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ПРЕАМБУЛА НА СТАТУТОТ

Здружението за електроника, телекомуникации, автоматика и информатика, логократенка ЕТАИ, е законски наследник на Друштвото за електроника, телекомуникации,
автоматика и информатика на Република Македонија (Друштво за ЕТАИ на Р.М.) со
седиште во Скопје, кое пак го наследи некогашното Друштво за електроника,
телекомуникации, автоматика и информатика на С.Р. Македонија. Како научно-стручна
организација, Друштвото за ЕТАИ беше за првпат конститутирано на Основачкото
собрание на ден 23.06.1980 година во Домот ИТ во Скопје, а за првпат впишано во
Регистарот на здружнија на граѓаните на ден 02.02.1981 година, со заверката УП. бр.
30-484/1, како општетсвено-стручна организација на електротехничките инженери во
земјата, во која може да членуваат и техничари, кои професионално се занимаваат со
некоја од областите електроника (Е), телекомуникации (Т), автоматика (А) и/или
информатика (И) на територијата на Република Македонија, од една страна, и како
здружена конститутивна организација-членка на тогашниот Сојуз на инженерите и
техничарите на Македонија (СИТМ), од друга. По осмостојувањето на Македонија,
кога на Отчетно-изборното Генерално собрание од 24.12.1994г. во Охрид е завршена
трансформацијата на СИТМ во асоцијативна научно-стручна организација на
инженерите под името Институција на инженерско-нуачните друштва и сојузи
(Институцијата на ИНДС) на Република Македонија, напоредно се одржа и Отчетното
годишно собрание и беше извршена трансформација на Друштвото за ЕТАИ на
Република Македонија, а потоа и неговата соодветна пререгистрација. Како научностручна организација на инженерите по електроника, телекомуникации, автоматика и
информатика, од основањето до денес, Друштвото за ЕТАИ дејствуваше и дејствува,
работи и се развива со помали нужни модификации сообразно со промените во поглед
на позитивните правни норми за ваков вид организации во текот на сите години од
постоењето на Република Македонија. Друштвото за ЕТАИ, како една од здружените
организации-членки на Институцијата на ИНДС на Р.М. се здоби и денес има признаен
идентитет на правно лице и сопствен статус на конституитивна организација-членка на
Институцијата и во нејзиниот имот со седиште во Скопје, во Домот на ИМИ, на ул.
Даме Груев бр. 14а. Кога Институцијата на ИНДС на Р.М., врз основа на членовите 5,
20 и 76 од Законот за здруженијата на граѓани и фондациите (Службен весник на
Р.Македонија бр. 31 од 02.07.1998 г.), Договорот за здружување на инженерските
здруженија и член 24 од нејзиниот Статут, на нејзиното Генерално собрание одржано
на 26.12.1998 г. во Охрид изврши усогласување на Статутот собразно со новиот Закон
за здруженија на граѓани и фондации и се трансформираше во Инженерска институција
на Република Македонија (ИМИ), истовремено и Друштвото за ЕТАИ на своето
Генералното собрание одржано на 25 декември 1998 г. во Охрид изврши усогласување
на својот Статутут и се трансформираше сообразно со Законот за здруженијата на
граѓани и фондациите (Службен весник на Р.Македонија бр. 31 од 02.07.1998 година)
под името Здружение за ЕТАИ. Како такво, Здружнието за ЕТАИ го продолжува својот
идентитет на правно лице и статус на научно-стручно здружение на граѓани за
професионалните области ЕТАИ (електроника, телекомуникации, автоматика и
информатика), па продолжува со својата работа на територијата на Република
Македонија и со седиште во Скопје, Дом на ИМИ, на ул. Даме Груев бр. 14а.
Врз основа на членовите 5, 20 и 76 од Законот за здруженија на граѓани и фондациите (
Службен весник на Р.Македонија бр. 31 од 02.07.1998г. ) и член 24 од Статутот на
Друштвото за ЕТАИ на Република Македонија, Генералното собрание на Друштвото
одржано на 25 декември 1998 г. во Охрид го донесе следниот:

СТАТУТ
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НА

ЗДРУЖЕНИЕТО ЗА ЕЛЕКТРОНИКА (Е), ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
(Т), АВТОМАТИКА (А) И ИНФОРМАТИКА (И)
(ЗДРУЖЕНИЕ за ЕТАИ)
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
ЗДРУЖЕНИЕТО ЗА
ИНФОРМАТИКА –

ЕЛЕКТРОНИКА,

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ,

АВТОМАТИКА

И

скратено ЕТАИ (во понатамошниот текст Здружение) -- е
доброволна организација на инженерите кои во некое струково-професионално
својство работат во областите на инженерството, науките и технологиите на
ЕЛЕКТРОНИКАТА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ, АВТОМАТИКАТА И ИНФОРМАТИКАТА
на територијата на Република Македонија, а кои се членови на Здружението по свој

избор и слободна определба.
Здружението се темели врз важноста на суштетсвеното взаемно дејство и спрегнатост
посочените
четири
традиционални
информациско-сигнални
области
на
елктротехничките науки, како на нивното суштетсвено здружено влијание врз
координираниот развој на сите полиња на инженерските науки и технологии.
