
 

НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
ВО СИГРЕ 

Врз основа на членовите 18 и 23 од Законот за здруженија и фондации, Собранието на 
НАЦИОНАЛНИОТ КОМИТЕТ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО СИГРЕ Скопје (во натамошниот текст 
„Здружението“) на седницата одржана на 03.12.2020 година, го донесе следниот 

СТАТУТ  
на НАЦИОНАЛНИОТ КОМИТЕТ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО 

СИГРЕ Скопје 
пречистен текст 

Општи одредби 

Член 1 

Статутот на здружението на граѓани, содржи: 

▪ име и седиште на здружението; 

▪ цели на здружението; 

▪ дејности со кои се остваруваат целите; 

▪ облици и начини на дејствување; 

▪ начинот на одлучување за зачленување, исклучување и престанок на членувањето во 
здружението; 

▪ правата, обврските и одговорностите на членовите; 

▪ видот на органите и нивниот состав, начинот на избор и разрешување, траење на 
мандатот на членовите во органите и начинот на одлучување; 

▪ застапувањето по закон; 

▪ начинот на стекнување и располагање со средствата; 

▪ начинот на донесување на финансиски и други извештаи; 

▪ начинот на остварување на јавност и отчетност во работата; 

▪ начинот на донесување, изменување и дополнување на Статутот; 

▪ начинот на одлучување за статусни промени и престанок на здружението; 

▪ начинот на донесување на планови и програми; 

▪ постапувањето со средствата и/или имотот во случај на престанок на здружението; 

▪ определување на услови за основање организациони единици; 

▪ амблемот на здружението; 

▪ начинот на донесување на другите акти; 

▪ судир на интереси; 

▪ други прашања од значење за работата на здружението и 

▪ други прашања утврдени со закон. 
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Име и седиште на здружението 

Член 2 

Името на здружението е НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО СИГРЕ 
Скопје, а во скратена форма ќе се користат следниве имиња МАКО СИГРЕ Скопје и СИГРЕ Северна 
Македонија. 

Името на здружението за меѓународна комуникација е на англиски јазик и гласи 
NATIONAL COMMITTEE OF NORTH MACEDONIA IN CIGRE, а во скратена форма ќе се користат 
следниве имиња MAKO CIGRE и CIGRE North Macedonia. 

Член 3 

МАКО СИГРЕ има свое лого што е во согласност со одредбите за користење на логото на 
СИГРЕ. Во логото на МАКО СИГРЕ, под името на меѓународната организација CIGRE стои North 
Macedonia. 

Член 4 

МАКО СИГРЕ има свој печат со кружен облик, со дијаметар од 3 cm. По ободот на кругот е 
испишан натписот: „НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО СИГРЕ Скопје“, а во 
средината е логото на МАКО СИГРЕ. 

Член 5 

Седиштето на СИГРЕ МАКЕДОНИЈА е во Скопје, на следната адреса: Факултет за 
електротехника и информациски технологии, ул. Руѓер Бошковиќ бр. 18, 1000 Скопје. 

Член 6 

МАКО СИГРЕ, како национален комитет на Северна Македонија, е член на меѓународната 
асоцијација CIGRE. 

Својата активност во Македонија и меѓународно ја спроведува во согласност со мисијата, 
со целите и со начинот на дејствување на меѓународната асоцијација. 

Цели на здружението  

Член 7 

МАКО СИГРЕ ги има следните цели: 

▪ Развивање и олеснување на размената на инженерските знаења и информации во врска 
со електроенергетските системи; 

▪ Да се додаде вредност на разменетите знаења и информации со вклучување на 
најсовременото и светската пракса; 

▪ Работата на СИГРЕ да ја направи достапна на актерите во електроенергетскиот сектор, 
како на стручњаците, така и на донесувачите на одлуки, регулаторите, научните 
институции; 

▪ Работејќи со стручни и научни прашања од областите на функционирањето и развојот на 
големите електрични системи, да се посвети особено на проектирањето, изведбата, 
одржувањето исфрлањето од употреба на опремата и постројките; 

▪ Да дава иницијативи за проучување на проблематики од интерес за електроенергетскиот 
систем на Република Македонија и неговите елементи. 

