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Второ соопштение 

 

4TH CONGRESS OF ECOLOGISTS OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA WITH INTERNATIONAL 
PARTICIPATION AND MARKING  

40TH ANNIVERSARY OF THE MACEDONIAN ECOLOGICAL SOCIETY 
Ohrid, Macedonia, October 12th-15th, 2012 

(in cooperation with Macedonian Limnological Society) 
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Македонското еколошко друштво во соработка со 

Македонското лимнолошко друштво организира IV 
Конгрес на еколозите од Македонија, со цел да се со-
гледаат достигнувањата во екологијата во Македонија 
и другите земји во регионот, како и размена на иску-
ства и знаење согласно работните услови на научни-
ците и експертите на овој простор, но и јавниот инте-
рес за подобра, почиста и поздрава животна средина. 

Македонија има потреба од организирање регио-
нален конгрес за фундаментална екологија и наука за 
животна средина за да се овозможи лесна комуника-
ција меѓу научните работници на овој простор. 

На Конгресот ќе бидат презентирани современи-
те научни сознанија на модерната екологија и наука-
та за животната средина. Поради тоа научните трудо-
ви на IV Конгрес ќе бидат презентирани во различни 
тематски секции. Секоја секција ќе почнува со вове-
дно 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. 
 

INTECOL2013 
Македонското еколошко друштво е  академски 

спонзор на меѓународниот еколошки конгрес 
INTECOL2013  „Екологија – кон претстојните 100 го-
дини“, кој ќе се одржи во Лондон, 18-23 август 2013 
година, во организација на Британското еколошко 
друштво. 

Програмата на INTECOL2013 ќе вклучува 10 пле-
нарни говорници со светско реноме, симпозиуми со 
присуство на водечки презентери, работилници, се-

Macedonian Ecological Society in cooperation with 
Macedonian Limnological Society is organizing the 4th 
Congress of the Ecologists of the Republic of 
Macedonia, for following the achievements of ecology in 
Macedonia and the other countries in the region, as well 
as the need for exchange of experience and knowledge 
appropriate to the research conditions of scientists and 
experts in the region but also the general public interest 
in better, cleaner and healthier environment.  

Macedonia needs organization of a regional 
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. That is the reason why the 
papers at the Congress will be presented through 
different thematic sessions. Each session will start by 
presenting case studies chosen by the Scientific 
Committee among the proposed papers. Apart from 
this, plenary sessions, prepared by eminent ecologists 
from Macedonia and other countries will present the 
achievements of modern ecology. 
 

INTECOL2013 
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 



сии за пристигнатите апстракти и проширени постер 
сесии. Други главни карактеристики ќе бидат инова-
тивните 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 ши-
рок опфат на еколошки теми и ќе помогне кон созда-
вањето на нови партнерства. 
Повеќе информации на http://www.intecol2013.org/. 

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/. 

  
 
1. Регистрација 1. Registration 

Ве молиме, пријавете го Вашето учество на 

www.mes.org.mk (најдоцна до 30 јуни 2012 
година) 

Please register at www.mes.org.mk (not later 

than June 30th, 2012) 

 
2. Секции на конгресот 2. Congress sections 

1. Популации, заедници и еколошко моделирање 1. Populations, communities and ecological modelling 

2. Структура и функционални карактеристики на 

копнени екосистеми  

2. Structure and function of terrestrial ecosystems 

3. Водни екосистеми- под закана (во ко-организација 

со Македонското лимнолошко друштво - Охрид) 

3. Water ecosystems - under threat (co-organized by 

the Macedonian Limnological Society, Ohrid) 
4. Биодиверзитет и заштитени подрачја на Балканот 

(можности за соработка и влијанија од и на 

економскиот развој) 

4. Biodiversity and protected areas across Balkans 

(cooperation perspectives and economic 

development impacts) 

5. Агроеколошки и силвикултури системи 5. Agro-ecological and Silvicultural Systems 

6. Животна средина, загадување и климатски 
промени 

6. Environment, pollution and climate change 

7. Пределна екологија за одржлив развој  7. Landscape ecology for sustainable environment 

8. Урбана и хумана екологија  8. Urban and Human Ecology 

9. Повеќестепена еколошка едукација  9. Multi-level Ecological education 

 

3. Симпозиуми и други настани 3. Symposia and other events 

 Во рамките на Конгресот ќе биде организиран 
Симпозиум на студентите по биологија во 

организација на Истражувачкото друштво на студенти 
биолози - Скопје (http://www.idsb.org.mk). 

