
АДМИНИСТРАТИВНИ ПРАВИЛА 

ОПШТИ НАЧЕЛА НА СОЈУЗОТ НА ИЗВИДНИЦИ НА МАКЕДОНИЈА 

Доверливост 
Голем дел од работата на Сојузот на извидници на Македонија (СИМ) е отворен и видлив за 

широката јавност. Сите работно ангажирани треба внимателно и професионално да постапуваат при 

контакти со јавноста, како и со оние кои бараат или добиле финансиска поддршка. На работно 
ангажирани им е забрането да откриваат доверливи информации, како и информации поврзани со 

сопственоста, при што тие се одговорни за читањето и разбирањето на политиката на СИМ во врска 

со откривањето на доверливи информации. 
Должност е на сите работно ангажирани да ги штитат интересите и репутацијата на СИМ и да 

промовираат позитивен и професионален имиџ во секое време. Внатрешните проблеми или разлики 

во погледите треба да се разрешат во рамките на канцеларијата на СИМ, според насоките дадени во 

Процедура за приговори на работно ангажираните. 
 
Политика во поглед на откривање на доверливи информации 
Сите работно ангажирани, членови на Старешинство, Биро и други тела се одговорни за изградбата 

на позитивно јавно мнение за СИМ, штитејќи ја при тоа репутацијата на СИМ како целина и 

репутацијата на сите поединечно. Оваа одговорност го опфаќа следново: 
За сите поплаки на однесувањето на некој ангажиран, член на орган, обратете се директно кај таа 

личност или кај менаџментот на СИМ; 
Сите несогласувања во врска со политиката на СИМ изнесете ги во рамките на канцеларијата и 

штитете го СИМ од клевети поради внатрешни несогласувања; 
Никогаш немојте да откривате информации на потенцијален партнер или соработник кои можат да 

го подобрат неговото мислење за некои личности поврзани со СИМ, а да го влошат за некои 

други (на пр. да му кажете на кандидатот кој од членовите на Старешинство гласал за предлогот, 
а кој бил против него) 

  Никогаш на давајте информации на медиумите во врска со внатрешните прашања на СИМ! 
 
Односи со медиумите 
Сите кои се поврзани со СИМ се поттикнуваат да го користат своето реноме во изградбата на 
разбирањето на извидништвото. Тие, сепак, се одвраќаат од отворено зборување за внатрешната 

динамика на СИМ надвор од службените состаноци на СИМ. 
Официјалната комуникацја со медиумите ја вршат Старешината на СИМ, Генералниот скеретар и 

Комесарот за односи со јавноста.  
Ангажираните можат да разговараат со претставници на медиумите за соодветните програми откако 

претходно ќе ја добијат согласноста на Комесарот за односи со јавноста. Високите личности и 

специјалисти кои се во посета на Македонија, кои го донираат СИМ се поттикнуваат да дадат 
интервјуа и да учествуваат на прес-конференции, на предлог на соодветниот претставник од СИМ и 

со согласност на Комесарот за односи со јавноста. Овластено лице на СИМ е одговорно за 
секојдневната организација на јавните конкурси, повици за предлози и за испраќање на информации 

подготвени специјално како информации за јавноста, и оваа работа подразбира контакти со 

медиумите од овие причини.  
 
Односи со официјални државни претставници 
Затоа што СИМ е национална организацииа, во која дел од програмите не насочува координација со 
државните преставници (локлани власти, Собрание на Р. Македонија, Влада, Министерства и други 

владини агенции и управи, постојаните контакти помеѓу СИМ и службите се неопходни. 

Старешината на СИМ, генералниот секретар и Началникот на Бирото на СИМ се одговорни за 
односите со високорангирани службеници, избраните и именуваните лица во владините органзиации 
и се готови да им помогнат на работно ангажираните во координирање на иницијативите со членови 

на владините органзиации. 
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Пред закажување на било каква средба со претсравник на владина органзиаци, претседател на 
политичка партија, а во врска со работи поврзани со СИМ, истата се разгледува со Генералниот 
секретар. По одржување на средбата, Генералниот скеретар или Началникот на Бирото треба да бидат 
информирани за текот и одлуките од истата. Генералниот скеретар може да ги информира и 

членовите на Старешинтсвото за одлуките од средбата. 
 
Односи со донатори 
Затоа што програмите на СИМ се и финансиски поддржани од донатори, постојаните контакти 

помеѓу работно ангажираните во СИМ и службите на донаторите се неопходни Генералниот секретар 

и Началникот на Бирото на СИМ се одговорни за односите со менаџментот на донаторите и се готови 

да им помогнат на работно ангажираните во координирање на иницијативите со донаторските 
организации. 
Пред закажување на било каква средба со претставник на донатор, надвор од редовните контакти 

регулирано со договор за соработка, а во врска со работи поврзани со СИМ, истата се разгледува со 
Генералниот скеретар. По одржување на средбата, генералниот скеретар или Началникот на Бирото 

треба да бидат информирани за текот и одлуките од истата. Генералниот секератр може да ги 

информира и членовите на Старешинството за одлуките од средбата. 
 
Исполнување на задачите добиени од повисоките службеници  
Сите задачи добиени од Генералниот скеретар треба да се исполнат пред или на датумот кој е 
поставен. Доколку при добивањето на задачата не е прецизиран овој датум, работно ангажираните 
треба да прашаат за "рок за завршување".  
Нема исклучоци! 

ОПШТИ НАЧЕЛА ЗА КОРИСНИЦИ 

Сите услуги и сервиси во СИМ се испорачуваат во согласност со ПРАВИЛНИК 
за користење услуги и сервиси во деловниот простор и од основни средства и друга опрема на 
Сојузот на извидници на Македонија, донесен од Старешинството на СИМ. 
Грижата за корисниците се однесува кон актерите во извидничката организација, граѓанското 

општество, а насочени кон следните цели:  
 Да ги поддржи и развие капацитетите на извидничките организации.  
 Да ја подобри комуникацијата и соработката помеѓу извидничките одреди, одредите и 

заедницата. 
 Да го поддржи и охрабри развојот на вештини на извидничките единици, одреди, особено за 

лобирање и посредување, и да ги охрабри и поддржи извидниците за превземање на различни 

активности и пристапи кои имаат за цел постигнување на одржливост. 
 
Корисници на СИМ се: 

 Единиците во Извидничките одреди, Извидничките дореди кои членуваат во СИМ &нбсп;и 
 Партнерски организации на СИМ. 

 
Освен овие услуги во СИМ ќе се нуди: 

 Давање и размена на информации за активности и кампањи од локален, регионален, 
 национален и мегународен карактер, како и информации од мегународни организации и 
 донатори (конкурси, кампањи, обуки) 
 Организирана обука за извидниците, дизајнирана според нивните потреби; 
 Финансиса поддршка (грантови): распишување на конкурс за доделување на грантови за  
 проекти за извидници 
 Основи за вмрежување, координација комуникација и развој на партнерства помеѓу одредите,  
 како и помеѓу одредите и властите, медиумите и други корисници.  
 Дата база на контакти на НВО и на други субјекти: во која ги има адресите, лицата за 

контакти  
 како и секторот кои тие го покриваат. Секое тромесечие оваа листа се обновува и збогатува.  
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К А Н Ц Е Л А Р И Ј А 

Канцеларија ги спроведува и реализира Стратегијата за развој на СИМ, Годишната програма за 

работа и проектите. Канцеларија е место помеѓу СИМ, извидничките одреди и партнерите. Тимот на 
канцеларија се состои од следниве лица: 

 
1. Старешина на СИМ 
2. Генерален секеретар на СИМ 
3. Началник на Комесари во Биро на СИМ 
4. Директор на Извиднички центар Охрид 
5. Соработници  

 
Одговорностите на канцеларијата се следниве: 

o Ги надгледува, координира и контролира сите активности на стратегијата, програмите и 

проектите. Канцеларија е главна врска помеѓу донаторите од една страна и Генералниот 
секретар, Бирото и Директорот на ИЦО од друга страна. 

o Обезбедува тренинг, совет и поддршка за спроведување на проектните задолженија се со цел 

обезбедување на потребното квалитетно ниво 

o Во соработка со Старешината на СИМ, одлучува за вработување и отпуштања на персоналот, 

ги договара роковорите за работниот ангажман, обезбедување на соодветна обука на 
персоналот, како и сите неопхони чекори за обезбедување на квалитетна работа на 

фондацијата. 

o Организација на состаноците на Старешинството на СИМ и другите органи. 

o Во соработка со целиот проектен тим&нбсп; ги изработува месечните, кварталните и 

годишните наративни и финансиски извештаи.&нбсп;  

 
Генералниот секретар ја организира и надгледува работата на канцеларијата. 
Персоналот на СИМ одржува состаноци и тоа во секој понеделник, со кој раководи Генералниот 

секертар. По потреба се одржува и вонредни колегиуми. 

ОПШТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УПАТСТВА 

Упатството за канцелариско и архивско работење поблиску утврдува начин на работа и правила и 

техники на постапување со документарниот материјал и архивска граѓа во канцелариското и 

архивското работење што се создаваат во работата на СИМ. Упатството за админустративна работа 

се заснова на законските прописи за архивско работење. 
Административните правила се изготвени и се донесуваат од Старешинството, согласно со 
законските прописи. Одредбите од ова упатство се задолжителни и се применуваат во 

канцелариското и архивското работење на СИМ. 
Упатството има за цел да обезбеди стандардизација на канцелариското работење и треба да им 

послужи на вработените во СИМ како водич во секојдневната работа. 
Со ова Упатство поблиску се уредува: 

 прием, прегледување и распоредување на акти; 
 евиденција на акти; 
 доставување, испраќање и чување на акти; 
 разведување на акти; 
 административно техничка обработка на документи; 
 архивирање, одбирање на архивска граѓа од документираниот материјал 

Со овие админстративни правила се утврдува начинот на работа на постапување со документарниот 

материјал и архивската граѓа во канцелариското и архивското работење што се создаваат во работата 

на СИМ. 
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Канцелариско работење 
Канцелариското работење опфаќа: прием, прегледување и распоредување на актите, заведување на 

актите, доставување на актите во работата, административно-техничко обработување на актите, 
испраќање на актите, разведување и класифицирање на актите, одлагање на свршените акти во 

писарницата и чување на актите. 
Во канцелариското работење, акт е секој пишуван состав со кој се покренува, дополнува, менува, 

прекинува или завршува некое службено дејствие. 
Актите според својата содржина се од општ и таен карактер. Актите од таен карактер според видот на 

тајноста можат да бидат деловна тајна, а според степенот на тајноста, актите се определуаваат како: 

строго доверливи, доверливи и за интерна употреба. 
Видот и степенот на тајноста на актите ги определува Генералниот секретар. 
Канцелариско работење се врши преку писарница. Во писарницата се вршат следниве работни 

задачи: прием, отварање, прегледување и распоредување на актите, евидентирање и здружување на 

акти, разведување на акти и нивно архивирање од писарница во архива. Приемот и отварањето на 

актите се врши во писарницата, од страна на Генералниот секретар. 
 
Распоредувањето на актите по организациони единици го врши административниот асистент. 

СИМ е должна да води основна евиденција за сите примени, односно сопствени акти. 
 
Деловодник за архива  
Деловодникот е книга за водење основна евиденција на актите. Деловодникот се води по системот на 

основни броеви и подброеви. За одделни видови акти може да се водат посебно пропишани 

евиденции.  
СИМ води еден деловодник. При заведувањето на актите што претставуваат деловна тајна, во 

деловодникот се наведува и степенот на тајноста со кој е и означен актот или предметот (строго 

доверливо, доверливо или интерно). 
 
Примените акти задолжително се заведуваат истиот ден во основната евиденција и во помошните 

евиденции и се доставуваат за работа на организациони единици. Решените акти, службениците, без 

одлагање ги враќаат на писарницата, најдоцна во рок од 3 дена од нивното завршување, со потребно 

упатство за работа на писарницата. 
 
Испраќањето на актите го врши писарницата. Сите акти примени до крајот на работниот ден 

писарницата е должна да ги испрати истиот ден. Актите примени по истекот на работното време, ако 

не е итно ќе се испратат наредниот ден. 
Сите решени акти и книги за евиденција, на крајот на годината се предаваат од писарницата во 

архива. 
 
Класификација на предмети Решените предмети се класифицираат и се средуваат според архивски 

знаци. Архивскиот знак се состои од ознака на организационата единица што го решила предметот и 

од ознака на групата работи во која предметот спаѓа според својата содржина, утврдени со планот на 

архивски знаци. Планот на архивските знаци содржи општ и посебен дел. Архивските знаци не можат 

да се менуваат во текот на годината, но можат да се додаваат нови, ако тоа го бараат промените 

извршени во СИМ. 
Актите од таен карактер се чуваат одвоено од обичните акти, и тоа на начин што ја обезбедува 

нивната доверливост. Ако СИМ има помал број на акти од таен карактер, нивното ставање во архива 

и чувањето, наместо по архивските знаци, може да се врши по броевите на деловодникот. 
 