Здружението се формира со цел на здружено ангажирање на инжнерите практичари,
конструктори и проектанти и истражувачи во активности кои немаат цел за финансиски
профит или политичка импликација, а има за своја глобална цел да ги опфати сите
кадри-инженери од овие области во Републиката и да ги поврзе врз дисциплинарна,
интердисциплинарна и мултидисциплинарна кооперативна работа, како во процес на
размена на идеи и споделување на знаењата, за доброто на сите припадници на
струката, на членовите на Здружението и на инженерските науки и технологии во
областите ЕТАИ, а преку тоа и на нашата земја и човештвото.
Член 2
Здружението, во неговите активности и научно-стручна работа, ги следи своите
независно и слободно усвоени програмирани намени и цели, и самостојно и слободно ја
усвојува организационата форма на здружние на индивидуални членови со статус
на правно лице и своја жиро-сметка врз основа на Законот за здруженијата на
граѓани и фондациите, а во согласност со член 20 за слободите и правата на човекот и
граѓанинот во Уставот на Републиката и со позитивните правни регулативи во земјата.
Член 3
Здружението и нејзините членови дејствуваат на целата територија на Републиката, а ја
има слободата, преку соодветна одлука на највисокоит орган, да стапува во членство на
соодветни или сродни национални и меѓународни асоцијации кои имаат слични
интереси и професионално-струкови принципи на организирање, доколку тоа не е во
спротивност со овој статут и позитивните законски регулативи на земјата.
Здружението се стреми, во областите од своето научно-стручно дејствување, да ги
промовира интересите на струките ЕТАИ во Република Македонија на меѓународно
рамниште и да оствари и одржи членство во релевантните светски меѓународни
федерации за областите на својата дејност.
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Член 4
Името на Здружението е – “Здружение за електроника, телекомуникации, автоматика и
информатика на Македонија”, со лого-кратенката ЕТАИ .
Седиштето на Здружението е во Скопје, на ул. “Даме Груев” бр.14 А, МК- 91000 Скопје,
Република Македонија, поштенски фах 139, во Домот на ИМИ.
Член 5
Здружението, како правно лице, има своја официјална идентификација и свој
официјален печат и симбол, испишани на македонски јазик и со македонската
кирилична азбука. Печатот има форма на круг со напис ‘’Здружение за електроника,
телекомуникации, автоматика и информатика” и со централно поставен симбол на
иницијалите “ЕТАИ-ИМИ” и името на градот Скопје, каде се наоѓа неговото седиште.
Штембилот има форма на паралелограм со истиот натпис и на ист начин како погоре,
во две хоризонтални редици и со централно поставениот симбол “ЕТАИ-ИМИ”, како и
две линии за регистрирање на коден број на предмет и датум.
2. НАЧИН НА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА ЈАВНОСТА
Член 6
Здружението е суштетсвено отворено за јавноста во земјата и, особено, за научностручната јавност и овозможува повеќе начини за извршување на неговата отвореност
како за нејзините членови, така и за пошироката јавност во земјата, преку средствата на
масовните медиуми.
Член 7
Здружението овозможува целосно и прецизно информирање на јавноста за кое и да
било прашање од сферата на неговите активности што е од значење за пошироката
инженерско-професионална заедница внатре и вон земјата, како преку сопствените
публикации, така и преку средствата на масовните медиуми (одржување на
конференции за печат на радио, телевизија, дописи до јавните медиуми, и сл.)
Објавувањето одделни информации и податоци на Здрружението нема да се врши,
доколку истите претставуваат некој вид лична доверливост или професионална тајна,
или пак со закон утврден посебен државен интерес, и ако нивното јавно изнесување е
во спротивност со закон.
Здружението издава Билтен ЕТАИ, а соработува во издавањето на
интердисциплинарното списанието за инженерско творештво и технологија
“Инженерство” во рамките на Инженерската институција на Македонија.
3. ЦЕЛИ И НАМЕНИ
Член 8
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Целите и намените на Здружението, како и неговите глобални стремежи, произлегуваат
од потребите и интересите на неговите членови, од интензитетот и трендовите на
развојот на науката, инженерството и технологијата во сите полиња ЕТАИ на неговото
дејствување, и од фактичките јавни одговорности на научно-стручна организација која
ја собира техничката интелегенција во областите ЕТАИ на една земја, водејќи
суштинска грижа за спецификите на Република Македонија како земја во развој, како и
за нејзината геоположба, меѓународна позиција и потреби. Во рамките на нејзините
цели и намени може да се вклучат и одделни задолженија доделени со закон, особено
кога се работи за давањето на јавни стручни овластувања.
Член 9
Целите и намените на Здружението се следните:
-да го стимулира и координира следењето на современиот развој во сите полиња
и области на инженерските науки и технологии ЕТАИ во поширока смисла, а особено
кај ново појавените научни знаења и технологии.
-да презема активности или иницијативи за побрзо и поефикасно пренесување
на новопојавените научни знаења и технологии ЕТАИ во инженерските полиња на
интелектуален труд преку соодветни погодни форми на организирано дејствување.
-да организира, охрабрува, поттикнува и поддржува примена и употреба на нови
научни знаења ЕТАИ во практичните технолошки проблеми во соодветните полиња на
инженерската дејност, како и да го поттикнува на сите можни начини технолошкиот
напредок на земјата.
-да ги охрабрува и зајакнува размените на професионални инженерски и научни
и техничко-технолошки идеи во областите ЕТАИ, како и споделувањето на знаења
помеѓу научноистражувачките и развојно-техничките и проектантските работи што се
одвиваат на универзитетите, во приватните и јавните компании во стопанството, и кај
истражувачко-развојните институти.