 Изложба и натпревар на слики на тема Шумите – 
чувари на природата, од ученици од основни 

училишта во Македонија. 

 Прикажување на два документарни филма: „Во 
срцето на Балканот - барајќи го рисот“ и „ Во срцето 

на Балканот - пеликаните од Преспа Парк“. 

 Within the Congress, a Symposium of biology 
students will be organized by the Biology Students' 

Research Society, Skopje 
(http://www.idsb.org.mk). 

 Drawing exhibition and contest for the pupils of 
primary schools in Macedonia. Theme: Forests – 

nature protectors! 

 Screening of two documentaries: "In the heart of the 
Balkans - searching for Lynx" and" In the heart of the 

Balkans - The Pelicans of Prespa Park". 
 

4. Конгресни одбори 4. Congress Committees 
Организациски одбор: 

1. Проф. д-р Љупчо Меловски 
2. Доц. д-р Славчо Христовски 

3. Проф. д-р Владимир Џабирски 

4. Проф. д-р Александар Трендафилов 
5. Проф. д-р Драган Колчаковски 

6. Методија Велевски 
7. Младен Поп-Трајков 

 

Organizing Committee: 

1. Prof. Dr. Ljupcho Melovski  
2. Ass. Prof. Dr. Slavcho Hristovski 

3. Prof. Dr. Vladimir Dzabirski 

4. Prof. Dr. Aleksandar Trendafilov 
5. Prof. Dr. Dragan Kolchakovski 

6. Metodija Velevski 
7. Mladen Pop-Trajkov 

 

http://www.intecol2013.org/
http://www.intecol2013.org/
http://www.mes.org.mk/
http://www.mes.org.mk/


Научен одбор: 

1. Акад. Владо Матевски 
2. Проф. д-р Златко Левков 

3. Проф. д-р Љупчо Меловски  
4. Доц. д-р Славчо Христовски 

5. Проф. д-р Сретен Андонов 

6. Проф. д-р Трајче Стафилов  
7. Проф. д-р Тодор Ановски 

8. Проф. д-р Љупчо Групче 
9. Проф. д-р Дана Прелиќ 

10. Проф. д-р Маја Јорданова 
11. Проф. д-р Иван Блинков 

Scientific Committee: 

1. Acad. Vlado Matevski 
2. Prof. Dr. Zlatko Levkov 

3. Prof. Dr. Ljupcho Melovski 
4. Ass. Prof. Dr. Slavcho Hristovski 

5. Prof. Dr. Sreten Andonov 

6. Prof. Dr. Trajche Stafilov  
7. Prof. Dr. Todor Anovski 

8. Prof. Dr. Ljupcho Grupche 
9. Prof. Dr. Dana Prelik 

10. Prof. Dr. Maja Jordanova 
11. Prof. Dr. Ivan Blinkov 

 

5. Важни датуми 5. Deadlines 
30 јуни 2012 - краен рок за пријавување и 

поднесување апстракти  
31 јули 2012 - уплата на котизација 

15 септември 2012 – објавување на 

прелиминарната Програма на Конгресот 
30 септември 2012 - издавање на Книгата на 

апстракти со конечната Програма 
11-15 октомври 2012 - одржување на Конгресот и 

уплата на задоцнета котизација 
31 октомври 2012 – краен рок за доставување 

трудови за Зборникот на трудови 

31 јануари 2013 - издавање на Зборникот на 
трудови 

June 30th, 2012 - Registration and Abstract 

Submission Deadline  
July 31st, 2012 - Payment of the Congress fee 

September 15th, 2012 – Announcement of the 

preliminary Programme 
September 30th, 2012 - Publication of Book of 

Abstracts and final Programme 
October 11-15th, 2012 - Congress days and payment 

of late registration 
October 31st, 2012 – Deadline for submission of 

papers for the Proceedings 

January 31st, 2013 - Publication of the Proceedings 

 
6. Публикации 6. Publications 

 Сите пријавени апстракти ќе бидат прегледани 
од Научниот одбор и објавени во Книга на 

апстракти (септември 2012 година). 