Состав и Надзор Актите на СИМ со кои се вршат службени преписки содржат: наслов кој се состои 

од назив и седиште на СИМ; назив и адреса на примателот; кратко назначување на содржината на 

актот (предмет, врската на броевите), текст на актот; потпис на овластеното службено лице и 

отпечаток на службениот печат, а актите од таен карактер содржат и ознака за видот и степенот на 

тајноста. Во текот на работното време актите и другите материјали не смеат да се остават без надзор. 

По завршувањето на работното време, актите и другите материјали, печатите, Штембилите и 
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канцеларискиот прибор се држат заклучени во работна просторија која е сосема безбедна. 

Генералниот скеретар е должен да обезбеди чување, стручно одржување и обезбеду&схѕ;ва&схѕ;ње 

на архивската граѓа од оштетување, уништување и исчезнување. 
За печатите и штембилите што ги употребува СИМ се води посебна евиденција. Со печатите и 

штембилите ракува Генералниот скеретар, односно лице со писмено овластување од Старешината на 

СИМ. 
 
Архивско работење 
Архивското работење опфаќа: одбирање на архивска граѓа од документарен материјал, средување на 

архивска граѓа и документарен материјал, евидентирање (попис и опис) на архивска граѓа, 
категоризација на архивска граѓа, попишување на документарен материјал на кој му изминал рокот за 

чување, уништување на предложениот документарен материјал, сместување, чување, заштита и 

обезбедување на документарен материјал и архивска граѓа во соодветен простор, стандардна опрема, 

техничко-технолошки средства и предавање на архивата на трајно чување на Архивот на Македонија 

(во понатамошниот текст: Архив). На целокупниот документарен материјал што го создава и прима 

фондацијата, по заведувањето во десниот горен агол се става роковен штембил што содржи: архивски 

знак (четвороцифрен) според планот, рок на чување според листите, дата на одлагање во писарницата 

и потпис на службеното лице кое го работело актот. Роковниот штембил задолжително го пополнува 

лицето кое го решава предметот. 
 
Класификација на предметите 
Решените акти во писарницата се класифицираат и ставаат во фасцикли според листите и тоа, 

посебно архивската граѓа, а посебно документарниот материјал со утврдени рокови на нивно чување. 

СИМ задолжително врши редовно одбирање на архивската граѓа од документарниот материјал.  
 
Донесување на плановите за архивски знаци 
За да се овозможи одбирање на архивската граѓа и издвојување на документарниот материјал, СИМ 
донесува План за архивски знаци, Листа на архивска граѓа од трајна вредност и Листа на 

документарен материјал со рокови на негово чување, истите ги донесува Старешината на СИМ. За 

примена на планот и листите, Архивот издава согласност. Планот на архивски знаци и листите на 

архивска граѓа и документарен материјал се доставуваат на Архивот до 30.11. во тековната година, а 

се применуваат во наредната година. 
 
Чување и евидентирање 
Архивски примерок претставува најдобро изготвениот или на друг начин умножен примерок, како 

прв примерок - оригинален. Архивскиот примерок задолжително се озваничува со потпис и печат. Се 

користи само по исклучок и со реверс односно копирање, а во оригинал кога треба да послужи како 

доказно средство. При одбирањето на архивската граѓа или документираниот материјал имателите 

посебно го одбележуваат архивскиот примерок. Целокупната архивска граѓа што се создава и чува кај 

фондацијата задолжително се евидентира според единствени методи. Евидентирањето се врши по 

одбирањето на архивската граѓа од документираниот материјал. Евидентирањето на архивската граѓа 

го врши комисија на државниот орган, претпријатието или друго правно лице. Евиденциите од 

претходниот став опфаќаат: назив на фондацијата, година од која потекнува архивската граѓа, попис и 

опис на архивската граѓа, количество на архивската граѓа изразено во листови и физичка состојба на 

граѓата. Евиденциите што се однесуваат на годината од која потекнува архивската граѓа, се 

изготвуваат по изминување на годината и се доставуваат до Архивот најдоцна до 31 март во 
наредната година. Издвојувањето на документарниот материјал го врши комисија, именувана со 

решение на Старешината на СИМ, редовно секоја година, врз основа на листата на документарен 

материјал со рокови на нивно чување. По истекот на рокот на чување, комисијата изготвува пописен 

лист на докуменрен материјал кој се предлага за уништување. Пописниот лист од став 2 од овој член 

опфаќа: назив на имателот, реден број, година од која потекнува документарниот материјал, архивски 

знак, сумарен опис по видови на документарен материјал, количество изразено во метри должински, 

образложение за што се предлага докуметираниот материјал за уништување и потпис и печат на 

Старешината на СИМ и членовите на комисијата. Барањето за уништување на документарниот 
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материјал, заедно со пописниот лист, се доставува до Архивот за добивање согласност за 

уништување. СИМ го уништува документарниот материјал на кој му изминал рокот за чување со 

предавање на отпад, со решение на Генералниот скеретар, и по добиената согласност од Архивот. 
Одбраната архивска граѓа СИМ е должна посебно да ја чува, обезбедува и заштитува од секаков вид 

на отѓување, оштетување и уништување, до нејзино предавање на Архивот. Одбраната архивска граѓа 

одбележана како архивски примерок се предава на трајно чување на Архивот во изворна, комплетна и 

средена состојба, со попис и опис на граѓата, во архивски кутии и во рок утврден со закон. Начинот и 

техниките во канцелариското&нбсп; и архивското работење се врши на следниот начин: овластениот 

работник подготвува допис или прима допис, формира предмет, го доставува на потпис на 

Старешината на СИМ, потоа се ставе печат и штембил, се заведува во деловодник и се процесуира. 
 

ФИНАНСИСКО - СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ  
НА СОЈУЗОТ НА ИЗВИДНИЦИ НА МАКЕДОНИЈА 

 
Основни начела 

Сојузот на извидници на Македнија (во понатамошниот текст: СИМ) врши дејности со кои може да 

стекне добивка која е поврзана со целите утврдени со статутот. Ако во работењето на СИМ се 

оствари добивка, таа мора да биде употребена за остварување на целите утврдени со статутот. 

Остварената добивка, не може да се распределува  помеѓу основачите, членовите на органите, 

директорите, вработените  или било кое друго со нив поврзано лице. СИМ не е основана за 

стекнување со добивка. 

СИМ своите средства за финансирање ги стекнува од влогови, доброволни прилози, донации, 

грантови, подароци (во пари, добра, имотни права), завештанија, легати, дејности со кои се стекнува 

добивка, кирии и закупнини, како и приходи од инвестиции, дивиденди, камати, заеми  и  други 

приходи во согласност со закон и со статутот. 

Финансиските средства на СИМ се употребуваат за остварување на целите на организацијата 

определени со статутот и програмата. Членовите на органите на СИМ и нивните застапници по закон 

се должни да управуваат и работат со внимание и во согласност со начелата на добро управување, во 

интерес на организацијата, а над  личните  интереси, односно во интерес на остварување на целите, во 

согласност со закон и статутот. 

Средствата на СИМ не може да се исплаќаат на членовите, членовите на органите, застапниците, 
вработените или со нив поврзани лица освен во случаи кога член на организацијата е корисник на 

услугите на организацијата во согласност со целите определени со статутот и програмата на 

организацијата. 

Работата во органите на СИМ по правило е доброволна, а членовите на органите на организациите  
може да примаат надоместок на патни и дневни трошоци како и надоместок за вршење на работи во 

органите на организацијата во согласност со закон. 

Вработените имаат право на плата и надоместоци, во согласност со закон и колективен договор. 

СИМ  на својата веб страна или на друг соодветен начин ги објавува своите годишни извештаи за 

работа. СИМ подготвува годишен финансиски извештај, го доставува до надлежниот орган во 

согласност со закон и го објавува на својата веб страна или на друг соодветен начин да го направат 

достапен до јавноста, најдоцна до 30 април во тековната година  за предходната година. 
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Генералниот секретар и Бирото на СИМ до донаторите, партнерите и до Старешинството доставува 

извештаи со образложение за извршување на буџетот во рок предвиден со дговорот за финансиска 

поддршка или во актот проектните активности. 

Буџетирање 

Буџетот на СИМ се изготвува, донесува и извршува во согласност со Законот за здруженија и 

фондации, Законот за сметководство во непрофрините органзиции и Закон за финансиско работење, а 

расходите се извршуваат во согласност со прописите за нивно извршување, во рамките и намените 

утврдени во буџетот. 

Буџетскиот процес започнува кога комесарите, началникот, генералниот секретар се известуваат за 
основните финансиските индикатори. Роковите за планирање на  буџетот на СИМ се регулираат со 

одлука донесена од Старешината на СИМ. Со одлуката се утврдува: рокот за доставување на 

главните насоки за изготвување на финансиските планови до програмите и организациски единици на 

СИМ � буџетски корисници, рокот за доставување на финансиските планови од страна на буџетските 

корисници до Генералниот секретар и рокот за доставување на предлог буџет од страна на 

Старешината и Генералниот секретар  до Старешинството на СИМ. 

Старешинството на СИМ го донесува буџетот за наредната година најдоцна до 31 декември во 

тековната година, по сметки, програми и ставки. Доколку буџетот на СИМ не биде донесен до 

пропишаниот рок, Старешинството е должно донесе одлука за времено финансирање и 

финансиски план. Старепината на СИМ одобрува исплата на средстват по сметки, програми и 

ставки од буџетот. 

Буџетот на СИМ треба да бидат избалансиран.  

СИМ изготвува единствен буџет кој ги содржи следните делови:  

1. Административен дел; 
2. Програмски дел според воспоставевните програми и 
3. Проектен дел. 

Буџетот на СИМ се состои од општ и посебен дел.  

Општиот дел содржи: 

 Консолидиран биланс на приходи и расходи; 
 Функционална класификација на расходите; 
 Биланс на тековно � оперативни приходи и расходи и биланс на капитални приходи и 

расходи. 
Во посебниот дел расходите се групирани според корисници и програми. СИМ својот буџет го 
изготвува,  предлага и донесува  самостојно во согласност со законските и други прописи, врз основа 

на изворите на финансирање во согласност со најавите за финансирање на проекти. 

ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА БУЏЕТОТ ОДГОВОРНИ СЕ СТАРЕШИНАТА И ГЕНЕРАЛНИОТ 

СЕКРЕТАР. ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА БУЏЕТОТ СЕ ДОСТАВУВААТ ГОДИШНИ И 

КВАРТАЛНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАНОВИ ПО СМЕТКИ, ПРОГРАМИ И ПО РАСХОДНИ СТАВКИ. 

СИМ ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈА НА ПРЕЗЕМЕНИТЕ ОБВРСКИ, КОЈА ОПФАЌА ПРИЈАВУВАЊЕ, 

ПРОМЕНА И ПОНИШТУВАЊЕ НА ПРИЈАВЕНИТЕ ПРЕЗЕМЕНИ ОБВРСКИ, СОГЛАСНО 

ПРОПИСИТЕ.  
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Принципи на финансирањето на СИМ 

СИМ нема да прифати средства кои се во спротивност со целите и задачите и посебно средства кои 

потекнуваат од загадувачи на природата, илегални активности и слично. СИМ може да врши 

стопански и други дејности исклучиво сврзани со целите и задачите и во согласност со законот и 

уредно регистрирани во надлежниот државен орган. Вишокот на приходите над расходите 

(добивката) од ваквиот вид на активност не смее да биде дистрибуирана како таква на ниедно лице, 

туку се употребува исклучиво за остварување на целите и задачите на СИМ. 

Фондови 

За остварување на целите и задачите СИМ може да основа фондови со кои средствата се 

класифицираат во согласност со спецични цели, задачи и активности, одредени со регулативите, 

рестрикциите и ограничувањата побарани од донаторите или со насоките и одлуките на органите на 

СИМ. Одвоени сметки се применуваат за секоја група на фондови за да се осигура согласност со 

ограничувањата за употреба на изворите. Фондовите се основаат со одлука на Старешинството, во 
согласност со Статутот и општите акти. 

Резерви 

Резервите на СИМ се формираат со издвојување од остварените приходи. Износот се утврдува секоја 

година со финансискиот план. Резервите се тековни и постојани. За покривање на непредвидливите 

барања за трошоците кои ќе се појават во текот на годината се издвојуваат средства за тековни 

резерви. Постојаните резерви не може да се употребат за плаќања, ниту да се оттуѓат. 

Утврдување на приходи и расходи 

СИМ стекнува и прибавува финансиски средства согласно Статутот од: донации, прилози, поклони и 

завештанија и приходи од сопствени дејности. 

 Донациите се остваруваат од правни и физички лица (во понатамошниот текст донатори), од 

земјата и странство, во пари и добра. Донациите се остваруваат преку непосредно договарање 

или повик. 
 Прилози, подароци и завештенија се остваруваат од правни и физички лица, од земјата и 

странство, во пари или добра. 
 Приходи од сопствени дејности можат да се остварат од економски активности на СИМ;  
 стопански и други дејности сврзани со цели и задачи на фондацијата; 
 приходи од дивиденди од трговски друштва; 
 приходи од камати по основ на депонирани средства и 
 останати сопствени приходи. 

