
 

МАКЕДОНСКИ КОМИТЕТ

ЗА ГОЛЕМИ ЕЛЕКТРИЧНИ СИСТЕМИ ВО

СИГРЕ

Врз основа на членот 15 од Статутот на МАКО СИГРЕ, Извршниот одбор на МАКО СИГРЕ, 

на својата седница одржана на 10.02.2015 година, го донесе следниот 

ПРАВИЛНИК  

ЗА РАБОТА НА СТУДИСКИТЕ КОМИТЕТИ НА МАКО СИГРЕ 

I Дефиниции и цели 

Член 1 

(1) Студиските комитети на МАКО СИГРЕ (СТК) се научно-стручни тела на МАКО СИГРЕ кои 

опфаќаат определени подрачја на работата на МАКО СИГРЕ. 

(2) Основите на нивното дејствување се дефинирани со Статутот на МАКО СИГРЕ. 

(3) Ако поинаку не е нагласено, во овој документ поимите: 

1) претседател, секретар и член се однесуваат на Претседател, Секретар и член на СТК, 

соодветно, 

2) Извршен одбор (ИО) се однесува на Извршниот одбор на МАКО СИГРЕ, 

3) Секретаријат се однесува на Секретаријатот на МАКО СИГРЕ. 

Член 2 

(1) За да ги постигнат своите цели СТК ги спроведуваат следните активности: 

1) размена на научно-стручни сознанија, искуства и мислења за определени прашања од 

активноста со која се бават СТК, преку работа и соработка на советувањата, 

симпозиумите и сличните манифестации, и 

2) проучување на определени теми со цел да се унапреди техниката и знаењето, преку 

перманентна работа на СТК. 

(2) СТК го дефинира полето на делување кое, по правило, се совпаѓа со полето на делување на 

соодветниот Технички комитет во СИГРЕ.  

(3) Полињата на делување на СТК се објавуваат на веб страницата на МАКО СИГРЕ. 

Член 3 

(1) СТК своето дејствување го базираат на иницијативата на членовите, анкетирањето на 

стручњаците, соработката во работата на другите стручни тела и сл. 

(2) Секој СТК може да даде стручно мислење од подрачјето на своето дејствување. 

Член 4 

(1) По потреба два или повеќе СТК можат да спроведуваат заеднички активности, а исто така 

може да водат и заеднички активности со останатите стручни организации во земјата и 

странство. 

II Конституирање и состав на СТК 

Член 5 

(1) За да се основа нов СТК или за да се активира СТК што не е активен, Претседателот на 

МАКО СИГРЕ, во соработка со Секретаријатот, свикува иницијативен состанок и поканува 

на состанокот истакнати стручњаци од областа на делување на СТК од редот на членовите 

на МАКО СИГРЕ. 

(2) На иницијативниот состанок присутните членови на МАКО СИГРЕ, што претходно биле 

членови на СТК или прифатиле да станат членови, избираат претседател и секретар. 
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(3) До изборот на Претседател, со иницијативниот состанок на СТК претседава Претседателот 

на МАКО СИГРЕ. 

(4) СТК може да функционира ако бројот на членови е најмалку пет. 

Член 6 

(1) СТК е составен од членови на МАКО СИГРЕ, истакнати стручни лица кои сакаат активно да 

се вклучат во работата на СТК. 

(2) Изборот на нови членови на СТК го вршат постојните членови, на предлог на СТК, на 

предлог на член од СТК или на предлог на кандидатот за член. 

(3) За член на СТК ќе се смета лицето ако: 

1) по номинацијата и изборот од страна на СТК, кандидатот го прифатил изборот, или 

2) во случај кога номинацијата за член е од кандидатот, ако СТК потврдил дека 

кандидатот е избран. 

(4) Потврдите за прифаќање или потврдување од ставот (3) се вршат преку веб порталот на 

МАКО СИГРЕ. 

(5) Член на МАКО СИГРЕ може да членува во повеќе СТК. 

Член 7 

(1) Претседателот го избираат членовите со тајно гласање, ако членовите не одлучат поинаку. 

Мандатот на Претседателот трае 4 години. 

(2) Секој член има право да предложи кандидат за Претседател. 

Член 8 

(1) Секретарот на СТК го избираат членовите, по предлог на Претседателот. 

(2) Секретарот му помага на претседателот во организацијата и водењето на состаноците на 

СТК и во подготовката на заклучоците од состаноците. Тој се грижи сите документи да им 

бидат доставени на членовите и на Секретаријатот на МАКО СИГРЕ. 

(3) Мандатот на Секретарот трае 4 години. 

Член 9 

(1) Членството на СТК престанува на сопствено барање на членот или врз основа на одлука на 

СТК. За престанок на членството Секретарот е должен да го извести Секретаријатот и ИО. 