 Сите презентирани трудови ќе бидат рецензира-
ни и објавени во Зборник на трудови во јануари 
2013 година (на интернет и на компакт диск).  

 Авторите може да ги достават своите трудови за 
објавување во меѓународното списание: 

Macedonian Journal of Ecology and Environment 

(www.mjee.org.mk). 

 All of the submitted abstracts will be reviewed by the 
Scientific Committee and published in Abstract Book 

(September 2012). 

 All of the presented papers will be published after 
review in the Congress Proceedings in January 2013 
(online and CD).  

 Authors may submit their papers for publication in 
the peer-reviewed international journal: Macedonian 

Journal of Ecology and Environment 

(www.mjee.org.mk). 
 
7. Упатство за подготвување апстракти  7. Instructions for abstracts' preparation  

Апстрактите се поднесуваат електронски, при ре-

гистрацијата, или се праќаат по електронска пошта 

на congress@mes.org.mk.  
За уредување на текстот користете MS Word. 

Испратете неформатиран текст, со големина на бу-
кви 12, Times New Roman (со македонска поддршка 

за апстрактите напишани на македонски јазик). Во 
насловот на апстрактот, не користете само големи 

букви.  

Апстрактот треба да содржи наслов, име и пре-
зиме на авторот(ите), институција/организација на 

авторот(ите), целосни адреси (институт, факултет, 
универзитет, училиште, улица и број, поштенски 

број,  град, држава), вклучително и електронска по-

шта. Ограничете го апстрактот до 300 зборови. 

Abstracts should be submitted electronically, along 

with the registration, or to congress@mes.org.mk.  

Please use MS Word text editor. Send unformatted 
text, font size 12, Times New Roman. Do not use all 

caps in the title. 
The abstract should contain title, full names of the 

author(s), author(s) affiliation, full address(es) of the 
author(s) (institute, faculty, university, school, street 

and street number, city, state, zip code), including e-

mail(s). 
Limit you abstracts to 300 words. Provide 3-7 key 

words. 
The text should be in English language. 

Underline the name of the presenter for oral or 

poster presentations. 

http://www.mjee.org.mk/


Вклучете 3-7 клучни зборови. Сите македонски ав-

тори треба да испратат апстракт на македонски и на 
англиски јазик.  

Подвлечете го името на презентерот на усната 
или постер-презентацијата. 

Апстрактот треба да вклучува вовед кон предме-

тот на студијата, коментар за важноста на анализи-
раната појава/проблем, цели на студијата, користе-

ни методи (без навлегување во детали), најважните 
добиени резултати, карактеристични наоди, и крат-

ки коментари кои ги објаснуваат и резимe на глав-
ната порака од работата и нејзината важност. 

Наслови на поглавја, цитати, референци, табели 

и слики не треба да бидат вклучени во апстрактите. 

The abstracts should introduce the general subject 

matter of the study, comments on the importance of 
looking at the phenomenon in question, objectives of 

the study, methods employed (without details), the 
most important, specific findings and an interpretive 

comment to each and summarize the major message of 

the observations and comment on their significance.  
Chapter titles, citations, references, tables and 

figures should not be included. 
 

 

8. Упатство за подготовка на трудови 8. Instructions for paper preparation 
Трудовите презентирани нa IV Конгрес на еколозите 

на Македонија со меѓународно учество ќе бидат 

отпечатени во Зборник на трудови од IV Кон-
грес на еколозите на Македонија со 

меѓународно учество. Трудовите треба да се 
достават на рецепцијата на Конгресот за време на 

неговото одржување или најдоцна до 30.10.2012 
година (по e-mail). Зборникот ќе излезе од печат во 

јануари, 2013 година. Трудовите треба да бидат 

напишани на македонски (фонт Times New Roman, 
со македонска поддршка) или англиски јазик (фонт 

Times New Roman) со проред 1 (single). Трудот може 
да содржи максимум 8 страници А4 формат. 

Секој труд треба да содржи:  

1. Наслов на трудот (сите големи букви, болди-
рани, големина на букви фонт 14, центриран). 

2. Целосни имиња и презимиња на авторите (со 
големи почетни и останати мали букви, 

големина на букви фонт 12, центрирани). 