Финансиските средства може да бидат рестриктирани и нерестриктирани. Рестриктираните 

финансиски средства се средства за спецични цели, задачи и активности, одредени со прописите и 

ограничувањата зададени од донаторите и обврзувачки за СИМ. Нерестриктирани финансиски 

средства се сите останати средства. Наменски средства се посебна форма на нерестриктирани 

средства, кои се лоцирани или наменети за специфични цели од страна на СИМ.  

Средствата од донациите, прилозите, поклоните и завештанијата се наменуваат за програмата во 

износ од 80 проценти, а 20 проценти се наменети за оперативни трошоци на СИМ, доколку со 
договор не е поинаку одредено. 
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СИМ може да добие донации од разни донатори. Донациите во паричен облик претставуваат приход 

за СИМ, додека донациите во ствари треба да се евидентираат во сметководствената евиденција. 

Намената и начинот на користење на донациите се регулираат со договор меѓу донаторот и 

Старешината, со претходна согласност од страна на Старешинството.  

Доколку СИМ е корисник на донација треба да ги применува одредбите од Законот за донации и 

спонзорства во јавните дејности: 

 Предмет на донацијата треба да биде остварување на јавен интерес; 
 СИМ и давателот на донацијата се должни да изготвуваат извештај за донацијата со сите 

потребни податоци и информации; 
СИМ кога е корисник  на дотации од Буџетот на Република Македонија, и тоа од конкурс и 

дотација за делегирана надлежност. 

СИМ, во рамките на своите надлежности, самостојно располага  со сопствените извори на приходи. 

Приходите наплатени по 31 декември на сметка на буџетот се евидентираат како приходи на буџетот 

за следната фискална година. 

Признавањето на приходите и другите приливи, расходите и другите одливи содржани во 

главната книга на буџетите се спроведува според сметководственото начело на парично 

искажување. 
 

Сметководственото начело на парично искажување значи приходите и другите приливи да се 

признаваат во пресметковниот период во кој настанале, според критериумот на мерливост и 

расположивост. Приходите и другите приливи се мерливи кога е можно да се искажат вредносно. 

Приходите и другите приливи се расположливи кога се остварени во пресметковниот период. 

Сметководственото начело на парично искажување значи расходите и другите одливи да се 

признаваат во пресметковниот период во износ во кој е извршено плаќањето.  

Во приходите не влегуваат: добиените материјални и нематеријални средства на подарок или на 

друг начин добиени без надоместок, вишоци утврдени со пописот на средствата.  

Приходите кои не се наплатени до денот на нивната пристигнатост за наплата се искажуваат како 

пасивни временски разграничувања. 

Расходите на буџетите на СИМ ги содржат: тековни расходи (плати, наемнини и надоместоци; 

расходи за набавка на стоки и услуги, тековни трансфери и каматни плаќања); капитални расходи 

(купување на капитални средства и капитални трансфери) и отплата на главнина за земени заеми. 

Во расходите не влегуваат: подарените или друг начин преотстапени материјални и нематеријални 

средства, отпишани или оштетени средства, кусоци на средствата кои паѓаат на товар на буџетот на 

општината, отпишување на побарувањата и други вонредни расходи кои не паѓаат на товар на 

буџетот на општината, туку на товар на изворите на средствата. 

Финансиски резултат 

Суфицит  (вишокот на приходи) претставува разлика меѓу приходите и расходите кога приходите се 

поголеми од расходите на 31 декември.  
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Дефицит (вишок на расходи) претставува разлика меѓу приходите и расходите, кога расходите се 

поголеми од приходите на 31 декември.  

Ограничувања 

Корисниците на средствата на буџетите на СИМ се должни утврдените средства во буџетот да ги 

користат наменски, рационално и економично и не смеат да преземат обврски над лимитот од 

одобрените средства. 

Износите на приходите наведени во годишниот буџетски документ не се фиксно определени и 

лимитирани. 

Износите на расходите утврдени со годишниот буџетски документ се сметаат како максимални 

износи и над овие износи не може да се преземаат никакви обврски. 

Секој расход што бара нов извор на приходи заедно со предложениот извор, како и кога треба да се 

намалат планираните расходи, кои се одобрени заради неостварување на планираните приходи повеќе 

од 10% се обработува во посебен буџетски документ (ребаланс), а го донесува Старешинството на 

СИМ. 

Во буџетот за финансирање на непланирани или помалку планирани расходи можат да се планираат 

средства како постојана и тековна резерва. Постојаната и тековната резерва не можат да надминат 

5% од вкупно планираните средства во основниот буџет. За користењето на овие средства одлучува 

СИМ. По исклучок, за користење на средствата од резервите до износ најмногу до 30.000 денари 

одлучува Старешината. Старешината на СИМ му поднесува на Старешинството  годишен извештај за 

користењето на средствата од резервите. 

Утврдените износи со буџетот, може да ги прераспределува меѓу трошковните ставки, со исклучок 

на расходните ставки меѓу платите и другите расходи, плаќање на каматите и отплатата на 

главницата на заемите. 

Зголемувањето, односно намалувањето на приходите се заснива на барање кое се доставува од 

страна Генералниот секретар до Старешинството на СИМ. 

Утврдување на состојбата на билансните позиции 

Под долгорочни средства се сметаат средствата чиј век на траење е подолг од една година. 
 
Под краткорочни средства се сметаат средствата чиј век на траење е пократок од една година. 
 
Долгорочните и краткорочните средства се искажуваат по набавна вредност. Набавната вредност ја 

сочинува куповната цена зголемена за увозни царини, данок на додадена вредност, издатоци за 

превоз и други издатоци. 
 
Паричните средства во благајната и на сметките во домашна валута се внесуваат во номинален 

износ, а во странска валута по курсот на НБРМ на денот на билансирањето. 

Билансните позиции на побарувањата и обврските се признаваат според договорените износи во 

договорот. 
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Основица за отпис на долгорочните средства е набавната вредност. Основицата за отпис на 
долгорочните средства се корегира за последователните издатоци со кои се подобрува состојбата на 

средството над неговиот корисен век на употреба, поради реконструкција, адаптација или други 

вложувања со кои се зголемува корисниот век на употреба, капацитетот, функционалната поврзаност. 

Започнатото пресметување на амортизацијата не се запира ако дојде до прекин на користењето на 

материјалните средства.  

За износот на пресметаната амортизација се намалуваат и средствата и изворите на финансирањето.  

Долгорочните средства кои во целост се отпишани се задржуваат во евиденцијата и се искажуваат во 

билансот до моментот на нивното продавање, подарување, отуѓување или уништување. 

Долгорочните средства чија поединечна вредност во моментот на набавката е пониска од 100 евра во 

денарска противвредност може да се прикаже групно како ситен инвентар.  

Под извори на капитални средства се подразбираат обврските спрема изворите на средствата што 
не пристигнуваат додека субјектот работи. 

Годишна сметка и годишен извештај 

Старешината на СИМ ја доставува годишната сметка за донесување до Старешинството најдоцна до 
20 февруари во наредната година. Старешинството на СИМ  ја донесува годишна сметка на буџетот,  

најдоцна до 28 февруари во тековната година и ја доставува до Управата за приходи и Централниот 

регистер најдоцна до 28 февруари во тековната година. 

За донесената годишна сметка менаџментот ја информира јавноста. 

Старешинството на СИМ усвојува годишен извештај. Составен дел на годишниот извештај се: 

 Годишна сметка; 
 Извештај за средствата, побарувањата, обврските и изворите на средствата и нивната 

вредност; 
 Извештај за реализација на инвестиционите програми, наменските, капиталните и блок 

дотации и дотации за делегирани надлежности и 
 Извештај од одговорниот сметководител со кој ја потврдува точноста и веродостојноста на 

годишната сметка. 
 Извештај на раководството (цели, задачи, мерки, ревија на развој, активности и достигнувања 

во текот на годината); 
 

Сметководство 

Сметководствена евиденција  е во согласност со националните стандарди, прописи и внатрешната 

структура на сметки.  

Сметководствена евиденција и внатрешна ревизија 

Старешината на СИМ, Генералниор секретар и одговорниот сметководител се одговорни за 

примената на одредбите од Законот за сметководството за буџетите и буџетските корисници. 

Извештаите на внатрешната ревизија им се доставува на Старешината на СИМ, Старешинството на 

СИМ и Собранието на СИМ.  
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СИМ воспоставува внатрешен систем и процедури за внатрешна ревизија согласно меѓународните 

стандарди за професионално работење на внатрешната ревизија. 

СИМ кога има статус од јавен интерес и во случај кога годишен буџет е над 20.000 евра во денарска 
противвредност според средниот курс на Народна банка на Република Македонија спрведува 

независна годишна ревизија на своето финансиско работење, а ако има буџет над 100.000 евра во 

денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на Република Македонија, должни 

се да извршат ревизија во согласност со меѓународните сметководствени стандарди.  

Набавка на канцелариска опрема 

Набавката на канцелариска опрема (хартија, фасцикли, пенкала и сл.) се врши преку канцеларијата по 

детална спецификација, дадена од проектните координатори. Тековната набавка ја одобрува 

Генералниот секреатр во координација со секој комесарите и/или проектен координатор, согласно на 

буџетот на СИМ и проектниот буџет, а ја извршуваат проектните координатори и/или комесарите. 

Правила за патувања и прописи 

СИМ ќе им одобрува на вработените во СИМ патувања на конференции и состаноци. Иако на 

најголемиот дел од овие состаноци може да се учествува само со покана, Генералниот секретар да го 

одобрува патувањето на вработените во СИМ, а Старешината на СИМ ги одобрува патувањата на 

генералниот секретар. 
За конференции и состаноци врзани со работата на СИМ, за кои СИМ треба или не треба да ги плати 

трошоци, претходно одобрение треба да се добие од Старешината на СИМ.  

Сите барања за исплата на дополнителни трошоци мора да бидат придружени со белешка. 

Патните и други трошоци на членовите на Старешинството се исплаќаат за нивна работа за СИМ  во 

или надвор од земјата. 

Исплатата оди преку Потврда за патни трошоци од СИМ и прилог патни сметки за учесници во 

висина од автобуски билет во двата правца, а за тренери, обучувачи или експерти по км. + патарина 

согласно правилата во СИМ. Авансот е ограничен на 1 месец.  

 
Дневници за патување по проекти 
-Дневниците за работно ангажираните во СИМ за патување во странство, се со максимален износ  

објавен од Заводот за статистика за соодветниот месец. Трошоците за ноќевање и превоз се 

признаваат со приложување на сметка. 

-За патувања пократки од 8 часа, или во случај да е обезбедено ноќевање и исхрана, не се наплатуваат 

дневници. 

-За патувања во странство помеѓу 8 и 12 часа следува 50% од полната дневница. 

Дневници се исплаќаат доколку се предвидени во буџетот на СИМ. 

Патни трошоци 

На работно ангажираните и хонорарно ангажираните во СИМ им се признаваат патни трошоци со 

одлука на Старешинството на СИМ во сооднос ден/км. со приложување на соодветна сметка. 
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Извршување на средства за програмски активности 

Извршувањето на средствата се врши врз основа на пополнет образец Налог за реализација  од лицата 

ангажирани во СИМ доставени до Генералниот секретар. Генералниот секретар е должен да ги 

провери и усогласи тршоците со динамиката на исплата на средства, и  го потпишува Налогот за 

реализација, по што го предава на извршување кај Старешината на СИМ.  

Потпишаниот налог за исплата од страна на потписниците се извршува од страна на Генералниот 

секретар. 

Наплата на трошоци поврзани со организирани настани  

Се подигнува аванс од СИМ, од проект или сметката за која се трошат. Барањето � Налог за 
реализација произлегува од самите координатори, најрано 4 дена пред настанот или активноста, со 

точно предвидени настани, а од прилика заокружен трошок. На пример: Прокетот Ние за нашата 

заедница бара аванс во висина од 10.000 МКД за следните активности: 

 обука на тема ,,ххххххххх,, за патни трошоци за тренерите и 3 ученика 
Однапред предвидено трошење на средсавата, е задолжително. 

Трошоци 

Трошоци за кои нема соодветна белешка или потврда не се покриваат.  

Надзор врз финансиското работење 

СИМ обезбедува внатрешна контрола; независна ревизија и законска ревизија. 

Внатрешна сметководствена контрола - Надзорниот одбор врши контрола врз финансиското 

работење во согласност со Статутот и општите акти. 

Независна ревизија � Изборот на ревизор, како и содржината на ревизијата ја одредува 

Старешинството на СИМ. Трошоците за ревизија паѓаат на сметка на СИМ освен ако ревизијата не се 

врши по посебна нарачка, во кој случај трошоците ги подмирува нарачателот. 

Законска ревизија - Ревизија може да изврши и со закон овластен орган во согласност со законските 

прописи. 

Права на ревизорот 

Ревизорот има право: на пристап до сите книги, сметки и документи кои се однесуваат на и се во 

посед или СИМ има пристап до нив. Да побара од органите и вработените, сегашни и минати, 

информации и објаснувања за кои мисли дека му се неопходни за извршување на неговите задачи. 

Ревизорот е должен да ја заштити тајноста на информациите кои претставуваат деловна тајна на 

СИМ, а со кои се запознае во текот на извршувањето на контролата. 