III Активности и состаноци на СТК 

Член 10 

(1) Главни задачи на одделните СТК се: 

1) изработка на Програма за работа, 

2) подготовка на Советувањата на МАКО СИГРЕ и останатите стручни собири, 

3) дефинирање на преференцијални теми за Советувањата на МАКО СИГРЕ, 

4) организација на сесиите на СТК на советувањата.  

(2) За реализација на задачите од ставот (1), СТК ги применува следните средства и начини: 

1) формирање работни групи, 

2) спроведување анкети, 

3) организирање разни манифестации во согласност со Статутот на МАКО СИГРЕ, 

4) соработка со други СТК, 

5) соработка со слични организации. 



Правилник за работа на СТК на МАКО СИГРЕ 2015 3 

 

 

Член 11 

(1) Работата на СТК се одвива на состаноците на СТК, на Советувањата на МАКО СИГРЕ и на 

останатите стручни собири. 

(2) Состаноците на СТК се одржуваат по потреба, меѓутоа барем еднаш годишно. Состаноците 

на СТК се јавни и на нив може да присуствуваат заинтересирани стручњаци и кои не се 

членови на МАКО СИГРЕ. 

(3) Кога ќе оцени дека е тоа корисно за решавањето на определени прашања, Претседателот 

може да свикува состаноци со потесна група членови. 

Член 12 

(1) Состаноците ги свикува Претседателот во согласност со договорот на последниот 

состанок, укажаната потреба или на предлог од најмалку тројца членови. 

(2) Дневниот ред за состанокот со потребните прилози треба да се доставува на членовите 

најмалку 7 дена пред терминот за состанок. 

(3) Кога го свикува состанокот Претседателот треба да води сметка да не предизвикува 

високи трошоци на членовите. 

Член 13 

(1) Со состаноците на СТК претседава Претседателот. 

(2) Во отсуство на Претседателот, со состанокот на СТК претседава Секретарот, ако членовите 

не одлучат поинаку и не изберат друг претседавач за состанокот. 

Член 14 

(1) Одлуките и заклучоците од состаноците на СТК се усвојуваат ако за нив се изјаснат повеќе 

од половина од членовите присутни на состанокот. 

(2) По исклучок од ставот (1), одлуките за избор на Претседател и Секретар се донесуваат со 

мнозинство од членовите. 

Член 15 

(1) МАКО СИГРЕ не ги надоместува трошоците за патување и дневниците на членовите за 

присуство на состаноците на СТК. 

(2) По исклучок од ставот (1), Претседателот на МАКО СИГРЕ може да му предложи на 

Извршниот одбор отстапување од правилото од ставот (1). 

Член 16 

(1) СТК се должни да подготват извештај за својата работа најдоцна до крајот на месец 

јануари, за претходната календарска година. 

(2) Извештајот за работа од ставот (1), како и извештаите од одржаните избор за претседател 

и секретар, СТК ги доставуваат до ИО. 

(3) ИО ги разгледува извештаите доставени од СТК и одлучува по нив. Во случај на извештај за 

извршени избори, ИО го потврдува изборот на претседател и секретар на СТК.  

(4) Работата на СТК ја координира Секретаријатот. 

(5) Доколку настанат спорови помеѓу одделни СТК, за нив решава ИО. 

IV Работни групи 

Член 17 

(1) За реализација на одделни активности СТК може да формира работни групи (РГ). 

(2) При формирањето на РГ, СТК определува поле на работа, задачи и периодот за кој се 

формира РГ. 

(3) Во работните групи може да работат и стручњаци кои не се членови на МАКО СИГРЕ. 
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(4) СТК именува претседател и членови на РГ.  

(5) СТК доставува информација за формирањето на РГ до Секретаријатот, а Претседателот го 

информира ИО за формираните РГ на првиот следен состанок на ИО после формирањето 

на РГ. 

(6) Во информацијата од ставот (5) се наведуваат полето на работа, задачите, периодот за кој 

е формирана РГ, како и составот на РГ.  

Член 18 

(1) Работата на РГ се реализира на состаноци или по дописен пат. 

(2) Претседателот на РГ поднесува извештај до СТК за работата на РГ по истекот на периодот 

за кој е формирана РГ. 

(3) По барање на Претседателот или по предлог на претседателот на РГ, извештај за 

активностите на РГ може да се поднесе и пред истекот на периодот за кој е формирана РГ.  

V ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 19 

(1) Промените и дополнувањата на овој Правилник ги донесува Извршниот одбор. 

Член 20 

(2) Одредбата од членот 5 став (4) ќе се применува почнувајќи од 1 јануари 2016 година. 

Член 21 

(1) Со денот на влегување во сила на овој Правилник, престанува да важи Правилникот за 

работа на СТК од 2004 година. 

(2) Овој Правилник влегува во сила со усвојување од страна на Извршниот одбор на МАКО 

СИГРЕ. 

(3) Секретаријатот е должен да го објави Правилникот на веб страницата на МАКО СИГРЕ. 

 

Бр. 4/6      Претседател на Извршниот одбор на МАКО СИГРЕ 

Скопје 10.02.2015 година      Рубин Талески 