Дејности со кои се остваруваат целите 

Член 8 

Во остварувањето на целите, МАКО СИГРЕ пристапува, особено, преку следните дејности 
и методи: 

▪ Организира стручни советувања; 
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▪ самостојно или во соработка со други заинтересирани страни, организира други видови 
на стручни собири, како симпозиуми, колоквиуми, семинари, работилници и сл.; 

▪ Учествува во работата на СИГРЕ, а резултатите до кои при таа работа ќе дојде ги става на 
располагање на своите членови; 

▪ Учествува во работата на регионалните форми на соработка на националните комитети 
на СИГРЕ, во согласност со правилата за таква соработка на СИГРЕ; 

▪ Ги објавува материјалите и препораките од стручните манифестации; 

▪ Издава и помага да се издаваат научни и стручни публикации од својот домен на работа; 

▪ Поттикнува и соработува во стручното оспособување на своите членови; 

▪ Создава пријателски амбиент за соработка на професионално ангажираните во стручно-
научните области опфатени со активноста; 

▪ Соработува со сродни здруженија и асоцијации; 

▪ Обезбедува финансиски средства за сите активности. 

Член 9 

Советувањата на МАКО СИГРЕ, по правило, се одржуваат на две години. 

Програмата, времето, местото на одржување и трошоците на советувањето ги утврдува 
Извршниот одбор на МАКО СИГРЕ. 

Советување може да се организира и во соработка со националните комитети на други 
земји. 

За секое советување се формираат организационен одбор и почесен одбор. 

Одделните студиски комитети или повеќе комитети заедно, може да организираат други 
видови стручни собири од доменот на својата работа. 

Времето на одржување на другите стручни собири го координира Извршниот одбор. 
Другите стручни собири можат да се организираат и во соработка со националните комитети на 
други земји. 

Органи, тела, состав и нивна надлежност 

Член 10 

Органи на МАКО СИГРЕ се: 

▪ Собрание на МАКО СИГРЕ (во натамошниот текст: Собрание) 

▪ Извршен одбор на МАКО СИГРЕ (во натамошниот текст: Извршен одбор) 

▪ Надзорен одбор на МАКО СИГРЕ (во натамошниот текст: Надзорен одбор) 

▪ Секретаријат на МАКО СИГРЕ (во натамошниот текст: Секретаријат). 

Собрание 

Член 11 

Собранието како највисок орган на МАКО СИГРЕ го сочинуваат сите членови на МАКО 
СИГРЕ. 

Колективните членови делегираат претставник за секоја седница на Собранието. 

Претседателот на МАКО СИГРЕ (во натамошниот текст: Претседател) претседава со 
седниците на Собранието. На предлог на Претседателот, Собранието може да одлучи седницата 
на Собранието да ја води и претседавач кој се избира на самата седница. 

Седниците на Собранието ги свикува Претседателот, по предлог на Извршниот одбор. 
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Вонредна седница на Собранието може да се одржи по писмено барање од една третина 
од членовите на здружението. 

Собранието, одржува седница најмалку еднаш годишно. 

Собранието може да работи и полноправно да одлучува ако на него присуствуваат повеќе 
од 20% од вкупниот број членови на МАКО СИГРЕ. 

Седници на Собранието се свикуваат со објавување на покана за членовите и на 
работните материјали за седницата, преку веб страницата на МАКО СИГРЕ, 14 дена пред 
седницата. 

Поканата се објавува и преку еден дневен весник со дистрибуција низ Македонија, 14 дена 
пред седницата на Собранието. 

Собранието работи согласно Деловникот за работа. 

По потреба, Собранието може да формира и работни групи за реализација на специфични 
активности. 

Пред секоја седница на Собранието, Секретаријатот го верифицира членството во 
здружението и го утврдува списокот со членови на здружението кои полноправно ќе 
учествуваат во работата на седницата на Собранието. 