Овластување за плаќање 

Налозите за плаќање ги потпишуваат лица што за тоа се овластени со Одлука од Старешинството на 

СИМ и чии потписи се депонираат кај носителот на платниот промет кај кого се води трансакциската 

сметка на СИМ. 
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Уплата на готовина 

СИМ е должен остварените пари во готово по која било основа да ги уплати истиот ден на својата 

сметка, а најдоцна наредниот работен ден. 

Намирување на обврски 

СИМ е должен  да ги намирува обврските во договорениот, односно во пропишаниот рок, преку 

својата сметка, со налог за пренос и со пренос на хартии од вредност. Приоритети при намирување на 

обврски:  

1) даноците и другите јавни давачки утврдени со закон и надоместоците и другите примања на 

работно ангажираните што се остваруваат од друг субјект, а се исплатуваат преку сметката на СИМ; 

2) бруто платите до висина на најниската плата утврдена со општиот колективен договор и на неа 

пресметаните даноци и придонеси; 

3) извршените судски одлуки, извршните одлуки и решенија, налозите и конечните решенија на 

контролните органи (основи за наплата) и налозите по основ на обврски спрема странство; 

4) обврските по основ на промет на стоки и услуги, обврските од заеми и кредити, обврските по основ 

на поврат на вложени и здружени средства и надоместоци за стопанисување со вложени и здружени 

средства и 

5)  други обврски 

Девизно работење 

Курсни разлики - Трансакциите направени во странски средства на плаќање се пресметуваат во 

денари по курсот кој важел на денот на промената. Странските средства на плаќање се пресметуваат 

по курсот кој важи на денот на билансот на состојбата.  

Политика на работа на 
Сојузот на извидници на Македонија 

 

Главна цел  

Вработените во Сојузот на извидници на Македонија (СИМ) се стремат да бидат активна, разнолична 

и вешта група на професионалци кои споделуваат цврста определба за одличен успех во 

спроведувањето на главните цели. Одличниот успех подразбира спроведување на активностите за 

развој што водат кон вистински, значаен и траен придонес во подобрувањето на животите на оние со 

кои работиме. СИМ верува дека вработените се неговата најголема вредност и има за цел да 

поттикнува атмосфера што привлекува, задржува и поддржува креативен, посветен и 

високопрофесионален кадар. СИМ поддржува работна култура насочена кон постигнување чесност, 

тимска работа и одговорност, останувајќи истовремено отворен за иновативност и нови начини на 

размислување. Суштинските вредности на кадарот на СИМ подразбираат определба за давање 

значителен придонес во подобрувањето на квалитетот на животот и помеѓу децата и младите кои 

живеат во Република Македонија; желба за максимална ефективност преку креативност и 

висококвалитетна работа; и грижливост, искреност и меѓусебна почит и почит кон партнерите на 

сојузот.  
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Кој е опфатен со политиката на работа на СИМ 

Со политиката во овој Прирачник се опфатени сите редовно вработени со полно или скратено 

работно време. Таа не ги опфаќа привремено вработените лица ангажирани на кратки периоди или 

соработниците.  

Одговорности  

Врабoтените се одговорни да ја прочитаат политиката на СИМ, да се осигураат дека се 
согласуваат со неа и да предложат нејзини можни подобрувања. Вработените можат да 
поставуваат прашања околу политиките што не ги разбирата или за оние за кои сметаат дека не 
се соодветно спроведени.  

Професионална комуникација  

СИМ  ја вреднува професионалната комуникација меѓу вработените, било да е усмена или писмена, и 

таа да е транспарентна, чесна, реагира брзо, суштински е ориентирана, респектира, емпатична и 

емоционално неутрална. Професионалната комуникација не е груба, емотивна, супериорна, 

сомнителна, прекумерно сензитивна, нејасна или свесно неодговорна. 

Покренување прашања и неодмаздување  

СИМ се придржува и ги поддржува сите македонски закони и регулативи, се усогласува кон барањата 

на неговите донатори и партнери и од секој вработен бара да се придржува кон неговата политика на 

работа.   
Доколку вработените веруваат дека некој го прекршил законот, регулативите, стандардите или 

политиката, се охрабруваат за сите прашања да разговараат со директорите.  

Еднаквост меѓу половите  

Еднаквоста меѓу половите значи еднаква видливост, давање моќ и учество на жените и мажите во 

сите сфери на јавниот и на приватниот живот.  
СИМ е посветена на континуираните напори за разбирање и свесност околу социјално научените 

улоги и определените одговорности за жените и мажите во сите култури и социјални структури што 

ги поддржуваат. СИМ ги зема предвид родовите прашања во процесот на програмски и 

организациски развој и преку организирање различни обуки за новинарите.   

Различност 

Различноста се однесува на признавањето и соодветниот одговор на сличностите и разликите меѓу 

сите групи што ја сочинуваат организацијата. Различноста носи свежи идеи и разновидни гледишта 

во однос на дискусиите и одлуките што се носат од страна на која било група на луѓе, што води кон 

подобро одлучување и создавање работна атмосфера во која секој се чувствува вреднуван.  
 

III. СТАНДАРДИ ОКОЛУ РАБОТНАТА СРЕДИНА  

Како членови на СИМ, од вработените се очекува да посветат време, енергија и интелектуален 

потенцијал во работата, со цел да ја поддржат мисијата на фондацијата и да се однесуваат на начин 

што ќе ги рефлектираат суштинските вредности на извидништвото. Неопходно е да се запознаат со 

сите политики во овој Прирачник. Сепак, постојат бројни политики што бараат посебно внимание, со 

оглед на тоа што опишуваат активности и однесувања кои ја ограничуваат нашата можност за 

одржување работна средина што ги рефлектира вредностите на извидништвото, а кои во некои 

случаи се нелегални. Тие политики се поврзани со: недискриминација, општо вознемирување, 
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сексуално малтретирање, користење на дрога и алкохол, професионално однесување во меѓусебните 
односи. Наведените политики подетално се опишуваат подолу.  

Еднакви можности при вработувањето  

СИМ дава еднакви можности при вработувањето. При секоја регрутација, работно ангажирање, 
промоција и давање отказ од работата, како и во определувањето на подобноста за надомести и 

придонеси, не се земаат предвид расата, бојата, потеклото, религијата, полот, возраста, брачниот 

статус и живеењето во заедница, националноста, сексуалната ориентација, местото на раѓање, 
ограничените можности или друг вид на законски заштитена категоризација, освен доколку е 

дозволено или се бара според закон.  

Сите можности за едукација и обука спонзорирани од СИМ, како и социјалните и рекреативните 

активности на вработените во СИМ ќе им бидат понудени со давање еднакви можности.   

Дискриминација и вознемирување 

Недискриминација  

СИМ не врши дискриминација против вработените или кандидатите за вработување врз основа на 

раса, боја на кожа, потекло, пол, возраст, брачен статус/слободата на живеење во заедница, 

националност, место на раѓање, религија, сексуална ориентација, или против квалификувани 

индивидуи со ограничени способности или против која било друга законски заштитена категорија на 

луѓе. Забрането е и одмаздување кон вработен за поднесување извештај или пријава за 

дискриминација или за соработка во истрага по пријава за дискриминација.  

Сексуално малтретирање  

СИМ изричито забранува сексуално малтретирање на неговите вработени и се определува да 

обезбеди работно место ослободено од овој вид на незаконско однесување.    

Сексуалното малтретирање претставува форма на сексуална дискриминација и значи неприфатливи 

предности засновани на мотиви од сексуална природа, барања за сексуални услуги и друг вид на 

вербално или физичко однесување поттикнато од сексуална природа кога:  

 Таквото однесување или експлицитно или имплицитно се поставува како услов за 

вработување или пружањето или отфрлувањето на таквото однесување од страна на лицето се 

искористува како компонента во основата за донесување одлука околу вработувањето, што 

влијае врз тоа лице; или  

 Таквото однесување има за цел или последица значително да влијае врз работата на лицето 

или во создавањето вознемирувачка, непријателска или непријатна работна атмосфера.  

Освен погоре наведеното, вработените треба да имаат предвид дека романтичните или сексуалните 

односи меѓу колеги може да станат основа за поднесување жалби за сексуално малтретирање.  

Процедура за доставување жалби  

Повремено ќе се јавуваат извесни несогласувања и разлики по одредени прашања помеѓу 

вработените. Вработените се поттикнуваат да се обидат да ги разрешат помеѓу себе. 

Најголемиот дел од овие проблеми на работа можат да се решат неформално. Кога ова е 

невозможно, потребно е да се изнесе сопственото мислење до директно претпоставен. Во 

исклучителни случаи, овие расправии бараат интервенција, Генералниот секератр е на 
располагање за помош на нивното решавање.  
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Старешината има овластување и одговорност за проследување на сите поплаки поврзани со 

малтретирањето во согласност со следниве процедури:   

 Пред да достави жалба до старешината, вработениот не е потребно прво да се пожали пред 

лицето за кое мисли дека го малтретираат.  

 Старешината ќе напише резиме за поплаката врз основа на усменото интервју на секој 

вработен. Вработените имаат можност за увид во резимето и, доколку се согласуваат со него, 

со потпис ќе ја потврдат неговата содржина.  

 Старешината e ополномоштен да презема разумни привремени мерки, со цел да се заштитат 

инволвираните лица.  

Старешината треба да ги истражи и да се обиде да ги реши проблемите, преку процес на 

спроведување интервјуа со страната што се жали, лицето што наводно малтретирало и со други кои 

се свесни за дадената ситуација. Сите прашања поврзани со жалбите за малтретирање и 

последователните истраги треба да останат во тајност до најголемо можно ниво. Како вработени во 

СИМ, мора  да ја заштититат доверливоста на другите вработени, преку тоа што нема да барате да се 

споделат информациите поврзани со какви било поплаки околу сексуалното малтретирање.  

Старешината во разумен временски период ќе издаде писмен извештај со сите сознанија и препораки, 

во насока на тоа дали собраните податоци укажуваат на прекршување на политиката на работење, 

како и соодветното решение на утврдените проблеми. Доколку старешината дојде до сознание дека 

била прекршена политиката на работење, тој/таа може да донесат конечна одлука во однос на 

насоката на реагирање, што може да подразбира еден или неколку од следниве процеси:  

 Обука или советување што се бараат за лицето кое вознемирувало;  

 Посредување меѓу лицето кое вознемирувало и оштетениот;  

 Дисциплинска мерка, до ниво на прекинување на работниот однос на вработеното лице кое 
ја прекршило оваа политика; и 

 Доколку се работи за невработени лица, старешината може да преземе соодветни мерки за 
да обезбеди сигурност за вработените.  

Искористување на информациите  

Заштита на правото  на приватност на вработените 

СИМ е определена кон заштита на правото на приватност поврзано со секој работен статус. Ова ја 

подразбира усмената, писмената или електронската комуникација.  

СИМ  нема да издава извештај за паричниот надомест на брачните другари, партнери, други членови 

на семејството или друга трета страна да разговара за нивните придобивки или други прашања 

поврзани со работниот однос во СИМ без лично одобрение од вработениот.  

Доколку вработениот не дал одобрение, СИМ нема да дава информации за адресата на вработениот, 

телефонски број или други лични податоци на кое било лице, освен на вработените на Фондацијата 

СИМ. Моменталната листа на вработени се чува од страна на администрацијата, а во неа се опфатени 

сите вработени, најблиски членови на семејството, адреси, телефонски броеви и датуми на раѓање.  

Податоци за вработените  

СИМ одржува лично досие за секој вработен. Досиејата се сметаат за доверливи и се во сопственост 

на СИМ; тие се под надлежност и контрола на генералниот секретар.  

    

pdfMachine  
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


Пристап до личните досиеја има генералниот скеретар. Личните досиеја на сегашните или претходно 

вработените лица не се на располагање за увид од страна на трети лица надвор од СИМ. 

Етичко работење со информациите  

Информациите што ги добиваат вработените, до кои имааат пристап или ги обработуваат во рамки на 

работно место или како вработен се сопственост на СИМ. Злоупотребувањето, крадењето или 

неовластеното стекнување или распространување на заштитените или доверливи информации ќе 

резултира со дисциплински мерки, што може да води кон отпуштање од СИМ, доколку е тоа 

соодветно.  

Вработен во СИМ, не смеат да споделуваат доверливи информации што биле споделени со нив или 

можеби  ги виделе или слушнале со други вработени или со трета страна.  

МАЛТРЕТИРАЊЕ 
СИМ силно го поддржува правата на сите свои вработени да работат во средина, ослободени од сите 

форми на вознемирување, вклучително и малтретирање врз основа на раса, боја, религија, пол, 

сексуална ориентација, национално потекло, возраст, инвалидност или кој било друг заштитен 

категорија. 
Малтретирањето е вербално или физичко однесување деградирање или дека покажува непријателство 

или аверзија кон физичко лице поради: раса, боја, религија, пол, политичката, сексуална ориентација, 

национално потекло, возраст, инвалидност, или кој било друг заштитен категорија, или дека на 

поединецот, роднини, пријатели или соработници и дека создава застрашувачка, непријателска 

офанзива или работна средина; неразумно ја попречува работата на индивидуална изведба или на 

друг начин негативно да влијае на поединецот можности за вработување. 
 
