
Врз основа на чл.59 ст.1 т.10 и чл. 54 став 1 од Статутот на Македонско научно 

друштво-Битола (МНД-Битола), Управниот одбор на друштвото на ден 14.05.2020 г., ја 

донесе следната: 

 

 

О Д Л У К А 

За одлагање за одржување на 

редовното годишно изборно собрание на МНД-Битола 

 

 

Член 1 

 

Се одлагаат подготовките за одржување и одржување на редовно годишно изборно 

собрание на МНД-Битола. 

 

Член 2 

 

Изборно собрание за избор на сите органи и тела на МНД-Битола ќе се одржи кога 

ќе се создадат законски и статутарни услови за организирање и транспарентен избор. 

 

                                                            Член 3 

 

Одлуката стапува во сила со денот на нејзиното донесување со што продолжува 

мандатот на избраните органи и тела на МНД-Битола до одржување на изборно собрание 

и избор на нови органи и тела. 

Одлуката ќе биде електронски испратена до членовите на МНД-Битола со што 

целосно ќе се инфомираат членовите на МНД-Битола. 

Одлуката ќе биде јавно поставена на порталот на МНД-Битола. 

 

Битола, 14.05. 2020 г.                                             Македонско научно друштво-Битола 

                                                                                  д-р Марјан Танушевски, претседател с.р. 
 

Образложение за одлуката: 

 
Согласно чл.54 од Статутот на МНД, Собранието го свикува Претседателот на МНД по 

претходна одлука на Управниот одбор на МНД. Изборното собрание се одржува еднаш на две 

години. 

Согласно статутарните обврски и утврдената Програма за работа на МНД-Битола во 2020 
година,  Изборно собрание на МНД Битола требаше да се одржи во текот на месец јуни 2020 г. 

Со Одлука за утврдување на постоење на вонредна состојба, објавена во Сл. весник на РС 

Македонија бр. 104/2020 од 17.04.2020, Претседателот на Република Северна Македонија прогласи 
вонредна состојба на територијата на Републиката. 

Владата на РСМ, донесе Уредба со законска сила за носење лична заштита заради 

спречување на ширењето, сузбивање на заразната болест предизвикана од коронавирусот КОВИД-
19 и заштита на населението за време на вонредна состојба, објавена во „Службен весник на 

Република Северна Македонија“ на ден 23-04-2020г.  

Со оваа уредба со законска сила се уредува носењето лична заштитна опрема на лицето 

заради спречување на ширењето, сузбивање на заразната болест предизвикана од коронавирусот 



КОВИД-19 и заштита на населението, како и надзорот над спроведувањето на носењето лична 

заштитна опрема на лицето, за време на траењето на вонредната состојба. Уредбата определува 
дека секое домашно или странско физичко лице на територија на Република Северна Македонија е 

должно да носи лична заштитна опрема на лицето при излегување надвор од својот дом, односно 

при движење на јавни места и површини од отворен и затворен тип, на пазари, во јавен превоз и 

при влез во затворени простори на оператори кои поради нивната природа на дејност 
претставуваат место на собирање на повеќе лица (државни институции, маркети, продавници, 

банки, пошти, чекални, здравствени институции и слично). Под лична заштитна опрема на лицето 

со уредбата се подразбира било каква форма на заштита која што ги покрива пределот на носот и 
устата (респираторна маска ФФП2 или повисок стандард, хируршка маска за еднократна употреба, 

текстилна маска за повеќекратна употреба, свилена марама или шал, памучна марама или шал, 

бандана и слично). 
Согласно уредбата, по исклучок, секое домашно или странско физичко лице на 

територијата на Република Северна Македонија, може да не ја носи личната заштитна опрема на 

лицето, ако: носи посебна лична заштитна опрема на лицето во рамки на извршувањето на нивните 

работни задачи, престојува во двор на станбена семејна куќа, вози велосипед или спортува на 
отворено како индивидуални спортски активности, патува во патничко моторно возило со лица со 

кои што лицето живее во заедница или домаќинство; се движи на јавни места и површини од 

отворен тип и целосно го одржува дозволеното минимално растојание од најмалку два метри од 
друго лице. Уредбата исто така утврдува дека сите домашни и странски правни лица на 

територијата на Република Северна Македонија, се должни во своите седишта, подружници и 

објекти во кои ја обавуваат својата дејност, да обезбедат носење лична заштитна опрема на лицето 
од страна на сите физички лица кои работат и да забранат влез и движење низ овие простории на 

секое физичко лица кое влегува како посетител во овие простории, а кое нема да носи лична 

заштитна опрема.  

Ваквата состојба предизвика затворање на просториите на НУУБ „Св. Климент Охридски“ 
Битола, а со самото тоа и просториите на МНД-Битола.  

Од друга страна забрането е секакво собирање на повеќе лица, односно на групи каква што 

е групата која го сочинува Собранието на МНД.  
Во Собранието на МНД има членови од сите возрасти, и од различни градови (Скопје, 

Прилеп, Велес, Радовиш,...).  

Ваквите состојби го отежнуваат и спроведувањето на постапка за транспарентен процес, 

кандидирање и избор на членови на МНД Битола за сите функции во телата и органите на 
друштвото. 

Таквите прилики, неспорно укажуваат дека има објективна пречка од одржување на 

Собранието во планираниот термин согласно Статутот. 
Од тие причини, УО на МНД ја донесе оваа одлука со која го одлага редовното одржување 

на изборното собрание на МНД. 

Подготовките предвидени со Статутот за одржување на редовното изборно собрание на 
МНД, кои ќе значат и почеток на процесот, ќе започнат со донесување на одлука за таа цел од УО 

на МНД, во која ќе биде утврден и датум за одржување на собранието, а по завршувањето на 

вонредната состојба и по укинувањето на дел од препораките/напатствијата од Владата на РСМ, 

дадени во погоре наведената уредба. Овој процес ќе го следи мониторинг група во состав: д-р 
Мери Џарлиева-Одделение за применети науки и медицина, д-р Никола Главинче-Одделение за 

правни науки и д-р Нико Јанков-претседател на Етичка Комисија. 

Дотогаш сите органи и тела на МНД Битола продолжуваат да ги извршуваат своите 
обврски предвидени во Статут со целосно почитување на наведените препораки. 

 

 
МНД-Битола, 14.05.2020 г. 