-да работи на трансферот на знаења и технологии ЕТАИ во земјава, како и кон
другите земји, во развој преку организирање или поттикнување различни форми на
професионални средби и презентации, техничко-технолошки изложби и конкурсни
натпревари, семинари и симпозиуми.
-да работи на трансферот на знаења и технологии ЕТАИ во земјава и кон другите
земји во развој преку организирање или поттикнување различни форми на
промовирање и публикување на инженерските резултати од научноистражувачки или
проектантски карактер, како и преку пропагирање на интересите, важноста и
влијанието на инженерските науки и технологии за општиот напредок на економијата и
културата на општествената заедница.
-да се грижи за професионалниот и научниот напредок и за другите заеднички
интереси на членовите на Здружението, за соработка со другите здружени огранизациичленки во рамките на Инженерската институција на Македонија, како и за сталешките
интереси и јавната општествена позиција на индивидуалните членови на здруженијата
на техничката интелегенција во целост.
-да ја стимулира и помага работата на развојот на националните професионални
стандарди и техничките нормативи во областите ЕТАИ.
-да го зајакнува и поддржува професионално-стручниот
напредок на
индивидуалните членови низ форми на перманентно образование и оспособување во
областите ЕТАИ.
-да го организира и спроведува јавното оценување за потврдување на степенот на
инженерска професионална компетентност за самостојна дејност во струката и
претендираните специјалности, како и издава легални документи за таа намена со
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доверено јавно овластување во областите ЕТАИ, а во соработка со другите здружени
огранизации-членки во рамките на Инжнерската институција на Македонија.
-да се грижи и иницира мерки во соработка со членовите на сличните
организации за одделни инженерско-научни полиња за јавно почитување, уважување и
чување на професионалната етика на инженер или научник од страна на членовите и
од сите припадници на инженерскиот сталеж, воопшто.
Програмата за работа и дејствување на Здружението се дадени во одделен документ.
Член 10
Здружението ги извршува задачите кои произлегуваат од неговите цели, намени и
Програма во сообразност со следниве насоки на дејствување:
-преку обезбедување, поттикнување, зајакнување, координирање и тесна
соработка на неговите членови;
-преку организирање и изведба на национални и меѓународни научни собири
(симпозиуми, конференции и воркшопи), предавања на истакнати научни или
конструкторски творци, презентации на јавна промоција и различни официјални или
неформални средби со истакнати инженерско-научни личности;
-преку организирање и изведба на стручни семинари, сендвич-курсеви, стручни
изложби, и други стручни активности од поширок интерес со професионалнокомпетентни и државно-компетентни личности;
-преку самостојни истражувачки студии и проекти за идејни решенија или за
концептуализација на општи потреби
или побарувани одзиви во врска со
професионални предмети на расправа на членките;
-преку креирање иницијативи за законско регулирање и други легални документи
(преку нормативи и стандарди) за различни аспекти на инженерствата и технологиите
од полињата ЕТАИ во негова професионална компетентност и надлежност;
-преку тесна соработка и партиципација во активности на државните органи и на
своите спонзори, како и на Инжнерската Институција;
-со издавање на наменски и тематски публикации и брошури;
-со работа на неговите органи и на неговите перманентни или ад-хок одбори за
професионално-стручни, административно-технички или менаџментски прашања.
4. ЧЛЕНСТВО
Член 11
Здружението се состои и е конституирано од неговите индивидуални членови, кои врз
доброволна основа го прифатиле и уважуваат овој Статут, намената и целите и
Програмата на Здружението, како и Договорот за здружување на инженерските
здруженија во осоцијативната Инженерска институција на Македонија како заедничка
здружена професионална организација на инженерите од сите струки во нашата земја
за потреби и прашања од заеднички интерес.
Сите индивидуални членови на Здружението едновремено се членови барем една од
четирите основните секции - за електроника (Е), за телекомуникации (Т), за автоматика
(А) и за информатика (И), а како членови на Здруежнието имаа наполно еднакви
обврски и права, вклучително и обврската во поглед на членарината.
Член 12
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Секој државјанин на Република Македонија, кој работи во некое од професионалните
полиња на инженерството, науките и технологиите ЕТАИ како дипломиран инженер
едукатор, изведувач, иноватор, истражувач, научник, конструктор и проектант и автор
на инженерски и научни дела може да стане член на Здружението за ЕТАИ (овде,
натаму нарекуван член) ако искаже желба за тоа (во писмена форма), ако ги прифати
обрските и правата на членот кои произлегуваат од овој Статут и ако ги почитува
Принципите на инженерската етика во рамките на асоцијацијата на инженерите на
Република Македонија. Со овој чин, преку Здружението, тој наедно е и члан на
Инженерската институција на Македонија (ИМИ).
Покрај државјаните на РМ, членови на Здружението од предходниот став, а со тоа и на
Институцијата ИМИ, но под истите наведени услови, може да стане и странски
државјанин кој професионално е ангажиран во некое од полињата ЕТАИ на
инженерските науки, струки и технологии.
Член 13
Индивидуалното членство може да биде во еден од следниве статуси:
-член – инженер;
-член – дипломиран инженер;
-овластен самостоен инженер.
Можност да станат членови на Здружението, а преку тоа и на Институцијата ИМИ,
според овој член се дава и на статусот член–студент и член-техничар, соодветно.