Тортурата однесување вклучува, но не е ограничена на: 

 Негативни епиетети;  
 Стереотипност; 
 Вистински, заплашување или непријателски акти кои се однесуваат на горенаведените 

карактеристики; 
 Писмен или графички материјал кој понижува или покажува непријателство или аверзија кон 

поединец или група, бидејќи од горенаведените карактеристики, а тоа е поставен на ѕидовите, 

огласни табли, или на друго место во просториите на компанијата, или циркулираат на 

работното место на хартија или во електронска форма; 
 

Се забранува малтретирање од секаков вид. Секое прекршување на политиката со малтретирање 

треба да се пријави веднаш кај Генералниот секретар без страв од негативни последици. 

Генералниот секретар мора да направат јасна слика  во нивната комуникација и активностите дека  

малтретирање е неприфатливо и нема да се толерира.  

Сите ситуации ќе бидат третирани максимално доверливо и веднаш ќе се спроведе истрага. СИМ ГО 

ЗАБРАНУВА секој облик на одмазда против еден вработен за поднесување на жалбата, според оваа 

политика или за помош на жалба во истрагата. Ако резултатите од истрагата покажуваат дека имало 

таква акција, тогаш се вклучуваат дисциплински мерки, вклучително и престанок ма работниот однос 

на сторителот.  

Приватна употреба на опремата и имотот на СИМ 

Службената опрема на СИМ може да ја користите за приватни цели до разумни граници, при што ќе 

водите сметка тоа да го правите вон работното време, а за тоа СИМ да добие соодветен надомест. 

Употребата на опремата на СИМ за поголеми проекти треба да биде одобрена од страна на 

генералниот секретар.   
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СИМ не дозволува испраќање на приватни писма со поштенски трошоци направени во име на 

сојузот.  

За сите приватни национални и меѓународни разговори реализирани од службените телефони на 

СИМ што резултираат со трошоци за сојузот вработените мораат да платат надомест. Надоместот 

мора да биде платен во рок од пет дена по добивањето копија од сметката на СИМ или потврда за 

известување од финансискиот оддел.  

Вработените не смеат да користат финансиски средства на СИМ за да купуваат предмети или услуги 

за приватна употреба, освен во итни случаи или за трошоци поврзани со авионски превоз или 

преноќување поради приватни причини при патување во име на СИМ. Вработените го плаќаат 

надоместот во рок од десет дена од добивањето на известувањето од финансискиот оддел или од 

последниот ден на вашето патување.  

Доколку вработените не платат надомест за приватното користење на телефоните на СИМ во период 

од десет дена или доколку користат финасиски средства на СИМ за цели поразлични од горе 

наведените, треба да ги вратат сите финансиски средства на фондацијата и телефонските апарати. 

Можно е на вработените да им се забрани и идно користење на службените телефони на СИМ за 

какви било приватни разговори. 

СИМ дозволува вработените да ги користат неговите мобилни телефони. Лични разговори преку 

мобилен телефон се дозволени до износ во висина на износот предвиден во проектните буџети. За 

износот над одредениот износ на месечно ниво, вработениот на СИМ е должен да плати надомест кај 

генералниот секретар во период од пет дена од датумот на добивањето на телефонските сметки.  

Користење на техничките ресурси  

Како корисник на ресурсите на СИМ за електронско информирање, вработените имаат права и 

обврски што се опишани подолу. Ова се однесува на сите компјутерски системи на СИМ, мрежи и 

телекомуникациски системи, како и ресурсите на интернет до кои се пристапува преку системите на 

сојузот.  

Користењето на техничките ресурси на СИМ, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на електронската 

пошта на СИМ и/или Интернет, телефон или компјутерска адреса, ја подразбира согласноста на 

вработените за нивната адреса и комуникацијата да бидат на увид и мониторинг од страна на СИМ. 

Доколку вработените ги користат системите се согласувате да ги користите според политиката на 

работа и СИМ го зачувува правото да ја реализира оваа политика на начин што го смета за 

конзистентен.  

Обврски на вработените  

Со цел да се обезбеди ефикасно и безбедно функционирање на системот, мора да се почитуваат 

воспоставените политики и процедури на СИМ, како на пример, политиката за заштита на 

системските ресурси од вируси.  

Примери на активности што се сметаат за прекршок на оваа политика се:  

 Користење на системот на СИМ за илегални или криминални цели.  
 Неовластено користење на ресурсите за комерцијални активности.  
 Значително и намерно попречување на овластеното користење од страна на друго лице.  
 Компромитирање или обиди за компромитирање на приватноста или доверливоста, а особено 

обидите за читање на електронската пошта или заштитените директориуми на друго лице.  
 Неовластено модификување или обиди за модификување на системските структури, 

вклучувајќи инсталација на софтвер или хардвер. Ова подразбира користење на системот на 
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СИМ како основа за уништување на други системи.  
 Опструкција на работата на другите лица преку апсорбирање на значително голем квантитет 

од системските ресурси (на пример, од широкопојасната мрежа или печатачите). Ова 

вклучува, но не е ограничено на, играњето видео игри или монополизирањето на 

информациските ресурси за забава или приватна употреба.  
 Дозволување на неовластен пристап до адресите и лозинките.  
 Прекршување на договорите за лиценцирање.  

Техничките ресурси се наменети за вршење на дејноста на СИМ. Дозволено е ограничена приватна 

употреба и тоа не треба да се попречува работата на СИМ или да ја намал продуктивноста на 

вработените. �Ограничената приватна употреба� вклучува одговарање на приватни електронски 

пораки или приватно истражување на Интернет вон работно време, но тоа не подразбира 

искористување на системите на СИМ за �сурфање� или играње компјутерски игри.  

Право на СИМ да ги заштити своите технички ресурси  

Кога можните прекршувања на оваа политика му се закануваат на интегритетот на мрежата или на 

други технолошки ресурси, лицето определно за информативните системи може да биде овластен да 

дејствува во насока на спречување или решавање на таквите проблеми без претходно известување 

или добивање согласност. Во оваа смисла, лицето определно на информативните системи, земајќи ги 

предвид правото на приватност и другите права на корисниците, има овластување да влезе во 
просторијата заради испитување на директориумите, лозинките, информациите околу адресата, 

печатените материјали, лентите или други материјали што може да помогнат во решавање на 

појавениот проблем.  

Сите работни директориуми, сочувани податоци или електронската адреса што ја отвориле 

вработените или ја користат за извршување на своите работни обврски, како и опремата се во 

исклучива сопственост на СИМ.  

Лицето задолжено за техничките ресурси и електронската архива на СИМ најмалку два пати во 

месецот врши двојна заштита (back up) на целата архива на СИМ. 

Политички и комерцијални активности  

Изјава до јавноста  

Вработените на СИМ не смеат да преземаат партиски или комерцијални активности во име на СИМ. 

Понатаму, не смеат да го искористуваат логото на СИМ, графичкиот дизајн, досиејата или системот 

за испраќање електронска пошта за политички или комерцијални цели. Сепак, оваа политика не ја 

исклучува идентификацијата како вработени на СИМ, со тоа што ќе се потврди дека изјавите што ги 

даваат или активности што ги реализираат не ја претставуваат СИМ.  

Безбедна и здрава работна средина  

СИМ е посветена на обезбедување безбедна и здрава работна средина за вработените, партнерите и за 

посетителите. Вработените се должни да придонесат кон заедничка грижа за просторот, со што сите 

вработени ќе бидат во можност да работат во безбедна и здрава работна средина, како и да бидат 

претпазливи со нивото на бучава. Покрај ова, СИМ има разбирање дека некои вработени може да 

имаат физички реакции кон животни, парфеми или одредени растенија. Од вработените се бара 

претпазливост кон останатите колеги кога планираат да донесат, користат или носат лични предмети 

и содржини во работниот простор.  
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Користење на дрога и/или на алкохол  

Политика на СИМ е да се залага за работна средина ослободена од користење на дроги и алкохол. 

Секое прекршување на оваа политика може да резултира со дисциплински мерки. СИМ им забранува 

на вработените да произведуваат, дистрибуираат, распространуваат, поседуваат или користат 

незаконски супстанци во просториите на СИМ, на настани што ги организира СИМ или при работење 

во име на СИМ, без разлика дали тоа е во неговите простории или вон нив.  

СИМ забранува и консумирање на алкохолни пијалоци од страна на вработените во работните 

простории на сојузот, освен доколку тоа е одобрено за специјални настани на СИМ или кога е 

специфично одобрено од страна на генералниот секреатр. Доколку вработениот е под влијание на 

алкохол не смее да доаѓа на работа или да врши работни задачи за СИМ.  

Деца на работа  

СИМ ги прифаќа ситуациите кога ќе биде потребно децата на вработените да престојуваат во 

канцеларија со вас. Кога во канцеларијата се наоѓаат децата на вработените  одговорноста за нивен 

надзор на начин што ќе биде безбеден и соодветен за детето и со минимално влијание врз работата на 

колегите. Исто така, одговорноста на секој од вработените е за претпазливост кон другите колеги кога 

посетуваат гости со нивните деца или кога тие го користат просторот на СИМ. СИМ не ја прифаќа 

одговорност за повреда на дете или на децата на вработените кои се под ваш надзор при престојот во 

СИМ.   

СИМ може да го прекине работен однос со доставување писмено известување од триесет (30) дена, 

нагласувајќи ја причината за таквата постапка. Како алтернативна мерка, вработениот може да биде 
казнет со намалување на нето платата од 15 проценти, но не повеќе од шест (6) плати. Причините за 

прекин на работниот однос преку отпуштање/намалување на платата може да опфатат, но не се 

ограничени, на следниве околности:  

a) неуспех на вработениот да ги извршува своите работни одговорности или другите обврски според 

договорот во насока на задоволување на работодавачот. Сепак, работодавачот овозможува на 

вработениот да му даде триесет (30) дена во кои тој/таа треба да го подобри извршувањето на 

работните задачи.  

b) неуспех на вработениот да ја почитува работната дисциплина во согласност со поставените 
правила од работодавачот или неуспех да се придржува кон соодветите закони  и регулативи за 

извршување на работните задачи; а особено доколу вработениот:  

1. не ги исполнува или извршува работните задачи навремено;  

2. не ги почитува регулативите што се на сила околу извршувањето на работните задачи;  

3. не се придржува кон времето на работа и искористувањето на работните часови;  

4. не бара навремено денови за отсуство од работа или не го информира работодавачот за тоа;  

5. отсутен е од работа поради болест или друга оправдана причина, но не го информира 

работодавачот во период од дваесет и четири (24) часа;  

6. работните инструменти не ги третира како што треба или тоа не го прави во согласност со 

техничките инструкции за работа; 

7. предизвикува штета, загуба или грешка во работата и не го информира работодавачот за тоа 

веднаш;  

8. не го користи соодветно имотот на работодавачот или не ги одржува имотот и опремата за 

заштита при работа; и   

9. на незаконски и неовластен начин го користи имотот на работодавачот.  
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Мониторинг и евалвација 

Со намера да се унапредува  ефективноста во работата преку креативност и висококвалитетна работа, 

грижливост, искреност и меѓусебна почит и почит кон партнерите на СИМ,  се воспоставува пракса 

на континуирано следење и оценка на резултатите од  работата на вработените, користејќи соодветни 

методи и алатки со намери да се постигне поголема ефективност, да се обезбеди професионално 

надградба и да го зголеми своето позитивно влијание во заедницата.  
Во описите на работните места  се поставуваат очекуваните резултати и индикатори на успех врз 

основа на кои потоа се прави оценката. За оценка на степенот на остварување на целите и 

постигнатите резултати од работењето СИМ, во принцип, ќе ги употреба на следните методи и 

алатки: 
1. СВОТ анализа за утврдување на напредокот во остварување на поставените цели (еднаш 

годишно на работилници за планирање, водени од надворешни лица); 
2. Прашалници (евалуациони листи) за оценка на постигнатите резултати од работата на 

вработените; 
СИМ е посветена на препознавање и наградување поединци за својата работа и нивните  
исклучителни перформанси. Затоа, старешината одредува соодветни стандарди за 

вработените. Овие стандарди се воспоставени за да безбедат  сигурност дека вработените ги 

исполнуваат обврските како што се дефинирани во описот и плановите за работа. 
Официјалната процена на персоналот  се врши најмалку еднаш годишно. 

Зголемувањето на платата и унапредувањето се директно поврзани со процесот на оценување 

на ефикасноста. 

Проценкатаа на ефикасноста на системот ги има следните цели: 

 Да се понуди можност базирана на самооцеенување, мерено во однос на критериумите 

утврдени за поставените задачи и одговорности доделени на работникот, можност да 

разговара за менаџерските субјективни заклучоци кон персоналот;  
 Да се обезбеди соодветен систем на оценување и вреднување на вработените да ги споделат 

повратни информации за ефикасноста и соодветноста на задачите, одговорностите во иднина, 

оперативните ограничувања и сите други работи поврзани со теми кои влијаат на 

вработениот.  
За оваа цел, секој вработен пополнува  формулар за Годишна оценка на ефикасноста, кој 
секоја година го составува старешината, и се доставува до генералниот секретар за коментар 

и оценка. Секој вработен се состанува со неговиот или нејзиниот претпоставен да 

разговараат за неговите или нејзините перформанси во текот на месец и/или за годината (на 

крајот на годинава). Предностите и можностите за подобрување се идентификувани во текот 

на таквиот состанок. Средбата, сама по себе е билатерален дијалог со можност за 
конструктивен фидбек на двете страни. 

