и сл.;  

- проекти; 

- подароци (во пари, добра или имотни права); 

- завештанија; 

- легати; 

- дејности со кои се стекнува добивка; 

- кирии и закупнини: 

- приходи од инвестиции, дивиденди, камати и заеми;- донации, 

придонеси, спонзорства; 

- од Буџетот на Република Македонија, буџети на општините, 

општините на Градот Скопје и Градот Скопје 

- од приходот на акционерските друштва или друштвата со 

ограничена одговорност кои може да ги формира; 

- други легални извори. 

 

Член 45 

 Финансиско-материјалното работење на МЕД се уредува со посебен 

Правилник и во согласност со законските прописи на Република Македонија. 

 

 Член 46 

 Финансиските средства се употребуваат за остварување на целите на МЕД 

определени со Статутот и програмата. 

 Членовите на органите на МЕД се должни да управуваат и работат со 

внимание и во согласност со начелата на добро управување, во интерес на МЕД, а 

над личните интереси, односно во интерес на остварување на целите, во согласност 

со закон и овој статут. 

 Срествата на МЕД не можат да се исплаќаат на членовите, основачите, 

членовите на органите, застапниците, вработените или со нив поврзани лица, освен 

во случаи кога МЕД е корисник на услугите во согласност со целите определени со 

овој статут и програмата на МЕД. 

 Работата во органите на МЕД по правило е доброволна, а членовите на 

органите на МЕД можат да примаат надоместок на патни и дневни трошоци, како и 

надоместок за вршење на работи во органите на МЕД во согласност со закон. 

 

Член 47 

 Членовите на органите на МЕД одговараат лично и неограничено за нивните 

обврски кон МЕД, за злоупотреба на средствата на МЕД, за постинување цели што 

за нив како поединци им се забранети, или за злоупотреба на МЕД како правно 

лице за да им нанесат штета на своите доверители. 

 

Член 48 

 Членовите на органите на МЕД и нивните застапници по закон се одговорни 

солидарно за штетата на МЕД предизвикана од нивната работа, ако таа е 
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предизвикана со грубо невнимание или со намера да се предизвика штета, освен во 

случаите кога во одлучувањето го издвоиле своето мислење на записник или ако не 

учествувале во одлучувањето. 

 Барање за надоместок на штета поднесува Собранието на МЕД. 

 

 

IX. СТРУЧНА СЛУЖБА 

 

 Член 49 

За извршување на административно-стручни, научни, помошни и на нив 

слични работи од заеднички интерес за остварување на целите и задачите на МЕД, 

се формира стручна служба (канцеларија) на МЕД . 

Вработените во стручната служба на МЕД не можат да бидат избрани за 

членови на Претседателството на МЕД, Надзорниот одбор или раководители на 

секции. 

 

Член 50 

Вработените имаат право на плата и надоместоци во согласност со закон и 

колективен договор. 

Правата, обврските и одговорностите за работата на вработените во 

стручната служба се уредуваат со посебен акт што го донесува Претседателството 

на МЕД. 

 

Член 51 

Средствата за работа на стручната служба се определуваат со финансиски 

план секоја година. 

 

Член 52 

Со стручната служба на МЕД раководи извршниот директор, кој го именува 

и разрешува Претседателството на МЕД согласно условите кои се утврдени со 

неговиот договор за работа, а кои се утврдуваат со посебна одлука. 

Извршниот директор своите должности ги врши со пренесена надлежност 

од Претседателот на МЕД, а правата од работен однос ги остварува во стручната 

служба. 

 

X. АКТИ НА МЕД 

  

 Член 53 

  МЕД во своето работење ги донесува следниве акти:  

- Акт за основање 

- Статут 

- Стратешки план 

- Годишна програма за работа 

- Правилник за финансиско-материјално работење 

- Правилник за организација и систематизација на работните места 
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- Правила за уредување на правата и обврските помеѓу работниците и 

МЕД 

- Правилник за издавачка и продукциска дејност 

- Правилник за зачленување и правата на членовите во МЕД 

- Правилник за формирање, работење и престанок на работа на 

подружниците на МЕД 

- Правилник за формирање, работење и престанок на работа на секциите 

на МЕД 

- Правилник за доделување на награди и признанија 

- Деловници за работа 

 

 

XI. СОРАБОТКА И ЗДРУЖУВАЊЕ 

 

Член 54 

 МЕД може да се поврзува или здружува во сојузи со други организации, или 

да стапува во други облици на поврзување или здружување заради заедничко 

унапредување на нивната работа и активности и за остварување на поставените 

цели од заеднички интерес. 

МЕД може да се зачленува или поврзува во меѓународни организации, ако 

тоа не е во спротивност со Уставот и Законот на Република Македонија. 

МЕД е должно во рок од 30 дена секое зачленување или поврзување во 

меѓународни организации да го запише во Централниот регистар на Република 

Македонија. 

 

 

XII. ПРЕСТАНОК НА РАБОТА 

 

Член 55 

МЕД може да престане со работа кога Собранието со двотретинско 

мнозинство ќе донесе одлука за престанок со работа, како и во другите случаи 

утврдени со Закон.  

 

Член 56 

Во случај на престанок на работа на МЕД целокупниот имот преминува во 

сопственост на други организации со цели слични на целите на МЕД. 

Наследниците на имотот на МЕД ќе бидат одредени на последната седница на 

Собранието на МЕД. 

Во случај да не може да се одржи седница на Собранието, тогаш имотот и 

средствата што остануваат по намирување на обврските по престанокот на работа 

на МЕД, преминуваат во сопственост на Институтот за биологија при Природно-

математичкиот факултет во Скопје. 
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XIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 57 

 Право на толкување на овој Статут има Собранието на МЕД.  

 

Член 58 

Со донесување на овој Статут престанува да важи Статутот донесен на 

10.03.2017 година. 

 

Член 59 

 Овој Статут на МЕД влегува во сила со денот на негово запишување во 

регистарот на здруженија, и се објавува на веб страницата на МЕД..  

 

 

 

 

 

П р е т с е д а т е л 

 
___________________________ 

Проф. д-р Славчо Христовски 

 

 

 

 
 