Во Здружението за ЕТАИ, како и во Институцијата ИМИ, се препознатливи и следниве
посебни статуси:
-истакнат член;
-заслужен член;
-почесен член.
Заинтересираните кандидати можат да се здобијат со статус според определени
критериуми и утврдена постапка за предходно вреднување на стручното рамниште,
јавната репутација и личните вредности, и придонесите за инженерската професија
воопшто и, одделно, за науките и технологиите ЕТАИ, и исто така и за придонесите за
матичното Здружение или за Инженерската институција на Македонија (ИМИ).
Определените критериуми и утврдената постапка се регулирани одделно со акт на
Здружението.
Член 14
Членовите на Здружението, според начин и правила дефинирани во овој Статут, ги
имаат и остваруваат следниве права:
-да ги изразуваат слободно и отворено своите идеи, мислења и ставови и да
даваат предлози за акции кон подобрување на работата, на јавните настапи и операции
и на други активности на Здружението согласно со овој Статут, како и за
остварувањето и заштитата на сталешките интереси и права на инженерската
интелегенција;
-да даваат предлози за дејствување кон подобрување на стручните инженерски и
научни активности и формите на едукативно-обучувачка дејност во рамките или под
покровителство на Здружението или на Инженерската институција на Македонија;
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-да партиципираат активно и рамноправно во остварувањето на сите намени и
цели и Програмата на Здружениетото дефинирани со овој Статут;
-да партиципираат активно и рамноправно во остварувањето на сите активности
што се преземаат од името на Здружението;
-да предлагаат и да бидат предлагани како и да избираат и да бидат избирани во
сите органи, комисии и ад-хок работни тела на Здружението;
-номинираат свои кадри за сите стручни тела на Здружението за кои имаат
интерес, кои се конституираат според принципот на еднаква застапеност на четирите
основни струкови области;
-номинираат свои кадри за управните органи и истакнати раководни места на
Здружението;
-номинираат свои кадри за официјалните делегации и индивидуални кандидати
на Здружението во Инженерската институција на Македонија;
-имаат увид во сите активности и документи на Здружението.
Член 15
Членовите на Здруежнието ги имаат следниве обврски:
-да ги почитуваат принципите, регулативите, одлуките и сите правосилни
документи на Здружението, утврдени и донесени со овој Статут;
-да учествуваат активно во извршувањето на разни задачи преземени во име на
Здружението за исполнување на нејзините цели сообразно со нивната професионална
преокупација;
-да учествуваат активно во стручните и другите професионални активности
преземени во име на Здружението сообразно со нивната професионална преокупација;
-да учествуваат активно во јавните активности на Здружението и на
Институцијата ИМИ во интерес на сталешко-професионалниот статус и правата на
инженерите;
-да партиципираат во остварувањето на финансиската програма на Здружението,
сообразно со утврдената регулатива од страна на надлежните органи, а во согласност со
начелата дефинирани во овој Статут.
Член 16
Членството во Здружението, а со тоа и на Институцијата ИМИ, на членовите може да
престане во следните случаи:
-врз основа на поднесен писмен документ – барање за истапување од
Здружението, како неотуѓиво лично право на човекот и граѓанинот;
-врз основа на одлука за исклучување донесена од Генералното собрание на
Здружението заради сериозно кршење на овој Статут и на Принципите на инжнерската
етика, а по спроведена постапка на статутарно надлежната дисциплинска арбитража на
Здружението со која е утврдено постоење на намерно дејство против интересите на
Здружението или пак погазување на професионалната инженерска етика;
-врз основа на поништување на членството поради неплаќање на индивидуалната
членарина подолго од 2 (две) години, а не се работи за случај на подолготрајна
невработеност.
5. ОРГАНИЗАЦИСКА СТРУКТУРА, ОРГАНИ И ФУНКЦИОНИРАЊЕ
Член 17
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Организациската структура на Здружението се темели врз начелото на доброволна
организација со индивидиално членство и принципот на четиригодишен мандатен
период, а сообразно со Законот за здруженија на граѓани и фондации на Република
Македонија. Следствено, организациската структура е:
-индивидуални членови;
-струкови секции Е, Т, А и И, како и регионални клубови ЕТАИ;
-Генерално собрание /Ге Со/;
-Управен одбор /Уп Од/.
Член 18
Индивидуалните членови, во дополна на нивниот индивидуален статус, права и
обврски од соодветното членство во респективните секции на Здружението а врз
основа на слободно утврден интерес и желба, можат во секое време да основаат
регионални ЕТАИ клубови (РЕТАИК) како неформални асоцијативни облици од
интерес за нивните локални собиралишта на инженерската интелегенција. За водењето
на дејноста и секојдневната работа на еден РЕТАИК во тек на еден мандатен период, а
на иницијатива на заинтересираните индивидуални членови кои живеат во тој регион и
врз основа на поднесени номинации, Управниот одбор на Здружението именува
претседател на РИТК и секретаријат од 2-4 членови.
Член 19
Органи на Здружението се:
-Генерално собрание (Ге Со);
-Претседател на Здружението;
-Управен одбор (Уп Од);
-Секретаријат за професионално-стручни активности (СПА).
Член 20
Генералното собрание (понатаму Ге Со) е највисок орган на Здружението, кое е
конституирано според претставнички принцип од подеднаков број номинирани
членови од основните струкови секции и кое работи според Деловник на Генералното
собрание. Со Деловникот на Ге Со се утврдува начинот и постапката на избор на
неговите членови, начинот на свикување на седниците на Ге Со и начинот на работа на
Ге Со.