Член 12 

Собранието е надлежно и ги обавува следните работи: 

▪ Донесува статут и негови измени, програма и други акти; 

▪ Усвојува годишен извештај за работа и финансиски извештај кој се го објавува на својата 
веб страница, најдоцна до 30 април за претходната година; 

▪ Усвојува годишен план за работа; 

▪ Усвојува извештај од надзорниот одбор за контролата на работата и на финансиското 
работење на здружението; 

▪ Усвојува завршна сметка; 

▪ Усвојува програма за етика и сообразност и нејзини измени; 

▪ Одлучува за промена на целта на здружувањето; 

▪ Одлучува за внатрешната организација и организационите форми на органите на 
здружението; 

▪ Одлучува за статусните измени на здружението со двотретинско мнозинство од 
присутните членови на седницата на Собранието; 

▪ Одлучува за активна работа во регионални форми на соработка согласно правилата на 
СИГРЕ; 

▪ Избира и разрешува претседател, потпретседател и генерален секретар; 

▪ Избира и разрешува членови на надзорниот одбор; 

▪ Избира и разрешува членови на Извршниот одбор; 

▪ Одлучува за престанок на здружението со двотретинско мнозинство од присутните 
членови на седницата на Собранието; 

▪ Одлучува и за други прашања кои не се во надлежност на другите тела на здружението; 

▪ Донесува деловник за работа на Собранието; 

▪ Доделува плакети, награди и признанија по предлог од Извршниот одбор;  

▪ Врши и други работи во согласност со Статутот и актите на здружението. 
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Надзорен одбор 

Член 13 

Надзорниот одбор ја следи примената на Статутот и го контролира финансиското и 
материјалното работење во согласност со законот и актите на МАКО СИГРЕ. 

Надзорниот одбор се состои од пет члена. 

Членовите на надзорниот одбор се бираат од редовите на индивидуалните членови и од 
претставниците на колективните членови на МАКО СИГРЕ, при што најмалку три члена на 
Надзорниот одбор се од редот на индивидуалните членови. 

Членовите на Надзорниот одбор не можат да бидат именувани или избрани функционери 
во други органи на МАКО СИГРЕ. 

Членовите на одборот избираат претседател на надзорниот одбор од редот на членовите 
на надзорниот одбор. 

Надзорниот одбор се состанува по потреба, а најмалку еднаш во годината. 

Надзорниот одбор поднесува годишен извештај до Собранието за извршената контрола. 

Надзорниот одбор ги донесува одлуките со мнозинство од членовите на одборот. 

Извршен одбор 

Член 14 

Извршниот одбор е извршен орган на Собранието и него го сочинуваат: 

▪ Претседателот, 

▪ Потпретседателот на МАКО СИГРЕ (во натамошниот текст: Потпретседател), 

▪ Генералниот секретар на МАКО СИГРЕ (во натамошниот текст: Генерален секретар),  

▪ Претседателите на Студиските комитети, 

▪ до пет истакнати претставници на компаниите од електроенергетскиот сектор кои имаат 
активен придонес во активностите на здружението, а ги предлага Извршниот одбор и 

▪ претходните Претседатели на МАКО СИГРЕ. 

Претседателот и потпретседателот се и претседател и потпретседател на Извршниот 
одбор. 

Претседател на студиски комитет може да го овласти секретарот на студискиот комитет 
да го заменува на седница на Извршниот одбор, со претходно известување до претседателот 
преку електронска пошта. Во овој случај секретарот учествува полноправно на седницата. 

Член 15 

Извршниот одбор е надлежен и ги обавува следните работи: 

▪ Ги подготвува седниците на Собранието; 

▪ Го подготвува нацртот и предлага измени на Статутот и други акти и одлуки што треба 
да ги донесе Собранието; 

▪ Донесува правилници и деловници, за работа на телата и органите, кои не ги донесува 
Собранието; 

▪ Ја спроведува политиката, заклучоците и одлуките донесени од Собранието; 

▪ Подготвува и поднесува на Собранието резиме за кандидатите за избор и разрешување 
на претседател, потпретседател, генерален секретар и петте членови кои не се 
претседатели на студиски комитет; 

▪ Избира и разрешува членови на Секретаријатот на МАКО СИГРЕ; 
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▪ Избира и разрешува технички секретар и извршен секретар; 

▪ Соработува со СИГРЕ и го реализира учеството на МАКО СИГРЕ во регионалните и други 
форми на меѓународна соработка, во согласност со правилата на СИГРЕ; 

▪ Управува со и одговара за имотот и средствата на здружението; 

▪ Подготвува годишен план и извештај за својата работа; 

▪ Донесува деловник за својата работа; 

▪ Ги избира и ги разрешува претставниците на МАКО СИГРЕ за органите и телата на СИГРЕ; 

▪ Ја следи организацијата на советувањата што ја спроведува организациониот одбор и за 
таа цел, на предлог на Претседателот, избира Претседател и членови на Организациониот 
одбор за советувањето; 

▪ Доставува предлози до Собранието за доделување плакети, награди и признанија, 

▪ Ја решава проблематиката во врска со настапот на стручните советувања во земјата и 
странство; 

▪ Ги пријавува рефератите од своите членови за конференциите на СИГРЕ; 

▪ Ја утврдува висината на членарината; 

▪ Донесува одлуки за исклучување; 

▪ Го информира членството за сите значајни прашања од делувањето на МАКО СИГРЕ. 

