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First Announcement

Македонското еколошко друштво го организира IV Конгрес
на еколозите од Македонија, со цел да се согледаат
достигнувањата во екологијата во Македонија и другите земји во
регионот, како и размена на искуства и знаење согласно
работните услови на научниците и експертите на овој простор,
но исто така и јавниот интерес за подобра, почиста и поздрава
животна средина.
IV Конгрес го одбележува 40-годишното постоење на
Македонското еколошко друштво, главниот промотор на
еколошката наука во Македонија. За таа цел, Програмата на
Конгресот ќе вклучи пленарно предавање за развојот на
екологијата и науката за животна средина во Македонија со
местото и улогата на Македонското еколошко друштво.
Македонија има потреба од организирање заеднички
Конгрес за фундаментална екологија и наука за животна
средина за да се овозможи лесна комуникација меѓу научните
работници во овој регион.
На Конгресот ќе бидат презентирани современите научни
сознанија на модерната екологија и науката за животна средина.
Поради тоа научните трудови ќе бидат презентирани во
различни тематски секции. Секоја секција ќе почнува со воведно
предавање што ќе биде избрано од пријавените трудови од
страна на Научниот одбор. Независно од тоа, ќе бидат
организирани пленарни сесии на кои ќе земат учество
еминентни еколози од Македонија и други земји, кои ќе ги
презентираат достигнувањата на модерната екологија.
Конгресот нуди и можности за организирање на неколку
придружни активности и собири, овозможувајќи им поголема
претставителност. Заинтересираните лица, организации и
институции можат да ги достават нивните предлози за вакви
настани до Организацискиот одбор.
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Macedonian Ecological Society is organizing the 4 th
Congress of the Ecologists of the Republic of Macedonia, in
review of the achievements of ecology in Macedonia and
other countries in the region, as well as the need for
exchange of experience and knowledge appropriate to the
scientific conditions of scientists and experts in the region
but also the general public interest in better, cleaner and
healthier environment.
The 4th Congress marks the 40th anniversary of the
Macedonian Ecological Society, the lead promoter of ecology
in Macedonia. Therefore, the Congress’s Programme will
include plenary lecture for the development of the ecology
and the environment in Macedonia, as well as the place and
the role of the Macedonian Ecological Society.
Macedonia needs organization of a joint Congress of
fundamental ecology and environmental science to assure
better communication of all scientists in the region.
The Congress will present the knowledge of the modern
basic ecology and environmental science accumulated
recently. This is why the papers at the Congress will be
presented through different thematic sections. Each section
will start by presenting case studies chosen by the Scientific
Committee from the proposed papers. Apart from this,
plenary sessions, prepared by eminent ecologists from
Macedonia and other countries will present the achievements
of modern ecology.
The Congress provides opportunities for several side-events,
thus giving them higher visibility. Interested persons,
organizations and institutions are welcome to submit their
proposals to the Organizing Committee.

INTECOL 2013

INTECOL2013

Македонското еколошко друштво е академски спонзор на
меѓународниот еколошки конгрес INTECOL2013 „Екологија – кон
претстојните 100 години“, кој ќе се одржи во Лондон, 18-23
август 2013 година, во организација на Британското еколошко
друштво.
Програмата на INTECOL2013 ќе вклучува 10 пленарни
говорници со светско реноме, симпозиуми со присуство на
водечки презентери, работилници, сесии за пристигнатите
апстракти и проширени постер сесии. Други главни
карактеристики ќе бидат иновативните начини за презентирање
и пренесување на науката, и програма структурирана на начин
кој ќе овозможи запознавање на многу луѓе. INTECOL 2013 ќе им
понуди на учесниците нови перспективи за широк опфат на
еколошки теми и ќе помогне кон создавањето на нови
партнерства.
Повеќе информации на
http://www.intecol2013.org/.
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The Macedonian Ecological Society is an academic
sponsor of the international ecological congress
INTECOL2013 “Ecology: Into the next 100 years”, that will
take place in London, 18-23 August 2013, organized by the
British Ecological Society.
The INTECOL2013 programme will include 10 world class
plenary speakers, symposia featuring major keynote
lectures, workshops, submitted abstract sessions and
extended poster slots. Other major features will be
innovative ways for presenting and communicating science,
and a programme structured so there are many
opportunities to meet people. INTECOL2013 will give
delegates a new perspective on a wide range of ecological
topics and help establish new collaborative partnerships.
More information is available at
http://www.intecol2013.org/.