Ге Со може да биде свикано и работи како редовно или како вонредно.
Како редовно, Генералното собрание заседава во улога на Годишно собрание на крајот
од првата, втората и третата година од мандатот, по правило во месец декември, додека
на крајот од четвртата година тоа заседава како Изборно генерално собрание со нов
состав и со почеток на нов (нареден) мандатен период,
Вонредно заседание на Ге Со се свикува според посебни одредби предвидени со овој
Сатут.
Член 21
Ге Со го сочинуваат по 5 (пет) номинирани членови од секоја од четирите струкови
секции и по 1 (еден) номиниран член од секој регионален ЕТАИ клуб.
Член 22
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Седниците на Ге Со ги свикува претседателот на Генералното собрание. Седницата на
Ге Со се свикува и по предлог на Уп Од на Здружението или на 1/4 од вкупниот број
на членови на Здружението.
Ако претседателот на Ге Со не свика седница во рок од 14 дена по упатениот предлог
од предходниот став, седницата ја свикува Уп Од или лицето со писмено овластување
од иницијаторите .
Член 23
Ге Со на Здружението полноправно одлучува ако се присутни повеќе од една половина
од вкупниот број на членови. Ге Со, по правило, одлуките ги донесува со мнозинство
гласови од присутните претставници.
Само во случајот кога разгледува прашања од фактичкото постоење на Здруженеието и
кога одлучува за негово укинување и распуштање, Генералното собрание може
полноправно да одлучува со двотретинско мнозинство од неговиот вкупен состав.
Член 24
Во надлежност на Генералното Собрание е следното:
-донесува Статут на Институцијата и врши измени и дополнувања на истиот, или
го дискутира, утврдува и усвојува секој нов амандман на Статутот.
-одлучува за конечното усвојување на дневниот ред на заседанието на Ге Со;
-одлучува дали гласањето при конкретните избори и /или донесување одлуки ќе
се изврши јавно или тајно;
-избира претседател на Ге Со со мандат од 4 години, кој истовремено не може да
има и друга раководна функција во Здружението во истиот мандатен период;
-го избира и разрешува претседателот на Здружението, кој истовремено е
претседател на Уп Од и овластен јавен претставник на Здружението;
-го избира и разрешува Генералниот секретар на Здружението, кој истовремено е
и член на Уп Од.
-ги избира и разрешува членовите на Управниот одбор;
-ги избира и разрешува претседателот и членовите на Секретаријатот за
професионално-стручни активности.
-ги слуша извештаите на Уп Од и СПА, ги дискутира и вреднува тие извештаи,
како и донесува соодветни одлуки во врска со нив;
-ги расправа, модификува, утврдува и одобрува мандатните насоки и напатствија
за работа на официјалните тела на Здружението и мандатната програма за активности
на Здружението.
-ги дискутира сите прашања од работата и професионално-стручните операции и
другите активности на Здружението помеѓу две годишни заседанија;
-донесува финансиски план и усвојува завршна сметка;
-ги контролира и одобрува одлуките за партиципациите во остварување на
финансиските планови;
-ги донесува конечните одлуки по евентуалните поплаки од поединци кон други
поединци или по евентуалните поплаки на работата на Уп Од ;
-одлучува за доделувањето статус истакнат член и за избор во статусите
заслужен член и почесен член, како и за избор во номиниран кандидат за признание од
друга институција или орган;
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-ги потврдува и одобрува одлуките за пристапување на Здружението во членство
на меѓународни асоцијации од препознатлив ранг и сличен карактер и области на
дејност;
-одлучува, по пат на двотретинско мнозинство, за укинување и распуштање на
Здружението;
-донесува Програма за дејствување на Здружението;
-формира комисија за финански надзор, комисија за нормативни акти и други
комисии за кои ќе утврди потреба;
-одлучува и по други прашања што ќе му бидат ставени во надлежност како на
највисок орган на Здружението.
Член 25
Претседателот на Генералното собрание ја има надлежноста да ги свикува заседанијата
на Ге Со, да раководи со нивната работа и да ги спроведува одребите од Деловникот на
Ге Со.
Вон од раководењето со работата на Генералното собрание има право и обврска да се
ангажира само уште во следниве случаи:
-да соработува со Управниот одбор во врска со подготовките на заседанијата на
Ге Со;
-да ја координира работата на комисите на Генералното собрание;
-преземе потребна иницијатива и да именува ад-хок одбори по евентуални
поднесени поплаки (во пишана форма) од поединци или група членови;
-да предлага иницијативи по прашања од општ интерес за Здружението во
целина.
По правило, претседателот на Генералното собрание се номинира и избира од редот на
особено угледните членови на Здружението или од редовите на поренешните
претседатели и генерални секретари.
Член 26
Претседателот на Здружението за ЕТАИ ја има надлежноста да ги извршува следниве
задачи:
-да го претставува Здружението како легална и легитимна научно-стручна
организација на членовите-припадници на инженерската интелегенција во Р.М. чија
професионална преокупација се областите на дејност на Здружението за ЕТАИ и да го
застапува Здружението како правно лице;
-ги потпишува актите и договорите од име на Здружението, следејќи ги одлуките
донесени од официјалните органи и тела на Здружението и водејќи сметка за
сообразност со нивната соодветна надлежност;
-делегира дел од своите овластувања на Генералниот секретар или на член од
Управниот одбор за тоа каде, кога и како што се укажува потреба преку пишан исказ за
временскиот период, фактички делегираните овластувања и условите под кои се
делегирани;
-по функција е член и раководител на Уп Од;
-ги свикува и претседава со седниците на Уп Од;
-издава наредби за менаџментско управување на фондовите со кои располага
Здружението;
-ја надгледува работата на СПА во соработка со Генералниот секретар;
-ја надгледува работата на Генералниот секретар.