Старешината и генералниот секретар разговараат за резултатите од  оценувањето на 
менаџментот на сојузот. СИМ разговара со  програмските/проектни координатори и 

вработените во програмите за постигнатите резултатите од нивната оцена за менаџментот на 

СИМ. 

Според оценка и резултатите, одлуката за дополнителни унапредување или зголемување на 

надоместот е во сосгласност со скалата за плати која се прави согласно на потребите и 

буџетот. 
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СИМ ќе подготви формат на прашалник за проценка на нивото на задоволство и исполнување на 

обврските на вработените како и квалитетот на нивната работа.Заклучоците и препораките дадени во 

нив, ќе бидат доставени до вработените со цел надминување на слабостите. 

VI. РАБОТНИ ЧАСОВИ, ПЛАНОВИ ЗА ОТСУСТВО ОД РАБОТА 

Работни часови  

Работните часови на СИМ  се од 08,30 до 16,30 часот, од понеделник до петок, вклучувајќи и 30 мин. 

пауза за ручек. Сепак, може да се случи да има потреба од работа и за викенд или навечер. Доколку 

ова се случи, вработените се во можност работната недела да ја прилагодат на соодветен начин. Ова 

треба заеднички да го разгледуваат со претпоставениот. Од вработените се очекува да работат во 

канцеларија за време на вообичаената работна недела, но може да се појават и околности кога ќе 

имате потреба да работите од дома. Секогаш кога е возможно, потребно е вработените да добијат 

претходно одобрение за работа од дома од страна на генералниот секретар.  

Евиденција на работното време 

Секој вработен во СИМ е должен да го евидентира своето работно време за секој ден поединечно. 

Евиденцијата се врши во административна форма во соодветна направен формат. Секој од 

вработените се потпишува во соодветен формат кај генералниот секретар. Пристап до евиденцијата за 

работно време имаат  старешината и генералниот секретар. 

Флексибилно работно време  

За периоди помалку од цел работен ден: Флексибилно работно време е времето вон работа за време 

на вообичаен работен ден.   

Во интерес на одржување функционална и ефективна работна атмосфера, СИМ поддржува 

флексибилност во распоредот на работата. Ова значи дека на повремена основа вработените можат на 

дневна работа да ја направиат флексибилна и да ја прилагодите на личните потреби, со тоа што 

претходно ќе добијат одобрение од страна на претпоставениот. Флексибилно работно време е време 

во кое вработениот има потреба или сака да излезете од работа за одреден период (вообичаено 

помалку од неколку часа). Примери за тоа се присуство на родителска средба, средба во банка или со 

сметководител, помош на постариот родител за средба со адвокат, земање подолга пауза за ручек за 
ангажирање во физички активности или учество во активност што се одржува за време на вообичаени 

работни часови. Флексибилно работно време не е време за закажување медицински или 

стоматолошки прегледи; за тоа треба да користите акумулирани денови за боледување.  

За цел ден: Со добивање одобрение од страна на претпоставениот и на повремена основа може да се  
избере да се компензирате времето на работа кога ги надминале минималните работни часови во 

платен период со слободен ден подоцна. На пример, можеби ќе сакате да работите во сабота наместо 

во понеделник следната недела или, пак, доколку сте заработиле значителен број дополнителни 

часови, надминувајќи го минимумот на платен период, да сакате да земете слободен ден, притоа не 

искористувајќи го акумулираното слободно време.  

Флексибилното работно време не е гарантирана предност и не се регистрира на основа �час за час�.  

Планови за отсуство  

План за отсуство во основа е термин што подразбира годишен одмор, боледување, слободен ден од 

лични причини, ден на жалост и празници. Тоа не го вклучува �платеното време на отсуство 

одобрено од претпоставениот�, што е наведено подолу.       
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СИМ овозможува слободно време за отсуство од работа поради годишен одмор, лични причини или 

болест.  

Претпоставениот е потребно да ви даде одобрение за користење на слободното време (исклучувајќи 

го боледувањето).  

Заради ефикасност, планирање и добра комуникација меѓу вработените и претпоставениот и другите 

вработени, потребно е, колку што е можно порано, да се побара слободно време однапред.  

Доколку вработените сакаат да користат годишен одмор, ден од лични причини или, пак, 

неискористен �одмор�, пред да се користи тоа време морате да добиете одобрение од 

претпоставениот. Доколку претпоставен не е на располагање во подолг период одобрение е потребно 

да побарате од лицето пред кое е одговорен претпоставениот.  

Целиот период на отсуство мора да биде регистриран во формуларот за присуство на работа. 

За користење на денови од годишниот одмор се поднесува писмено барање, најдоцна 7 дена 

пред почетокот на користењето на одморот, до директно претпоставениот. Барањата за 

користње на одмор ги одобрува генералниот секретар, а на генералниот секретар 

Старешината во согласност со евиденцијата и планот за користење на одмори 

Годишен одмор  

Акумулиран годишен одмор  

Сите вработени, освен привремено вработените или ангажираните соработници, имаат право на 

платен акумулиран годишен одмор. СИМ може да има колективни периоди на годишен одмор.  

Празници  

СИМ ги признава празниците според македонскиот закон.Празниците што се паѓаат во денови на 

вашиот годишен одмор или при платено отсуство нема да се сметаат како ден за годишен одмор или 

отсуство од работа. СИМ не плаќа за неискористени празници по прекинот на работниот однос.  

Вработени во редовен работен однос. Доколку сте вработен во редовен работен однос и го 

користите празникот ќе ви биде платена вашата редовна (или пресметана) основна плата.  

Вработени со половина работно време. Доколку редовно работите 20 часа или повеќе, но помалку 

од 40 часа неделно, имате право на платени празници по пресметана сума еквивалентна на вашите 

редовни работни часови. На пример, вообичаената работна недела е 30 часа: имате право на 75 

проценти од вашата плата.  

Платено отсуство одобрено од претпоставениот  

Платено отсуство е отсуство што се плаќа и одобрено од претпоставениот пред да го користите 

слободното време. Платеното отсуство е различно од годишен одмор, боледување или ден од лични 

причини. Сепак, заради пресметката тоа се третира на истиот начин како и боледувањето и 

годишниот одмор. Тоа не е гарантирана придобивка. Платеното отсуство на формуларот за присуство 

на работа треба да се пријави како осум часа (или доколку работите со половина работно време 

соодветно пресметано), притоа нагласувајќи дека се работи за платено отсуство.  

Ова што следува во продолжение се насоки за вашиот претпоставен при одлучување околу платеното 

отсуство. Доколку во име на СИМ вработениот патува на друг континент за период од една недела (7 

дена) или подолго или за време на викенд може да им биде дозволено, во разумни мерки, да 

искористите период на платено отсуство за да вршите лични работи.  
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Извршниот директор може да додели и период на платено отсуство на вработените кои, на пример:  

 Вложиле значително време и напори, односно работеле на голем проект што барал 

повеќечасовна работа;  

 Морале да работат за време на викенд за да ги остварат зацртаните рокови;  

 Изгубиле денови на годишен одмор поради непланирана работа на крајот од годината; или  

 Морале да потрошат планиран годишен одмор поради непланирана работа.  

Боледување  

СИМ овозможува компензација во вид на �боледување� кога сте отсутни од работа од следниве 
причини:  

 Болест или повреда, други здравствени потреби, како на пример медицински или 

стоматолошки прегледи, физикална терапија или советување.  

 За да учествуваат во програма за губење тежина пропишана од лекар, за откажување од 

пушење, во програма за откажување од консумација на алкохол/дроги, со тоа што ќе потврдат дека 

програмата не се реализира во неработни часови и ќе обезбедите писмен наод од вашиот лекар.  

 За периодот во кој не се работи поради бременост и раѓање на дете (мајка или татко или лице 

во таа улога) и за процес на посвојување дете, вклучувајќи ги првите и последователните средби 

заради посвојување или понатамошна грижа.  

 За грижа околу болен член на вашето непосредно семејство. Заради објаснување на оваа 

политика, член на непосредно семејство претставува сопруг или партнер во заедница; родител или 

некој кој ја има таа улога, маќеа или очув; родител на сопругот/сопругата, партнер со кого се живее 

во заедница и дете. (Терминот дете вклучува посвоено дете, дете со партнерот со кого се живее во 

заедница, дете над кое се има старателство или дете на сопругот/сопругата кое е под 18 години или 

кое не е во можност самото да се грижи за себе).  

Со цел да се управува со обемот на работа или да се обезбеди покриеност во извршувањето на 

работата за време на отсуство, доколку вработениот има потреба од користење на боледување 

потребно е да го побара од  претпоставениот колку што е можно побргу, во рок од 24 часа (освен 

доколку физички не е во можност да го сторат тоа). Доколку претпоставениот  не е достапен 

потребно е да се контактира со неговиот/нејзиниот претпоставен. За секое отсуство претпоставениот 

ги информира другите вработени. Потребно е до претпоставениот да се достави медицинска потврда 

со која се потврдува неможноста за присуство на работа не подоцна од третиот работен ден во кој не 

работите. Првите 21 ден од акумулирано боледување се утврдени и платени од страна на СИМ, 

додека за периодот што следува надоместот треба да се утврди и исплати од страна на Фондот за 

здравство.  

Фондацијата не плаќа за неискористено боледување доколку вработениот го прекине работниот 

однос.  

Друг вид на платено отсуство  

За време на периодот на работа имате право на платено отсуство до вкупно 7 дена за следниве 

настани:  

1. Пет (5) дена за смрт на сопруг/сопруга или дете на вработениот 

2. Пет (5) дена за стапување во брак; природна катастрофа; или професионален или друг вид на 

преглед на вработениот;  
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3. Два (2) дена за стапување во брак на дете на вработениот; за раѓање или посвојување на дете; 

смрт на родител, брат, сестра на вработениот; смрт на родител на сопругот/сопругата; или 

преселба на блиското семејство на вработениот во друг град; 

4. Еден (1) ден за смрт на дедо или баба на вработениот; или локална селидба на блиското 

семејство на вработениот. 

Доколку чувствувате дека имате потреба од дополнително отсуство можете да користите друг вид на 

отсуство од работа. За тоа е потребно да побарате одобрение од претпоставениот.  

Неплатено отсуство  

Од лични причини вработените можат да побараат неплатено отсуство за период до три месеци што 

нема да биде платено од СИМ. Секое барање за неплатено отсуство од работа од лични причини се 

разгледува на индивидуална основа. Барање ќе биде разгледано од страна на Генералниот секретар и 

за него е потребно негово одобрение. Следниве околности може да се сметаат за причини за 

неплатено отсуство:  

 Итни приватни работи 

 Домашна нега на член од семејството на вработениот кој не се негува во медицински центар 

 Изградба или реновирање на дом на вработениот 

 Учество на вработениот на културни или спортски манифестации, конгреси, конференции и 

слично.  

Професионален развој  

Професионалниот развој на вработените е директно поврзан со стратешките цели и приоритети на 

СИМ, според што внимателно ќе бидат разгледувани можностите за учество во развојни активности 

што ја одржуваат и подобруваат професионалната стручност и способности, со цел да се обезбеди 

остварување на целите на развојната политика на СИМ. Со оваа политика имаат право да бидат 

опфатени сите вработени на СИМ.  

ПАТУВАЊА  

Патувања (сите вработени на СИМ и неговите консултанти)  

СИМ плаќа единствено за најекономичната и/или директна линија до вашата деловна дестинација. 

Доколку приватното вработениот го поврзува со службеното патување во име на СИМ,  е одговорен 

за плаќање или обезбедување надомест за патните трошоци на сметка на СИМ.  

Процедури на вработување и отпуштање од работно место 
Процедурите за вработување и отпуштање од работно место, утврдуваат начин на работа и 

правила и техника за постапување при процес на вработување и отпуштање на работно место 

во Сојузот на извидници на Македонија (СИМ). Процедурите се засноваат на законските 
прописи за работни односи. 
Вработување 

Дефиниција на статусот на вработување  

Пробен период. Во првите три месеци од вработувањето сите лица се водат за 

нововработени. И вработените со цело работно време и вработените со половина работно 

време се подложни на пробен период во работењето.  
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Цело работно време. Редовно вработените се со цело работно време најмалку осум часа 

дневно и пет дена во неделата на редовна основа.  

Половина работно време. Работа изнесува помалку од 40 часа неделно, но најмалку 20 часа 

на редовна основа со половина работно време.  

Привремено вработени и консултанти. Привремено вработените и консултантите, во 

основа, се ангажираат за конкретен временски период,за да работат на нешто што се бара за 
краток период или, пак, за нешто специјализирано или неопходно за програмата или 

проектот. Како такви, привремено вработените и консултантите не добиваат придонеси или 

слободно време од работа.  