Организациски одбор:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Organizing Committee:

Проф. д-р Љупчо Меловски, претседател
Доц. д-р Славчо Христовски
Проф. д-р Владимир Џабирски
Проф. д-р Александар Трендафилов
Проф. д-р Драган Колчаковски
Д-р Трајче Талевски
Методија Велевски
Младен Поп-Трајков

Prof. Dr. Ljupcho Melovski, President
Ass. Prof. Dr. Slavcho Hristovski
Prof. Dr. Vladimir Dzabirski
Prof. Dr. Aleksandar Trendafilov
Prof. Dr. Dragan Kolchakovski
Dr. Trajche Talevski
Metodija Velevski
Mladen Pop-Trajkov

Scientific Committee:

Научен одбор:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Акад. Владо Матевски
Проф. д-р Златко Левков
Проф. д-р Љупчо Меловски
Доц. д-р Славчо Христовски
Проф. д-р Сретен Андонов
Проф. д-р Трајче Стафилов
Проф. д-р Тодор Ановски
Проф. д-р Љупчо Групче
Проф.д-р Дана Прелиќ
Проф д-р Маја Јорданова
Проф. д-р Иван Блинков

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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Acad. Vlado Matevski
Prof. Dr. Zlatko Levkov
Prof. Dr. Ljupcho Melovski
Ass. Prof. Dr. Slavcho Hristovski
Prof. Dr. Sreten Andonov
Prof. Dr. Trajche Stafilov
Prof. Dr. Todor Anovski
Prof. Dr. Ljupcho Grupche
Prof. Dr. Dana Prelik
Prof. Dr. Maja Jordanova
Prof. Dr. Ivan Blinkov

Секции на конгресот

Congress sections

1. Популации, заедници и моделирање

1. Populations, communities and modeling

2. Структура и функционални карактеристики на
копнени екосистеми

2. Structure and function of land ecosystems

3. Водни екосистеми под закана (во коорганизација
со Македонското лимнолошко друштво)
4. Биодиверзитет и заштитени подрачја на Балканот
(можности за соработка и влијанија од
економскиот развој)

3. Water ecosystems under threat (co-organised
with the Macedonian Limnological Society)
4. Biodiversity and protected areas across
Balkans (cooperation perspectives and
economic development impacts)

5. Агроеколошки и силвикултурни системи

5. Agro-ecological and Silvicultural Systems

6. Животна средина, загадување и климатски
промени
7. Пределна екологија за одржлив развој

6. Environment, pollution and climate change
7. Landscape ecology for sustainable
environment

8. Урбана и хумана екологија

8. Urban and Human Ecology

9. Еколошка едукација на повеќе нивоа

9. Multi-level Ecological education

Презентации и постери

Авторите може да се пријават за усни или постер
презентации. Сите постери треба да бидат на англиски
јазик (инструкции за изработка на постерите ќе бидат
испратени со второто соопштение). Се поттикнуваат сите
автори нивните презентации да ги одржат на англиски
јазик.
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Presentations and posters

The authors may register with oral or poster presentations.
All posters should be in English (the instructions will be
available in the second announcement). All authors are
encouraged to present in English.