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За прелиминарни подготовки при извршувањето на неговите задачи, Претседателот на
Здружението има право да именува Консултативен одбор со состав од редот на
истакнати поединци во Здружението, донесувајќи соодветен пишан указ, и да го
свикува според потреба.
Едно исто лице не може да биде бирано за претседател на Здружението повеќе од два
последователни мандатни периоди.
Член 27
Генералниот секретар на Здружението ја има надлежноста да ги извршува следниве
задачи:
-да се грижи за сета документација и за уредното работење сообразно со
позитивните законски регулативи на Здружението како легална и легитимна научностручна организација на членовите-припадници на инженерската интелегенција во Р.М.
чија професионална преокупација се областите на дејност на Здружението за ЕТАИ;
-да соработува најнепосредно и секојдневно со претседателот на Здружението врз
оперативното раководење со остварувањето на годишната и мандатна програма за
работа и активности на Здружението.
-да извршува евентуални овластувања од страна на Претседателот на
Здружението сообразно со дадениот исказ за тоа каде, кога и како што се укажува
потреба, а во конкретен временски период, услови и задачи за фактичките делегирани
овластувања;
-по функција е член на Уп Од и го подготвува неговите седници;
-соработува со Претстедателот во подготовката на потребните наредби за
менаџментско управување на фондовите со кои располага Здружението;
-ја надгледува работата на СПА во соработка со Претстедателот.
Едно исто лице може да биде избирано за генерелен скеретар на Здружението повеќе од
два последувателни мандатни периоди.
Член 28
Управниот одбор на Здружението е извршен орган на Генералното собрание, во кој
секој член има еднакви права, обврски и одговорности за работењето и развојот на
Здружението во текот на четиригодишниот мандатен период помеѓу две Изборни
заседанија на Генералното собрание.
Член 29
Управниот одбор (Уп Од) на Здружението, заедно со престедателот и генералниот
секретар на Здруженеието, брои вкупно 9 члена така што во него да бидат рамномерно
застапени четририте струкови области од дејностите на Здружението за ЕТАИ.

Член 30
Во надлежност на Уп Од се следнове задачи:
-ги спроведува статутарните и програмските задачи;
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-ги подготвува заседанијата на Ге Со, материјалите за тие заседанија и ги
усвојува соодветните предлози за заседанијата на Ге Со;
-работи врз извршувањето на тековната годишна и на мандатната програма за
работа на Здружението кои се донесени од Генералнот собрание;
-подготвува и поднесува апелации до Врховниот суд и до Уставниот суд на
Република Македонија во случај на резолуција за јавна забрана, донесена од
компетентно тело именувано од Владата и со согласност на соодветно надлежната
парламентарна комисија, за заштита на правата и симнување на истата;
-го одржува континуитет на Здружението и ги извршува основните функции од
негово име во тек на условното траење на јавна забрана од предходната алинеја;
-ја води оперативната работа на Здружението во поглед на сите прашања од
надлежност и право на Уп Од;
-подготвува годишни финансиски планови и усвојува годишни финансиски
биланси на Здружението;
-подготвува предлози за подолгорочни финансиски планови и подолгорочни
финансиски извештаи за одобрување и усвојување од Ге Со;
-гради политика на публикување и раководи со издавачката дејност;
-ги именува организационите и програмските одбори за симпозиумските и
сличните активности на Здружението;
-ја надгледува, поттикнува и помага работата на Секретаријатот за
професонално-стручни активности и ги разгледува и узвојува неговите годишни
извештаи;
-подготвува прегледни годишни извештаи за годишните заседанија на ГеСо во
сите аспекти и утврдува пригодни предлози;
-го разгледува годишниот финансиски план и го утврдува годишниот
финансиски извештај;
-ја води и надгледува оперативната административно-техничка работа на
Здружението;
-се грижи за сите записи и документации на Здружението;
-ги разгледува сите прашања во поглед на професионално-стручните операции и
други активности на Здружението, неговите официјални тела и ад-кох одбори и
утврдува пригодни предлози за Ге Со.
-донесува потребни одлуки за основање на трговско друштво, односно деловна
организација со ограничена одговорност за остварување на рботата на Секретаријатот
за стручно-професионални активности;
-во соработка со органите на јавната државна управа и со органите на
Инжнерската институција на Македонија решава за кооперација со државата во
спроведување на јавни овластувања, во сообразност со членот 12 од Законот за
здружанија на граѓани и фондации;
-дава предлози за иновирање и ажурирање на Програмата за дејствување на
Здружението.