Работата на Извршниот одбор се одвива во согласност со деловникот за работа на 
Извршниот одбор. 

Извршниот одбор избира технички секретар од членовите на МАКО СИГРЕ. Техничкиот 
секретар учествува во работата на Извршниот одбор, но не е член на истиот. 

Техничкиот секретар мора да има способности потребни за активно учество во 
подготовките на седниците на Собранието, и на Извршниот одбор и работите на организирање 
колоквиуми, семинари, работилници и др. Техничкиот секретар е член на организационите 
одбори на советувањата. 

Член 15-а 

По исклучок на ставот 1 точка 11 од членот 12, Извршниот одбор избира и разрешува 
Претседател, Потпретседател или Генерален секретар во случај на спреченост избраното лице 
да ја обавува функцијата или во случај на оставка од функцијата. 

Изборот на функционери од ставот 1 на овој член се прави од редот на членовите на МАКО 
СИГРЕ со мнозинство од вкупниот број гласови во Извршниот одбор. 

Лицата избрани според одредбите на овој член: 

▪ ја обавуваат функцијата до следната редовна или вонредна седница на Собранието, но не 
подолго од шест месеци од денот на изборот и овој мандат нема да се смета во смисла на 
членот 23, 

▪ ги имаат сите права и обврски според овој Статут и 

▪ можат да ја обавуваат функцијата паралелно со функциите член на Извршен одбор или 
претседател на Студиски комитет, но не и член на Надзорен одбор. 

Во случаите од ставот 1 од овој член, Извршниот одбор е должен да организира седница 
на Собранието за избори на функционерите избрани според ставот 1, а седницата на Собранието 
да се одржи најдоцна шест месеци од датумот на изборот на функционерите. 

Член 16 

Секретаријатот е орган на Извршниот одбор.  

Секретаријатот се состои од 6 члена: 
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▪ Претседателот,  

▪ Потпретседателот, 

▪ Генералниот секретар,  

▪ претходниот Претседател на Здружението, 

▪ еден од претседателите на студиските комитети и 

▪ еден од членовите на Извршниот одбор кој претставува колективен член на Здружението. 

Членовите на Секретаријатот што се од редовите на претседателите на студиските 
комитети и претставниците на колективните членови, на предлог на Претседателот, ги бира 
Извршниот одбор со мандат од една година со можност за повторен избор. 

Секретаријатот е одговорен за оперативната работа на Извршниот одбор и за 
спроведување на одлуките на Извршниот одбор. 

Во случаи кога не постојат објективни услови за свикување на седница на Извршниот 
одбор, а е потребно да се донесе важна одлука од делокругот на работа на Извршниот одбор, 
претседателот може да свика седница и Секретаријатот да се донесе одлука и истата да ја 
спроведе. Во ваквите случаи, претседателот доставува до Извршниот одбор извештај за 
донесените одлуки на првата наредна седница. 

Секретаријатот работи според деловникот за работа на Секретаријатот што го донесува 
Извршниот одбор. 

Член 17 

Во зависност од финансиските можности на МАКО СИГРЕ, а во согласност со потребите, 
Извршниот одбор може да именува извршен секретар. Извршниот секретар може да биде од 
членовите на Извршниот одбор. 

Ако извршниот секретар не е од членовите на Извршниот одбор, тој учествува во 
работата на Извршниот одбор без право на глас. 

Извршниот секретар има статус на професионално ангажирано лице за определено 
време. 

Деталите за професионалниот ангажман, задачите и престанокот на функцијата на 
извршниот секретар, ги утврдува Извршниот одбор, а во согласност со соодветната законска 
регулатива во Република Македонија. 

Член 18 

Претседателот претседава со работата на Извршниот одбор и со Собранието. 

Претседателот ги обавува сите должности кои произлегуваат од овој Статут и, во 
соработка со Секретаријатот, се грижи за спроведување на одлуките и заклучоците на 
Собранието и на Извршниот одбор. 