Работно ангажирање  

Вработување на блиски членови на семејството и роднини  

Членови на семејството на вработените и други нивни роднини можат да бидат вработени во 

СИМ. Членовите на семејствата и другите роднини не смеат да бидат вработени во ситуација 

кога се има ситуација на претпоставени&нбсп; на директен начин помеѓу нив.  

Заради подобро објаснување на оваа политика, семејството и другите роднини се: (а) дете, 

родител, брат/сестра, тетка, чичко, братучед, брачен партнер или партнер со кој се живее во 
заедница; (б) родител, брат или сестра, дете на сопругот/сопругата или партнерот на 

вработениот; и (в) посвоено дете на вработениот или дете над кое вработениот има 

старателство.  

Регрутирање и селекција на кандидати за работување 

СИМ е работодавач кој дава еднакви можности при вработувањето.  

Определувањето на кандидатите за вработување во СИМ го координира Старешината на 

СИМ или неговиот овластен претставник. 

СИМ го задржува правото без формално определување кандидати или процес на селекција да 

му додели позиција на веќе вработено лице или да ангажира некого однадвор.  

Надомест на трошоците за патување на кандидатот  

Во основа, СИМ не ги надоместува патните трошоци на кандидатот за негово присуство на 

интервју.  

Ориентација  

 СИМ обезбедува процес на ориентација за сите нововработени  

 Целта на ориентациониот процес на СИМ е:  

o Да ја сподели историјата на СИМ, со што вие би разбрале како станавме 

организација каква што сме денес;  

o Да &нбсп;овозможи јасно разбирање на мисијата, стратешки план и 

приоритети, работна средина и вашата улога во асистирањето кон успехот на 

СИМ;  

o Да помогне во совладувањето и разбирањето на нашите политики и процедури 

и системи; и 
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o Да осигура дека го разбираат она што се очекува од нив и начинот на кој се 

служи со информирањето и обезбедувањето повратна реакција за да им 

помогне да успеат во работата за СИМ.  

Опис на работните места  

Вработените во СИМ добиваат копија од описот на работното место од генералниот секретар 

непосредно при работното ангажирање. Сите описи на работното место за позициите што ги 

имале се сочувани во досието за персоналот на СИМ. 

Претпоставените лица се одговорни да обезбедат комплетирање на описите на работните 

места и тие да бидат разгледани и одобрени од страна на старешината. Претпоставениот е 

одговорен и за годишно разгледување на описот на работното место заедно со вработените. 

Вработените можат да иницираат разгледување на описот на работното место со&нбсп; 

претпоставениот доколку сметаат дека одговорностите што тој ги содржи биле променети. 

Сите промени на описот на вашето работно место мора да бидат одобрени од страна на 

старешината.  

Напуштање на работното место  

Прекин на договорот  

Старешината на СИМ има одговорност за прекин на работниот однос на вработените. 

Притоа, тоа ќе биде усогласено со македонските закони и регулативи околу прекинот на 

работниот однос. СИМ писмено ќе го извести вработениот 30 дена пред неговиот последен 

работен ден, доколку тоа не е поинаку конкретизирано со индивидуалниот договор за 

склучување работен однос.  

СИМ може да го прекине договорот за работен однос без претходно известување доколку 

вработениот се однесува и работи на несоодветен, неприфатлив или криминален начин, што 

во македонскиот Закон за работни односи се дефинира како прекин на работниот однос со 

причина. Тоа се опишува со извршување на следниве активности од страна на вработениот:  

а) Неоправдано отсуствувал од работа вкупно три (3) работни денови или пет (5) 

последователни работни денови во текот на една (1) година;  

б) Го злоупотребил боледувањето;  

ц) Ги прекршил законите и регулативите за стапување во работен однос и за безбедност; 

што би значело дека вработениот не се придржувал кон правилата за заштита од 

болести, заштита на работа или заштита од пожар, експлозија, од опасно влијание од 

отрови и други опасни материјали, или ги злоупотребил регулативите за заштита на 

човековата средина; 

д) Носи или консумира алкохол или е алкохолизиран на работа или, пак, е под влијание на 

наркотици додека работи; 

е) Извршил кражба, свесно му предизвикал штета на работодавачот или му предизвикал 

штета на работодавачот поради екстремна безгрижност;  

ф) Доколку е некомпетентен или го надминал овластувањето во рамки на неговото 

работно место;  

г); Открил деловна, професионална или државна тајна.  

Овој договор законски ќе се прекине по случувањето на одредени настани, што вклучуваат, 

но не се ограничени на следново:  
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а) губење на работната способност на вработениот, како што е утврдено во согласност со 

соодветниот закон;  

б) на вработениот со закон му е забрането да ги врши дефинираните работни задачи и нема 

можност за обезбедување други задачи за него;  

в) вработениот е отсутен од работа над шест (6) месеци последователно, поради затворска 

казна или поради доставена изјава за мерка за безбедност, образование � ако не е одобрено, 
или заштита што трае подолго од шест (6) месеци.  

г) &нбсп;вработениот стекнал услов за пензионирање, освен доколку работодавачот, во 

согласност со условите дефинирани во соодветниот закон, не одлучи да го продолжи 

вработувањето; или доколку не е поинаку утврдено со одредби од македонскиот закон за 

работни односи.  

д) отворена е процедура за прекин на работата на работодавачот како правно тело, според 

условите и на начин пропишан со закон.  

До прогласувањето на одлуката за отпуштање, вработените &нбсп;од работното место ќе 

бидат отстранети со писмена наредба од овластениот претставник на работодавачот во 

следниве случаи:  

а) вработениот претставува закана за животите и здравјето на вработените или други лица 

или вработениот оштетува вредна опрема;  

б) присуството на вработениот на работа и неговата идна работа лошо ќе влијае врз дејноста 

на работодавачот;  

в) вработениот го попречува или оневозможува утврдувањето одговорност за нарушување на 

работните задачи; или  

г) против вработениот се покренети кривични постапки за криминално дело извршено на 

работното место или кој е поврзан со неговата работа.  

Незадоволителна работа  

СИМ се залага до најголем можен степен да им помогне на вработените при извршувањето 

на нивната работа. Ова подразбира тековни, како и поформални разговори меѓу нив и 

претпоставениот, заради определување на она што претставува добро извршување на 

работните задачи.  

Претпоставениот со вработен може да разговара за аспектите од работата во кои е потребно 

да се подобрува однесувањето или за активностите што не се соодветни, скалилата на 

подобрување, како и методите или ресурсите што им помогаат во извршувањето на работата. 

Тој/таа може да ја утврди и временската рамка во која СИМ ќе очекува да ја завршите 

работата на задоволително ниво. Сепак, доколку работењето на вработениот не се подобри 

или продолжува да се однесува или дејствува на начин што не е прифатлив, СИМ може да го 

прекине работниот однос.  

Оставка од страна на вработениот  

Доколку вработениот е во редовен работен однос СИМ, според македонските закони, од него 

се бара да достави известување за оставка 2 недели (15 дена) пред денот на истекувањето на 

договор. Оставка треба да се доставите писмено, адресирана до генералниот секретар.  

Доколку вработениот е на пробен работен период од него се бара колку што е можно побргу 

да достави известување за оставка. Сепак, според македонскиот закон, договорот за работен 
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однос можете да се прекине со доставување писмено известување 5 дена однапред. Оставката 

треба да се достави писмено и адресирана до генералниот секертар.  

Интервју при напуштањето на работното место  

За да се овозможи непречен и ефикасен премин, потребно е да се организираат и 

класифицираат материјалите во канцеларија и на компјутер, ослободувајќи ги од непотребни 

информации; и пред да заминат од работа со претпоставениот да се разгледа преостанатиот 

материјал. Потребно е да изработат и Завршен извештај, во кој ќе се конкретизира статусот 

на нивните работни обврски, идните активности и кој работи со вработениот на даден проект 

или задачи, како и постапките што се користат во тековната работа и тоа да го разгледа 
претпоставениот. Копија од Завршниот извештај ќе биде сочувана во личното досие на 

вработениот.  

Пред прекинот на работниот однос во СИМ, со вработениот ќе се сретне со 

администрацијата, за да се разгледа состојбата околу придонесите, слободните денови, 

подмирување на обврските околу предметите што сте ги должеле, како и заради 

компензирање на некои неисплатени обврски кон него или во однос на кои било други 

прашања поврзани со прекинот на работниот однос. На генералниот скертар вработениот 

мора да му ги остави податоците за контактирање и промени на адресата, како и да ги 

вратите клучевите од објектот и сиот друг имот на СИМ на последниот работен ден или пред 

тоа. Доколку не ги завршат горенаведените задачи и барања на банкарска сметка на 

вработениот нема да му биде префрлена последната месечна плата.  

Повторно вработување  

Доколку претходно лицето работело во СИМ &нбсп;во редовен работен однос или на 
позиција со половина работно време (што не е привремена или заснована на склучен договор 

за соработка) и повторно сте ангажирани &нбсп;по завршувањето на претходниот договор 

претходните години од службата ќе бидат додадени на неговиот работен стаж, заради 

пресметка на стапката на акумулација на годишниот одмор.  

Правила за Конфликт на интерес 
 

Потенцијален конфликт на интерес постои кога членовите на  Сојузот на извидници на Македонија 

(СИМ)  може да ја искористат својата позиција за влијание и доверба во СИМ за да ги унапредат 

своите лични, професионални или финансиски интереси или интересите на член од семејството и 

деловен соработник или, пак, кога таквиот интерес може да влијае или да се чини дека влијае врз 

акциите и проценката на вработените или застапникот на СИМ.  

За член на семејството се смета брачен партнер, партнер со кого се живее во заедница, родител, дете, 

баба/дедо, внук, брат/сестра или друг роднина или лице со кое член на  СИМ е во блиски семејни 

односи.  

Политика  

Членовите на Собранието на СИМ, Старешината, генералниот секретар, вработените, членовите на 
Старешинството  и надзорниот одбор како и застапниците на СИМ (во понатамошниот текст членови 

на СИМ) не треба:  

1. Да учествуваат при одлучување  во селекција, доделување награди или администрирање на 

договор за набавки, во склучување договор или доделување грант на индивидуален 

консултант, набавувач или правно тело (организација, корпорација или владина служба) со 
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што, со негово или нејзино знаење, член на СИМ  или член на семејството, деловен 

соработник на СИМ може да стекне финансиска добивка;  
2. Да учествува во донесување одлука за вработување, за определување на износ за 

компензација, во промоција, отпуштање или супервизија на член на семејството или деловен 

соработник;  
3. За лични или неовластени цели да искористи привилегирани или сопственички информации 

добиени при работата на СИМ.  
4. За случаеви со судар на интерес одлучува орган овластен за одлуката со 2/3 мнозинство од 

вкупниот број членови, и се објавува соодветно во годишниот извештај на СИМ. 
5. За барање во кое конфликт на интерес има  Старешината, Генералниот секретар и членовите 

на Старешинството и Бирото, членот на органот не присуствува во дискусијата и 

одлучувањето по барањето, во случај кога најмалку 4 членови  на Старешинството имаат 
конфликт на интерес, Старешинството дава позитивна или негативна препорака до 

Собранието, кое ја донесува дефинитивна одлука. 

Неконкурентност  

6. Членовите на СИМ може несвесно да се стават во конкурентен однос со СИМ индивидуално 
или во соработка со друг конкурент. Во случаи кога вработениот сака да учествува во конкурс 

во кој е непознато учеството на СИМ  тој својот интерес треба да го изрази пред Старешината. 
Тој ќе утврди дали СИМ  има намера да учествува на конкурсот за тој даден проект или 

активност. Доколку СИМ  не се натпреварува, вработениот, со неговото учество нема да биде 
во конфликт со оваа политика.  

7. Членовите на СИМ  кои се поврзани со некоја организација што се натпреварува за проект 

или активност со СИМ  мора да го изразат потенцијалниот конфликт на интерес, така што ќе 
може да се утврди соодветната акција во однос на тоа. Од Генералниот секератр може да се 

побара да одбие идно учество во дискусиите на СИМ  поврзани со конкурсот. Освен тоа, 

членот на СИМ  може на дадената организација или нејзините претставници да не им открие 

какви било сопственички информации на СИМ  што би биле штетни по интересите на сојузот.  

Процедура  

Дистрибуција и признание  

8. Политиката на СИМ  околу конфликтот на интерес ќе биде дистрибуирана до сите 
вработени и соодветните застапници/консултанти по нивното ангажирање. Во оваа фаза, 
од нив ќе биде побарано да потпишат изјава околу конфликтот на интерес, нагласувајќи 
дека добиле копија од политиката и дека се согласуваат да се придржуваат кон нејзините 
услови.  

Политиката на СИМ  околу конфликтот на интерес еднаш годишно ќе биде разгледувана на 

Биро. Старешината и Генералниот  секретар се одговорни да обезбедат ревизија на 

политиката.   