Член 31
Секретаријатот за професионално стручни активности (СПА), кој се конституира во
состав од 5 члена – претседател плус по еден застапник на четирите струки во ЕТАИ –
со изборот од страна на Генералното собрание, работи на остварување на следнивее
задачи:
-соработува со Претседателот и Генералниот секретар во сите професионалностручни активности на Здружението, а особено на соодветните организациски и други
технички прашања;
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-соработува со Генералниот секретар во координирањето на опертивната работа
за потребите на организациските и програмските одбори за научно-стручните собири;
-ги следи финансиските остварувања од професионално-стручните активности и
подготвува соодветни извештаи за Управниот одбор и Генералното собрание, а притоа
се грижи дел од тие остварувања да оди за оплодување на општиот имот на
Здружението;
-се грижи за утврдување можности и препораки за унапредување на работата на
Здружентието на полето на облиците и начините на професионално-стручни
активности врз основа на статутарните цели и програмските задачи;
-соработува со Управниот одбор на Здружението за ЕТАИ, со Скретаријатот на
Инжнерската институција на Македонија и со соодветните државни министерства врз
практичната реализација на довереното јавно овластување за областите ЕТАИ, во
согласност со член 12 од Законот за здруженија на граѓани и фондации.
Член 32
Членовите на Здружението остваруваат контрола над прибавувањето, користењето и
располагањето со средства на Здружението за ЕТАИ, преку органите на управување, на
начин утврден со овој Статут, а пред се преку независната Комисија за финансиски
надзор на Генералното собрание.
6. КОРИСТЕЊЕ НА СТРУЧНАТА СЛУЖБА НА ИНСТИТУЦИЈАТА ИМИ
Член 33
За извршување на административно-стручни, помошни и на нив слични работи од
заеднички интерес за остварување на целите и задачите на Здружението, Здружението
за ЕТАИ и неговите органи и тела, а пред се Управниот одбор и Секретаријатот за
стручно-професионални активности, имаат право и можат да ги користат ресурсите и
потенцијалите на Стручната служба при Инженерската инсититуција на Македонија
(ИМИ).
Член 34
Правата и обрските што произлегуваат од користењето на Стручната служба при
Инженерската инсититуција на Македонија (ИМИ) се уредени со посебениот акт во
согласност со законот, во чие утврдување и донесување учествуваат Уп Од на
Здружението и Претседателот на Здружението за ЕТАИ заедно со другите надлежни
органи на здружените организции-членки Инженерската инсититуција на Македонија
(ИМИ)
Член 35
За други евентуални средства за оваа намена, надлежен е Управниот одбор на
Здружението.
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7. ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИТО
Член 36
Здружението за ЕТАИ, за потребите на остварувањето на своите цели и програмски
задачи во работата кои се дефинирани со овој Статут и со Програмата, здобива
потребни средства на следниве можни начини:
-од членарина;
-од донации;
-од буџет;
-од издавачка дејност;
-од трговско друштво за стручно-професионални активности;
-и други легални извори.
Член 39
За користење и располагање со средствата одлучуваат органите на Здружението
сообразно со утврдените надлежности со овој Статут, но покрај тоа тие преземаат и
мерки за целесообразно економично користење на расположивите средства како и за
спречување и отстранување на евентуални незаконитости.
За потребите на назависен финасиски надзор, со авторитетот на избор од страна на
Генералното Собрание на Здружението, целокупната надлежност е предадена на
Комисијата за финансиски надзор на Генералното Собрание.
Член 40
Менаџменското управување на финансиските фондови, одобрувањето и усвојувањето
на финансиските извештаи и предметите во врска со финансиските работи на
Здружението се уредени и ќе бидат уредувани во согласност со соодветните правила на
Законот за здруженија на граѓани и фондации, на Здружнеието за ЕТАИ, и со
позитивните законски регулативи за оваа намена.
Член 41
Комисијата за финансиски надзор на Ге Со има надлежност и обврска да врши надзор
над спроведувањето на одредбите од овој Статут и контрола за наменското користење и
располагање со средствата и приходите на Институцијата во секое време. Своите
наоди, заклучоци и одлуки во пишана форма, Комисијата службено ги доставува до
Генералното собрание на Здружението преку Претседетелот на Ге Со, а копија
доставува и до Уп Од преку Претседателот на Здружението и Уп Од.

8. ПРЕСТАНОК НА ЗДРУЖЕНИЕТО ЗА ЕТАИ
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Член 42
Здружението може да престане да работи ако:
-Генералното собрание донеса таква одлука со 2/3 мнозинство од вкупниот
состав на Ге Со донесена од присутните на седницата;
-настапат причините утврдени по член 52 од законот.
Во случај на престанок на Здружението за ЕТАИ, имотот припаѓа на државата
Република Македонија и на донаторите, правни и физички лица, во соодносот со кој
учествуваат во финансирањето на Здружението за ЕТАИ.

7. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 43
Право на толкување на одредбите од овој Статут има Генералното собрание на
Здружението за ЕТАИ, а помеѓу две заседанија на Генрелното собрание, тоа право е
пренесено на проширениот состав на Управент обор и Престедател на Генралнот
собрание на Здружението.
Член 44
Измени и дополнување на овој Статут се вршат по иста постапка како и за неговото
донесување.
Член 45
Избраните членови на органите и телата на Здружението за ЕТАИ остануваат во овие
органи и тела до истекот на мандатот за кој се избрани.
Член 46
Со донесување на овој Статут престанува да важи Статутот на Друштвото за
електроника, телекомуникации, автоматика и информатика на Република Македонија
кој беше донесен на 24 декември1994 година.