Екскурзии

За време на Конгресот ќе бидат организирани екскурзии
во зависност од интересот на учесниците
(пријавувањето за ексурзии ќе биде возможно по
објавувањето на второто соопштение). Можни
екскурзии: 1. пловење со брод по Охридското Езеро, 2.
разгледување на градот Охрид и 3. прошетка во
Националниот парк „Галичица“.

Excursions

Excursion will be organized during the Congress meeting
depending on the participants’ interest (registration for
excursion will be possible after the second
announcement). Possible excursions: 1. Boat tour on
Lake Ohrid, 2. Sightseeing of Ohrid and 3. Visit of
Galichica National Park.

Регистрација

Registration

Ве молиме, пријавете го Вашето учество на
www.mes.org.mk > 4th Congress

Котизација

Котизација: 3200 денари (да се уплати до 31 јули 2012
година).
Задоцнета регистрација: 4300 денари (по 31 јули 2012
година или на конгресното биро).
Студенти: 750 денари (доцна регистрација 1350
денари).
Примач: Македонско еколошко друштво
Цел на уплата: Котизација за конгрес
Шифра: 289
Трансакциска сметка: 300000000278717
Депонент на: Комерцијална банка АД, Скопје
Котизацијата вклучува можност за учество на
Конгресот и конгресни материјали (вклучително и
книга на апстракти и зборник на трудови)
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Please register at
www.mes.org.mk > 4th Congress

Fees

Congress Fee: 55€ (to be paid by July 31st, 2012)
Late registration: 70€ (after July 31st, 2012 or at the
congress desk)
Students: 12 € (late registration 22€).
International account number: 02-701-00172477
IBAN: МК07300701001724724
Account holder: Macedonian Ecological Society
Payment purpose: IV Ecologists congress fee
Bank: Komercijalna Banka a.d. Skopje
Bank address: Kej Dimitar Vlahov 4, Skopje 1000,
Republic of Macedonia
SWIFT: KOBSMK2X
The congress fee ensures Congress participation and
congress material (including the Book of abstracts and
the Proceedings)

Публикации

• Сите пријавени апстракти ќе бидат објавени во

Книга на апстракти (септември 2012 година)
• Сите презентирани трудови ќе бидат
рецензирани и објавени во Зборник на трудови
(јануари 2013 година).
• Aвторите може да ги достават своите трудови
за објавување во меѓународното списание
Macedonian Journal of Ecology and Environment
(www.mjee.org.mk), каде ќе поминат редовна
рецензија.

Важни датуми
15 февруари 2012 - Второ соопштение, со место на

одржување на Конгресот, упатство за
трудовите и инструкции за постери
30 јуни 2012 - краен рок за пријавување и
поднесување на апстракти
31 јули 2012 - уплата на котизација
15 септември 2012 – објавување на прелиминарната
Програма на Конгресот
31 септември 2012 - издавање на Книгата на
апстракти со конечната Програма
11-15 октомври 2012 - одржување на Конгресот и
уплата на задоцнета котизација
15 октомври 2012 – краен рок за доставување на
трудови за Зборникот на трудови
31 јануари 2013 - издавање на Зборникот на трудови
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Publications

• All of the submitted abstracts will be reviewed and
published in Abstract Book (September 2012)
• All of the presented papers will be published in
Proceedings (January 2013).
• Аuthors may submit their papers for publication in
the peer-reviewed international journal:
Macedonian Journal of Ecology and Environment
(www.mjee.org.mk).

Important dates
February 15th, 2012 - Second Announcement, with

congress venue, instructions for writing of the
papers and preparation of the posters.
th
June 30 , 2012 - Registration and Abstract Submission
Deadline
July 31st, 2012 - Payment of the Congress fee
September 15th, 2012 – Announcement of the preliminary
Programme
September 31st, 2012 - Publication of Book of Abstracts
and final Programme
October 11-15th, 2012 - Congress days and payment of
late registration
October 15th, 2012 – Deadline for submission of papers
for the Proceedings
January 31st, 2013 - Publication of the Proceedings