Претседателот донесува одлука за формирање почесните одбори за Советувањата. За 
одлуките го информира Извршниот одбор. 

Претседателот најмалку еднаш годишно поднесува извештај за својата работа до 
Извршниот одбор. 

Член 18-а 

Потпретседателот може времено да го заменува Претседателот во случај на отсуство или 
спреченост Претседателот да ја обавува функцијата.  

За случаите од ставот 1 Претседателот го овластува Потпретседателот да го заменува и 
писмено го известува Извршниот одбор и во овластувањето и известувањето го наведува 
периодот во кој Потпретседателот ќе ја врши функцијата на Претседател. 
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Ако Претседателот не е во можност да го спроведе овластувањето или за тоа писмено да 
го извести Извршниот одбор, овластувањето го дава Извршниот одбор. 

Член 19 

Генералниот секретар ги врши следните работи: 

▪ ги подготвува материјалите за седниците на Извршниот одбор и на Собранието и му 
помага на претседателот во извршување на одлуките и заклучоците на тие органи, 

▪ ги води сите тековни работи во согласност со Статутот, 

▪ ги поддржува врските со студиските комитети, 

▪ член е во организационите одбори на советувањата и ги координира со студиските 
комитети работите на организирање колоквиуми, семинари, работилници и др. 

▪ во соработка со техничкиот секретар ги подготвува записниците на седниците на 
Собранието и на Извршниот одбор. 

Организирање на седниците на органите на МАКО СИГРЕ  

Член 19-а 

Седниците на органите на МАКО СИГРЕ, по правило, се одржуваат со физичко присуство 
на членовите на органот. 

По исклучок на одредбите од ставот 1, а во случај кога постојат објективни пречки за 
одржување седници со физичко присуство (пандемија, виша сила  и сл.), седниците можат да се 
одржат и со видео конференциска врска. 

Одлуката за одржување на седница со видео конференциска врска ја носи лицето што е 
надлежно да ја свика седницата. 

Секретаријатот е должен да обезбеди соодветна софтверска платформа за одржување на 
седниците на Собранието, Надзорниот одбор и Извршниот одбор. За седниците на студиските 
комитети изборот на софтверска платформа е во надлежност на претседателот и секретарот на 
студискиот комитет. 

Софтверска платформа од ставот 4 треба да овозможи едноставен начин за видео 
комуникација и да има можност за следење на присуството на членовите на органот со цел 
утврдување на потребното мнозинство за одржување на седниците и за одлучување. 

Начинот на одржување на седниците со видео конференциска врска подетално се уредува 
со Деловникот за работа на Собранието и Деловникот за работа на Извршниот одбор. 

Траење на мандатите, избор и разрешување и начин на одлучување  

Член 20 

Органите на МАКО СИГРЕ одлучуваат со мнозинство од присутните членови на 
седницата, освен за оние прашања за коишто во Статутот не е предвидено поинаку. 

Органите на МАКО СИГРЕ одлучуваат со јавно гласање, доколку на самата седница 
органот не одлучи за одделни прашања да се гласа тајно или изјаснувањето да биде по 
електронски пат по завршување на седницата. 

Ако седницата се спроведува со видео конференциска врска, јавното гласање не се смета 
за електронско изјаснување, а се изведува на начин што зависи од употребената софтверска 
платформа за видео конференциска врска. 

Доколку за некоja точка од дневниот ред органот одлучи изјаснувањето да се спроведе 
електронски,  изјаснувањето го спроведува Секретаријатот. 

Во одлуката за електронско изјаснување задолжително треба да се наведе прашањето за 
кое се гласа, периодот кога треба да се изврши гласањето, како и рокот до кога надлежните 
органи или функционери се должни да ги верифицираат и објават резултатите од гласањето. 
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Членовите на органот што нема да гласаат во рокот предвиден за гласање нема да се 
сметаат при определување на кворумот за електронско изјаснување.  

По исклучок на ставот 5, Претседателот или Потпретседателот на органот на МАКО СИГРЕ 
можат да предложат електронско изјаснување и без предметот на гласање да бил разгледуван 
на седница на органот и за него да се водела расправа. Во овие случаи електронското 
изјаснување се спроведува во две фази. Во првата фаза се води расправа преку системот за 
електронско изјаснување. Во втората фаза, ако од расправата претседателот на органот заклучи 
дека може да се пристапи кон гласање, прашањето се става на електронско изјаснување. 