3. Адреси на авторот(ите) (со големи почетни и 
останати мали букви, италик, големина на букви 

фонт 10) 
4. Апстракт на македонски јазик (големина на бук-

ви фонт 10) со максимум 200 зборови и клучни 
зборови. 

5. Апстракт на англиски јазик (големина на букви 

фонт 10) со максимум 200 зборови и клучни 
зборови. 

6. Вовед. 
7. Материјал и методи. 

8. Истражувано подрачје (доколку има истражува-

но подрачје). 
9. Резултати. 

10. Дискусија. 
11. Заклучок. 

12. Литература. 
13. Summary. 

 

Насловите на поглавјата (Вовед, Резултати, 
Дискусија...) треба да се болдирани, центрирани и 

големина на букви фонт 12, а текстот во фонт со 

Papers presented at the IV Congress of Ecologists of 

Macedonia with international participation will be 

published in the Proceedings of the IV Congress of 
Ecologists of Macedonia with International 

Participation. Papers should be submitted at the 
reception desk of the Congress, in the period of it’s 

duration or at the latest (by e-mail) till 30.10.2012. The 
Proceedings will be published in January 2013. Papers 

should be written in English (font Times New Roman, 

line spacing single). The length of the paper should not 
exceed 8 pages A4. Every paper should contain: 

1. Title (all capital letters, bold, font size 14, 
centered).  

2. The complete names and surnames of the authors 

(with small letters, font size 12, centered). 
3. The authors addresses (with small letters, italic, 

font size 10).  
4. Abstract (font size 10) maximum up to 200 words 

and key words. 

5. Introduction. 
6. Material and methods. 

7. Investigated area. 
8. Results. 

9. Discussion. 
10. Conclusions. 

11. References. 

12. Summary. 
 

Chapter titles (Introduction, Results, Discussion…) 
should be in bold letters, centered and font size 12. The 

text in the chapters should be in font size 11. 

Title of tables: always above the table, with letter size 
10, with one empty row between the title and the table.  

Tab. 2. Monthly dynamics of the number of dipterous 
larvae 

Reference to tables in the text: on Table 2 is 
presented… Highest biomass is noticed on the locality 

number 4 (Table 5). 

Title of figures: The same as the title of the table, 
except that the figure title (Fig. 7. Diagram of …) should 

always be under the figure. Chart, photography, 



големина 11. 

Наслов на табела: Треба да е на англиски 
јазик/двојазичен (македонски и англиски) секогаш 

над табелата, големина на букви фонт 10, со еден 
празен ред помеѓу табелата и насловот.  

Таб. 2. Месечна динамика на бројот на диптерски 

ларви 
Tab. 2. Monthly dynamics of the number of dipterous 

larvae 
Повикување на табела во текстот: во Табела 2 

е прикажан... Најголема биомаса е утврдена на 
локалитетот бр. 4 (Табела 5). 

Наслов на слика: Исто како наслов за табела само 

што насловот на сликата (Сл. 7. Шема на...) треба 
да е секогаш под самата слика. Под слика се 

подразбира график, фотографија, цртеж, шема, 
пита, хистограми итн. 

Цитирање референци низ текстот: Ангелески 

(1996); Ангелески и др. (1995а); Steward et al. 
(1946); (Roberts 1985, 1987; Ying 1999) 

Цитирање референци во поглавјето 
референци:  

Ангелески, Л. (1996). Влијание на високата темпера-
тура врз имунолошкиот систем кај луѓето. Год. 

Збор. Биол. 25 (2): 18-26. 

Steward, S., Carry, G., Martin, A. D., Lewis, R. H. & An-
derton, U. (1946). Net primary production in a 

beech forest in south Sweden. Acta. Forest. 12 (4): 
45-63. 

scheme, pie, histogram are all considered as figures. 

Citation of references in the text: Ангелески 
(1996); Allen (1995а); Steward et al. (1946); (Roberts 

1985, 1987; Ying 1999). 
Citation of references in the References chapter: 

Attiwill, P. M. (1967). The loss of elements from 

decomposing litter. Ecology 49(1): 142-145. 
Steward, S., Carry, G., Martin, A. D., Lewis, R. H. & 

Anderton, U. (1946). Net primary production in a 
beech forest in south Sweden. Acta. Forest. 12 (4): 

45-63. 