За Здружението за ЕТАИ,
Претседател
Проф. д-р Георги Димировски

Здружение за електроника, телекомуникации, автоматика и инфроматика (ЕТАИ)
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Генералното собрание на Здружението за ЕТАИ, одржано на 25 декември 1998 г. во
Охрид, а врз основа на трансформацијата на Здружението согласно со Законот за
здруженија на граѓани и фондациите (Службен весник на Р.Македонија бр. 31 од
02.07.1998г.), а посебно со оглед на членовите 5, 20 и 76 од Законот и членовите 8, 9 и
10 од Статутот на Здружението, ја утврди и донесе следнава
ПРОГРАМА ЗА ДЕЈНОСТ И РАБОТА
Да го стимулира и координира следењето на современиот развој во сите полиња
и одделните подрачја на инженерските науки и технологии во областите ЕТАИ
(електроника, телекомуникации, автоматика и информатика) во пошироката смисла
сообразно со новопојавуваните специјализирани научни знаења и технологии во ЕТАИ
областите.
Да презема научно-стручни и други активности за побрзо и поефикасно
пренесување на новопојавуваните научни знаења и технологии во инженерските
полиња ЕТАИ во сите облици и инженерска дејност и на интелектуален инженерски
труд преку соодветни погодни форми на организирано дејствување.
Да оргазинира, охрабрува, поттикнува и поддржува примена и употреба на нови
научни знаења кај инженерските полиња во практичните технолошки проблеми на
областите ЕТАИ, како и да го поттикнува на сите можни начини технолошкиот
напредок на земјата во областите ЕТАИ.
Да ги охрабрува и зајакнува размените на професионални инженерски и научни
и техничко-технолошки идеи во областите ЕТАИ, како и споделувањето на знаења
помеѓу научно-истражувачките и развојно-техничките и проектанските работи што се
одвиваат на универзитетите, во приватните и јавните компании во стопанството, и кај
истражувачко-развојните институти во нашава земја и во меѓународната соработка со
странски партнери.
Да работи организирано врз трансферот на ЕТАИ знаења и технологии во
земјава и кон другите земји во развој преку организирање или поттикнување различни
форми на професионални средби и презентации, техничко-технолошки изложби и
конкурсни натпревари, семинари и симпозиуми.
Да работи на трансферот на ЕТАИ знаења и технологии во земјава и кон другите
земји во развој преку организирање или поттикнување различни форми на
промовирање и публикување на инженерските резултати од научноистражувачки,
проектански или конструктивно-градбен карактер, како и преку пропагирање на
интересите, важноста и влијанието на инженерските науки и технологии во областите
ЕТАИ за општиот напредок на економијата и културата на општествените заедници.
Да се грижи за професионалниот и научниот напредок и за другите заеднички
интереси на членовите на социјативната зедницата на инженерите специјалисти во
одделните области и подрачја на ЕТАИ технологиите, како и за сталешките интереси и
јавната општествена позиција на индивидуалните членови на Здруженитео за ЕТАИ и
пошироко за техничката интелегенција во целост.
Да промовира истражување и секакви форми на инвентивна работа и
инженерска креативност во полињата на дејствување на Здружението за ЕТАИ.
Да ја зајакне и осигура растечката соработка помеѓу самите членови на
Здружението, како на индивидуална така и на групно рамниште, а исто така и помеѓу
нив и други професионални инжнерски организации во земјата и странство со кои
областите ЕТАИ имаат интердисциплинарна и меѓудисциплинарна спрега или взаемна
потреба, а особено да ја поттикнува и помага меѓународната научно-стручна соработка.
Да организира изработка на посебни инженерски студии и изведба на посебни
техничко-технолошки презентации од особена јавна важност од интердисциплинарен
17

карактер или за специјална намена во кои ЕТАИ технологиите имаат витално,
носителско или суштествено влијетелно заначење.
Да организира и поддржува публикување на научно-истражувачки и
технолошко-истражувачки или есеистички и уметнички трудови на индивидуалните
членови на Здружението заради јавна промоција и пропагација на областите ЕТАИ во
кутурата на земјата, како и да организира и изведува сопствена издавачка дејност на
научна и друга професионална литература.
Да ја стимулира и помага работата на развојот на националните професионални
стандарди и технички нормативи или пак на критичка обработка, трансфер и
усвојување на такви стандарди и нормативи за областите ЕТАИ во нашава земја.
Да го зајакнува и поддржува професионално-стручниот
напредок на
индивидуалните членови низ форми на перманентно образование, обновување на
знаењата и друго стручно оспособување во областите ЕТАИ.
Да го организира и спроведува во соработка со членовите јавното оценување за
потврдување на степенот на инженерска професионална компетентност за самостојна
дејност во струката и претендираните специјалности, како и издава легални документи
за таа намена, со доверено јавно овластување сообразно со членот 12 од Законот за
здруженија на граѓани и фонадции.
Да се грижи и иницира мерки во соработка со членовите на сите научностручни организации за одделните инженерско-научни полиња за јавно почитување,
уважување и чување на професионалната етика на инженер или научник или едукатор
од страна на индивидуалните членови на организацииите-членки на Инжнерасаката
институција (ИМИ) и Инжнерската комора на Република Македонија, како и од сите
припадници на инженерскиот сталеж, воопшто.
Да се грижи и придонесува за општиот прогрес на инженерските дисциплини во
областите ЕТАИ и одделните стручни домени од посебен интерес за членовите на
Здружението за ЕТАИ како полиња на најсовремни и пропулзивни науки и технологии
на човештвото.
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