Начинот на електронско изјаснување за Собранието и Извршниот одбор подетално ќе се 
уреди со соодветните деловници за работа. Во Деловникот за електронско изјаснување на 
Извршниот одбор ќе се уреди и начинот на изјаснување за Студиските комитети и за органите и 
телата што ги избира Извршниот одбор. 

Член 21 

На предлог од Извршниот одбор, Собранието ги избира и разрешува членовите на 
Извршниот одбор. 

Мандатот на членовите на Извршниот одбор е најмногу четири години од денот на 
изборот. 

По исклучок од ставот 2 на овој член, а пред истекот на мандатот на функционерите од 
ставот 2 на овој член, Собранието може да одлучи да им го продолжи мандатот до седницата на 
Собранието што ќе се одржи по истекот на четиригодишниот мандат. 

Новоизбран претседател на студиски комитет, во периодот меѓу две седници на 
Собранието на МАКО СИГРЕ, до првата седница на Собранието полноправно учествува во 
работата на Извршниот одбор. 

Новопредложен член, од редовите на претставниците на компаниите, во периодот меѓу 
две седници на Собранието на МАКО СИГРЕ, до првата седница на Собранието полноправно 
учествува во работата на Извршниот одбор на МАКО СИГРЕ. 

Член 22 

Членовите на надзорниот одбор ги избира и разрешува Собранието, на предлог од 
Извршниот одбор. 

Мандатот на членовите на надзорниот одбор трае најмногу четири години. 

По изминување на првиот мандат, членовите на надзорниот одбор, може да бидат 
избрани уште само за еден мандат.  

По исклучок од ставот 2 на овој член, а пред истекот на мандатот на функционерите од 
ставот 2 на овој член, Собранието може да одлучи да им го продолжи мандатот до седницата на 
Собранието што ќе се одржи по истекот на четиригодишниот мандат. 

Член 23 

Претседателот, потпретседателот и генералниот секретар ги избира Собранието. 

Кандидатите за функциите од ставот 1 на овој член се од редот на членовите на МАКО 
СИГРЕ и ги предлага Извршниот одбор. Кон предлогот до Собранието, Извршниот одбор 
доставува резиме за нивната активност во МАКО СИГРЕ. 

Предлог за кандидат за функциите од ставот 1 на овој член, може да се достави и после 
објавувањето на седницата на Собранието од член или повеќе членови на МАКО СИГРЕ со 
писмена најава и со резиме за активноста во МАКО СИГРЕ. Предлагачот или претставник на 
предлагачите го доставуваа предлогот до претседателот на МАКО СИГРЕ со писмо или со 
електронска пошта, најдоцна два дена пред седницата на Собранието. 

На седница на Собранието не може да се предлагаат кандидати за функциите од ставот 1 
на овој член. 
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Мандатот на претседателот, потпретседателот и генералниот секретар трае најмногу 
четири години. 

По исклучок од ставот 5 на овој член, а пред истекот на мандатот на функционерите од 
ставот 5 на овој член, Собранието може да одлучи да им го продолжи мандатот до седницата на 
Собранието што ќе се одржи по истекот на четиригодишниот мандат. 

По изминување на првиот мандат, претседателот, потпретседателот и генералниот 
секретар, може да бидат избрани уште само за еден мандат.  

Член 24 

Мандатот на членовите на Секретаријатот е поврзан со мандатот што произлегува од 
функцијата која ја извршуваат во МАКО СИГРЕ. 

Мандатот на членот избран меѓу претседателите на студиските комитети е една година. 
Редоследот за назначување е по редослед на студиските комитети. 

Член 25 

Студиските комитети избираат претседател и секретар од редот на своите членови, со 
мнозинство од присутните членови на седницата. 

Мандатот на претседателот и секретарот на студискиот комитет трае четири години. 

Во отсуство на претседателот, секретарот на студискиот комитет го заменува во работата 
на студискиот комитет. 

Стекнување и располагање со средствата 

Член 26 

За остварување на своите цели МАКО СИГРЕ обезбедува финансиски средства од: 

▪ членарини на членовите; 

▪ донации и спонзорства; 

▪ приходи од одржување на советувања, симпозиуми, консултации, работилници и нивни 
пратечки манифестации; 

▪ давање на стручни и научни услуги; 

▪ други приходи. 