 

9. Информации за презентациите 9. Presentations' guidelines 
Усни презентации: Максималното времетраење 

на секоја усна презентација е 10 минути. После 
група од неколку презентации предвидена е 

дискусија во траење од 15-20 минути. Само за 

воведните предавања во секциите се предвидени 20 
минути. Ве молиме, презентациите подгответе ги во 

MS Power Point, на англиски јазик. За усната 
презентација можете да користите англиски или 

македонски јазик.  
Постери: Постерите се подготвуваат на англиски 

јазик. Димензиите на паноата на кои ќе се постават 

постерите се 1,00 х 1,20 m. 

Oral presentations: The duration of every oral 

presentation will be 10 minutes. Discussion of 15-20 
minutes will be organized after group of few 

presentations. Maximum duration of the case studies is 

20 minutes. Please, prepare presentations in power 
point, in English. 

 
 

Posters: The dimensions of posters should not be 
larger than 1,20 х 1,00 m. 

 

10. Котизација 10. Congress Fees 
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 

  

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 



 

Котизацијата вклучува можност за учество на 
Конгресот и конгресни материјали (вклучително и 

книга на апстракти и зборник на трудови). 

 

The congress fee ensures Congress participation and 
congress material (including the Book of abstracts and 

the Proceedings). 
 

11. Официјални јазици на Конгресот 11. Languages 

Официјални јазици ќе бидат англиски и македон-
ски јазик (без симултан превод). 

Official languages will be English and Macedonian 
language (without simultaneous translation). 

 
12. Сместување 12. Accommodation 

Конгресот ќе се одржи во комплексот хотели 
Метропол (http://www.metropol-ohrid.com) во 

близина на Охрид, на брегот на Охридското Езеро.  

The Congress will be held in Hotel Metropol near Ohrid 
(http://www.metropol-ohrid.com), on the shore 

of Lake Ohrid.  

 

Цени за полупансион: Half-board accommodation fees: 

Хотелски 

објект 

по лице во 
двокреветна 

соба/ден 

по лице во 
еднокреветна 

соба/ден 

 

Hotel 

For one 

person in 
double-bed 

room per 
day 

For one 

person in 
single-bed 

room per 
day 

Хотел Метропол 35€ 45€  Hotel Metropol 35€ 45€ 

Хотел Белви 35€ 45€  Hotel Bellevue 35€ 45€ 

Хотел Турист 23€ 33€  Hotel Tourist 23€ 33€ 

 

За полн пансион се доплаќа по 5€/ден. Full board extra charge: 5€ per day. 

 
13. Екскурзии 13. Excursions 

За време на Конгресот ќе бидат организирани 
екскурзии во зависност од интересот на учесни-

ците (пријавувањето за ексурзии ќе биде возмож-

но на самиот Конгрес). Можни екскурзии: 1. 
пловење со брод по Охридското Езеро, 2. 

разгледување на градот Охрид и 3. прошетка во 
Националниот парк „Галичица“. 

Excursion will be organized during the Congress 
meeting depending on the participants’ interest 

(registration for excursion will be possible at the 

Reception Desk). Possible excursions: 1. Boat tour on 
Lake Ohrid, 2. Sightseeing of Ohrid and 3. Visit of 

Galichica National Park. 

 

14. Локација 14. Location 
Адреса: Населба Коњско Б.Б. 

6000 Охрид - Македонија  
Телефон:  +(389) 46 203001, 277660 

Факс:         +(389) 46 277212 
http://www.metropol-ohrid.com        

Address: Settlment Konjsko B.B. 

6000 Ohrid - Macedonia 
Phone: +(389) 46 203001, 277660 

Fax:      +(389) 46 277212 
http://www.metropol-ohrid.com 

 

15. Контакт 15. Contact 
Светлана Пејовиќ 

Тел.: (02) 2402 773, 2402 774;  
Факс: (02) 2402 774, 2402 775; 

E-mail: congress@mes.org.mk 

Web: http://www.mes.org.mk 

Svetlana Pejović 

Tel: (02) 2402 773, 2402 774;  
Fax: (02) 2402 774, 2402 775; 

E-mail: congress@mes.org.mk 

Web: http://www.mes.org.mk 
 

http://www.metropol-ohrid.com/
http://www.metropol-ohrid.com/
http://www.metropol-ohrid.com/
http://mes.org.mk/
http://mes.org.mk/