Член 27 

Средствата на Здружението се употребуваат исклучиво за поддржување и остварување на 
целите и во врска со активностите на здружението утврдени со Статутот. 

Член 28 

Со средствата на МАКО СИГРЕ раководи Извршниот одбор, во согласност со целите и 
плановите за работа. 

Остварување на јавност во работата 

Член 29 

Работата на МАКО СИГРЕ е јавна. 

МАКО СИГРЕ за својата работа ја известува јавноста преку соодветни форми: 

▪ ВЕБ страницата на здружението; 

▪ стручни публикации; 

▪ зборници; 

▪ средствата за јавно информирање. 



Статут на МАКО СИГРЕ 2020-12-03 11 
 

Организациони единици 

Член 30 

Студиските комитети се организациони единици за стручно дејствување на МАКО СИГРЕ 
и тие ја проучуваат проблематиката од определени подрачја на работата на МАКО СИГРЕ. 
Студиските комитети се основаат и укинуваат по потреба, а врз основа на одлука на Извршниот 
одбор. 

Студиските комитети се формираат според правилата на СИГРЕ, а по потреба, се 
формираат и работни групи за дејствување во потесните стручни подрачја. 

Член 31 

Студиските комитети се составени од истакнати индивидуални членови на МАКО СИГРЕ. 
Нови членови избира студискиот комитет. 

Во работата на студиските комитети може рамноправно да соработуваат и други стручни 
и научни работници кои работат во определена област и кои се спремни со својата соработка да 
допринесат во работата на студискиот комитет. 

Работата и активноста на членовите на МАКО СИГРЕ и останатите научни и стручни 
работници во студиските комитети е доброволна. 

Член 32 

Претседателот на студискиот комитет ги свикува и претседава со состаноците на 
студискиот комитет и со соодветни групи на стручни советувања. 

Во случаи на неактивност на студиски комитет, на долготрајна спреченост претседателот 
на студиски комитет да ја води работата на студискиот комитет или во случај кога треба да се 
формира нов студиски комитет, седница на студискиот комитет свикува претседателот на МАКО 
СИГРЕ. 

Претседателот на студискиот комитет му поднесува извештај за својата работа на 
Извршниот одбор на МАКО СИГРЕ. 

Студиските комитети одржуваат состаноци по потреба, меѓутоа најмалку еднаш годишно, 
а заради поефикасна работа се формираат привремени или трајни работни групи кои 
обработуваат специфична проблематика од доменот на делување на тој студиски комитет. 

По потреба студиските комитети може да формираат и заеднички работни групи од 
членовите на два или повеќе студиски комитети. 

Зачленување, исклучување и престанок на членување во Здружението 

Член 33 

Членови на МАКО СИГРЕ може да бидат правни лица регистрирани во Република 
Македонија и физички лица, државјани на Република Македонија или странски државјани кои 
професионално делуваат во областите од полето на дејствување според Статутот. 

МАКО СИГРЕ има три вида членови: 

▪ индивидуални членови, 

▪ колективни членови (правни лица), и 

▪ почесни индивидуални членови. 

Зачленувањето во здружението МАКО СИГРЕ е со пристапница. Заинтересираните лица 
пополнуваат пристапницата во пишана или електронска форма и ја доставуваат до 
Секретаријатот. 

Членовите плаќаат членарина за секоја календарска година. Постојните членови 
членарината ја плаќаат најдоцна до 31 декември за следната календарската година, додека 
новите членови при поднесување на пристапницата. 
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Ослободени од плаќање членарина се почесните членови и студентите на прв и втор 
циклус студии во период од најмногу пет календарски години од денот на запишувањето на 
првиот циклус студии.  

Уплатените средства за членарина се неповратни. 

Член 34 

Членувањето во МАКО СИГРЕ престанува доброволно и со исклучување. 

Член на МАКО СИГРЕ може доброволното да истапи од Здружението за што ќе го извести 
Извршниот одбор. 

Членот на МАКО СИГРЕ кој што не ја платил членарината во рокот предвиден во членот 
33 ќе се смета дека доброволно истапил од членството на МАКО СИГРЕ и ќе биде избришан од 
списокот на членови. 

Членот на МАКО СИГРЕ ќе биде исклучен од членството на МАКО СИГРЕ ако работи 
спротивно на одредбите на Статутот на МАКО СИГРЕ. Одлука за исклучување донесува 
Извршниот одбор со бришење од списокот на членови. 

Членовите на кои што им престанало членството можат повторно да се зачленат во МАКО 
СИГРЕ според одредбите од овој Статут. 

При повторно зачленување во МАКО СИГРЕ на лице кое што било исклучено од 
членството, Извршниот одбор одлучува дали ќе се дозволи лицето повторно да стане член на 
МАКО СИГРЕ. 

Доколку на член на МАКО СИГРЕ му престанало членството по основ на ставот 3 од овој 
член, тој/таа може повторно да се зачлени во Здружението доколку плати членарина за 
годините од престанокот на членството до повторното зачленување, според висината на 
членарината во соодветната година, но најмногу за две календарски години. 

Во случај на барање за престанување на членувањето, уплатените средства за членарина 
се неповратни. 

Член 35 

Членовите на МАКО СИГРЕ ги имаат следните права и должности: 

▪ активно да учествуваат во работата на сите манифестации на МАКО СИГРЕ; 

▪ да покренуваат иницијативи од интерес за работата на МАКО СИГРЕ; 

▪ да бидат избрани и да избираат во органите на МАКО СИГРЕ и во студиските комитети; 

▪ да соработуваат во работата на работните групи; 

▪ да бидат на време информирани за работата на МАКО СИГРЕ; 

▪ да вршат увид во работата на органите на здружението; 

▪ при забележана неправилност може да побараат нејзино отстранување.  

Регистар на здружението 

Член 36 

За членовите на МАКО СИГРЕ се води регистар на членови во електронска форма со 
основни податоци за членовите и евиденција за платената членарина. Начинот и содржината на 
регистарот ги определува Извршниот одбор. 

На членот му се гарантира анонимност, во согласност со закон.  

При исклучување или престанок на членувањето, податоците во регистарот се бришат. 

Неопходни податоци за регистарот на членовите се: 
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▪ име и презиме за индивидуални членови или име на правното лице за колективните 
членови, 

▪ назив на фирмата во која е професионално ангажиран (индивидуални членови), 

▪ овластен претставник за колективните членови, 

▪ единствен матичен број, 

▪ адреса за електронска пошта. 

За континуирана ажурност на евиденцијата, членовите треба да доставуваат 
информација за промени на податоците. 

Застапување на здружението 

Член 37 

Овластено лице за застапување на МАКО СИГРЕ е претседателот на здружението. 

По потреба, Извршниот одбор може да определи и друго лице од своите членови за да го 
застапува здружението. 

Престанок на здружението на граѓани 

Член 38 

МАКО СИГРЕ престанува со постоење во следните случаи: 

▪ ако е Собранието донесе одлука за престанок на постоење на здружението со 
двотретинско мнозинство од членовите на МАКО СИГРЕ; 

▪ ако бројот на членовите на здружението стане помал од пет члена; 

▪ ако се утврди дека здружението престанало со работа; 

▪ во други случаи определени со закон. 

Одлука за престанок за случаите од алинеите 2, 3 и 4 од ставот 1 на овој член носи 
надлежниот суд, на предлог на застапникот на здружението, членовите на органите или членови 
на МАКО СИГРЕ.  

Располагање со средствата во случај на престанок 

Член 39 

Во случај на престанок на работата на Здружението според членот 38 од овој Статут 
целокупниот имот и финансиските средства преминуваат во сопственост на друго здружение на 
граѓани од областа на електроенергетиката, кое го определува министерството надлежно за 
енергетика. 

Завршни одредби 

Член 40 

Со влегувањето во сила на овој Статут престанува да важи Статутот на МАКО СИГРЕ 
донесен на 15.12.1998 изменет и дополнет со одлуките на Собранието од 07.10.2007, 11.12.2008 
и 04.10.2009.  

Член 40-а 

Одредбите од ставот 4 од членот 33 ќе се применуваат почнувајќи од 1 јули 2014 година.  

Член 40-б 

Замениците членови на Надзорниот одбор на кои не им бил истечен мандатот на денот 
на влегувањето во сила на измените на Статутот донесени на 15. седница на Собранието 
стануваат членови на Надзорниот одбор, а времетраењето на нивниот четиригодишен мандат 
се смета од денот на избор во заменици членови. 