Прекршување на политиката околу конфликтот на интерес  

9. Доколку се открие дека член на старешинство, старешината, генералниот секратр, 
членовите на Бирото, вработен кој е овластен да презема одговорности, плаќања и/или да 
носи одлуки во име на СИМ  намерно ја прекршил политиката околу конфликт на интерес, 
соодветното тело може да преземе дисциплински мерки против даденото лице, со цел да ги 
заштити интересите на СИМ. Таквите мерки може да вклучат формално предупредување, 
прекин на трансакцијата или на активноста што го предизвикала конфликтот, и/или 
отстранување од членство во Старешинство, Биро, прекинување на работниот однос или 
прекинување на договорот за соработка.  
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ПЛАН ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ СИСТЕМ НА ТЕХНИЧКИ И ОРГАНИЗАЦИСКИ  
MЕРКИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ТАЈНОСТ И ЗАШТИТА НА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ 

ПОДАТОЦИ 
 
Цел на планот 
Со овој План се предвидува воспоставување соодветен систем за технички и организациски 

мерки што Сојузот на извидници на Македонија, во својство на контролор, ги применува за 
обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци и за оценка на нивната 
адекватност со видот и обемот на работните процеси. 
 
Обработка на лични податоци 
Според Описот за работните места во Сојузот на извидници на Македонија и нејзината 
организациска поставеност, во Сојузот на извидници на Македонија се врши обработка на 

следните лични податоци: 
 име и презиме 
 адреса 
 број на лична карта 
 матичен број 
 адреса 
 број на трансакциска сметка 
 документи од државни институции во кои се содржани лични податоци, но неговото 

издавање и обработка не е во надлежност на општините. 
 здравствена состојба на вработениот 

 
Нивоа на технички и организацискимерки 
На сите документи во Сојузот на извидници на Македонија задолжително се применуваат 
технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на 
личните податоци класифицирани во три нивоа: 

 основно ниво, 
 средно ниво и 
 високо ниво. 

 
Документација за технички и организациски мерки 
Системот за технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на 
обработката на личните податоци во Сојузот на извидници на Македонија се состои од: 
 

 Правилник за технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на 
обработката на личните податоци; 

 Правила за определување на обврските и одговорностите на корисниците при 

користење н а документите и  информатичко комуникациската опрема; 
 Правила за пријавување, реакција и санирање на инциденти; 
 Правила за начинот на правење на сигурносна копија, архивирање и чување, како и за 
повторно враќање на зачуваните лични податоци; 

 Упатство за начинот на водење  евиденција за лица овластени за вршење на обработка 
на личните податоци и за пренесување на медиуми надвор од работните простории на 

општината; 
 Упатство за начинот на водење евиденција за лица овластени за вршење на обработка 
на личните податоци; 

 Упатство за начинот на водење евиденција за личните податоци кои се дадени на 
користење. 
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Вработените и ангажираните лица во Сојузот на извидници на Македонија се должни секој 

во рамките на своите работни задачи да ги почитуваат и применуваат овие интерни акти. 
Одговорното лице за заштита на личните податоци во Сојузот на извидници на Македонија 
врши редовна проценка на потребата за изготвување и донесување на нови интерни акти или 

промена на старите од аспект на нивно усогласување со  прописите за заштита на личните 
податоци. 
 
Периодични контроли 
Одговорното лице за заштита на личните податоци во Сојузот на извидници на Македонија 
најмалку еднаш месечно ги врши следните контроли и за тоа изготвува извештај: 

 Контрола на технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на 
обработката на личните податоци, 

 Контрола на евиденција за секој авторизиран/неавторизиран пристап до 
информацискиот систем, 

 Контрола на доверливоста и сигурноста на лозинките и на останатите форми на 
идентификација, 

 Контрола на начинот за пристап на вработените и ангажираните лица во општината до 
интернет кои се однесуваат на симнување и снимање на документи преземени од 
електронска пошта и други извори, 

 Контрола на уништување на документи кои содржат лични податоци по истекување 

на рокот за чување, како и за начинот на уништување, бришење и чистење на 

медиумите,  
 Контрола на начинот на управување со медиуми кои се носители на лични податоци, 
 Контрола на примената на принципот �чисто биро�, 
 Контрола на писмените овластувања издадени од страна на Генералниот секретар на 

Сојузот на извидници на Македонија за вршење на обработка на личните податоци и 

за пренесување на медиуми надвор од работните простории на Сојузот на извидници 

на Македонија, 
 Контрола  на   постапка  за потпишување на изјави за тајност и заштита на 
обработката на личните податоци од страна на вработените и ангажираните лица во 

Сојузот на извидници на Македонија. 
 Контрола на начинот на воспоставување физичка сигурност на работните простории и 
опремата каде што се обработуваат и чуваат личните податоци  

 Контрола на начинот на пристап до целиот информациски систем преку персоналните 
компјутери 

 Контрола на начинот на правење на сигурносна копија архивирање и чување како и за 

повторно враќање на зачуваните лични податоци  
 Контрола на евиденцијата за физички пристап до просторијата во која се сместени 

серверите 
Завршни одредби  Овој План влегува во сила со денот на донесувањето. 
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ПРАВИЛНИК 

За избор и работа на Бирото на Сојуз на извидници на Македонија 

1. Општи одредби 
Член 1 

Со одредбите на овој Правилник се регулираат начинот на избор и начинот на работа на Бирото на 
Сојузот на извидници на Македонија и тоа: 

 Услови и постапка за избор на началник на Биро и комесари и членови на комесаријати на 

Бирото на СИМ, 
 Начинот на работење на Бирото на Сојуз на извидници на Македонија (во 

понатамошниот текс: БИРО ), неговите членови, одржување на седници и реализација 

на акти. 
 Се регулираат обврските на членовите на Бирото на СИМ 

Член 2 

Бирото на Сојуз на извидници на Македонија, е оперативен орган на СИМ, за реализација на 

Основната програма на СИМ.  За редовна работа на Бирото на СИМ се бираат комесари кои ќе 

раководат со следните: 

 Комесаријат за младинска програма 
 Комесаријат за односи со јавност 
 Комесаријат за меѓународни односи 
 Комесаријат за извиднички активности 
 Комесаријат за издаваштво 
 Комесаријат за обука на кадри 

Со одлука на Старешинството на СИМ може да се формираат и времени комесаријати, согласно 

програмските потреби на СИМ. 

.Член 3 
Бирото на СИМ е составено од Началник н Комесари. Со одлуката за изменување на комесарите се 

одредува конечната бројка на комесари кои раководат со комесаријати. 

Со работата на Бирото раководи Началникот на Бирото на СИМ. 

2. Избор на Началник на Биро и комесари на биро. 
Член 4 

Началникот на Бирото го се избира од Старешинството по поднесена кандидатура на конкурс кој го 

распишанл Старешинството на СИМ. Старешинството на СИМ со објавата на конкурс за избор на 

началник на биро и комесари на биро ќе ги дефинира условите и критериумите за изборот на истите. 
Началникот и Комесарите на Бирото на СИМ не може да бидат членови на Старешинството на СИМ 

и Надзорниот одбор на СИМ. 

Членовите на Бирото на СИМ се именуваат со мандат од 4 години.  
 

Член 5 
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Старешинството на Сојузот, на предлог на Началникот, именува биро, како постојано, стручно-
оперативно тело на сојузот бирото на сојузот: 

- организира работа на реализација на програмата и програмските активности на сојузот 
- ја толкува Програмата на СИМ 
- подготвува предлог годишен план на  програмски активности на Сојузот 
- го реализира планот на годишни програмски активности на Сојузот 
- одговорно е за спроведување на програмата на Сојузот 
- предлага и реализира годишен календар на оспособување и школување на кадри 
- прави планови за работа на школите и организира оспособување и школување на кадрите на 

Сојузот 
- организира стручни семинари и советување во Сојузот 
- дава мислење за предлозите за извидничките именувања на Сојузот 
- по потреба организира акции  и активности вон утврдените планови 
- планира и реализира манифестации на Сојузот од поширок интерес 
- им помага на Сојузите и организационите единици во совладувањето на програмата на 

Сојузот 
- му предлага на Старешинството усвојување на правилници, потребни норми и Одлуки од 

областа на реализирањето на програмата на Сојузот 
- го организира иниформирањето во Сојузот 
- врши и други дејности кои произлегуваат од потребата за реализирање на програмата 

 
3. Надлежности  на Началникот на Биро на СИМ и  комесарите 

Член 6 

Началник на Бирото на СИМ со старешината, комесарите и генералниот секретар ги утврдува 

конкретни активности  за реализација на Програмата и плановите за работа на СИМ, претседава со 

седниците на Бирото на СИМ, извршува и други задачи за кои ќе го овласти Старешинството на 

СИМ.   
Началникот на Бирото на СИМ е одговорен за координирање со комесаријатите и извршување на 

оперативните обврски и активности на Сојузот на извидници на Македонија. 
Началникот на Биро на СИМ : 

 Присуствува на седниците на Старешинството на СИМ;  
 Се грижи за обезбедување на потребите на своите комесари; 
 На старешинството предлага годишна програма на Биро на СИМ ; 
 Одговорен е за непречено спроведување на програмата на СИМ; 
 Предлага регистрирање и суспендирање на одредите членки во СИМ; 
 Се грижи Комесарите редовно да бидат информирани за тековната работа на СИМ; 
 Ги организира сите активности за спроведување на одлуките и заклучоците на 

Старешинството на СИМ; 
 Се грижи сите членови на бирото да ги вршат своите задолженија 
 Годишно најмалку еднаш ги посетува сите одреди членки во СИМ и врши организациона 

анализа; 
 Предлага и води иницијативи на СИМ; 
 Редовно го информира старешинството за работата на бирото; 
 Му предлага на старешинството годишна програма за работа на бирото; 
 Му поднесува на старешинството годишен извештај за работа на бирото; 
 Началникот за својата работа е одговорен пред старешинството на Сојузот и 
 Ги одобрува плановите за работа на комесаријатите 
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Обврските на Бирото на СИМ произлегуваат од Статутот, а во тековната работа ги имаат и:  

 Дејствување во согласност со Статутот на СИМ и донесените акти; 
 Оставрување на Програмата за работа на СИМ; 

 
Член 7 

Работата на членовите на Бирото се утврдува на попис и опис на работни задачи на Бирото на 

СИМ, донесени од Старешинството на СИМ. 
Комесарите на комесаријатите формираат свои тимови за ефикасно функционирање на 

задачите. Комесарите за својата работа одговараат на Началникот на Бирото. Секој комесар 

најмалку  еднаш во три месеци доставува писмен извештај за работата на комесаријатот до 

началникот на бирото. Комесарите креираат сопствена програма за комесаријатот и со својот 

тим се должни за спроведување на истата откако ќе биде одобрена од началникот на бирото. 
Обврските на комесарите и спроведувањето на оперативните задачи ги дополнува по потреба 

началникот на бирото на СИМ .  

Член 8 

Бирото на Сојузот за својата работа непосредно одговара пред Старешинството на Сојузот, работејки 

на принципите на единство во усогласување на ставови, со одговорност на комесарот за одредена 

област. 

Бирото на Сојузот обезбедува постојана врска со началниците на организационите единици со цел 

доследно спроведување на програмата. 

Бирото се состанува по утврден план 

Формирањето, начинот на работа, задачите и составот на бирото, поблиску се уредени со Деловникот 

за работа на Старешинството на Сојузот и Одлуката за именување на бирото на Сојузот. 

4. Седница на Биро на СИМ 
Член 9 

Седниците на Бирото се одржуваат по потреба, а најмалку шест пати годишно.  Седниците на 

Бирото ги свикува и со нив раководи Началникот на Бирото на СИМ. Свикувањето на 

седниците на Бирото на СИМ се врши со покана, на која е назначено местото и времето на 

одржување, датумот и Дневниот ред за седницата. 
Седниците се свикуваат најмалку 3 дена пред денот на одржување на седницата. Рокот за 

свикување на седниците може да биде и пократок од предвидениот доколку предлогот е 

итен. За итноста на предлогот одлучува Началникот на Бирото. 
 

Член 10 
Седницата на Бирото се свикува и на предлог на комесарите или на иницијатива на Старешината на 

СИМ или Генералниот Секретар на СИМ.  

Иницијативата на Генералниот Секретар за свикување на седница е вонредна и не ги препознава 

одредбите во членот 8 од овој Правилник. 
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5.1 Дневен ред на седницата 

Член 11 

Дневниот ред на седниците на Бирото се утврдува на почетокот на седницата, со сите измени 

и дополнувања. 
Во текот на седницата не може да се менува Дневниот ред. 
Предлог за точка за Дневен ред, поднесува секој член на Бирото на СИМ. 
Гостите на седницата не можат да предлагаат точки на Дневен ред. 
5.2 Време на одржување на седниците 

Член 12 

Седниците на Бирото по правило траат најмногу 120 минути. 
Секој дискутант  може да дискутира по една точка најмногу 7 минути.  
Предлагачот на точката  може да даде вовед од најмногу 15 минути. 
Право на реплика има секој кој е именуван. 
Право на реплика трае 3 минути  и тоа најмногу 2 пати едно по друго. 

 
5.3  Одлучување 

Член 13 

Седницатана Бирото на СИМ се одржува кога на неа присуствуваат најмалку 51% од 

вкупниот број на именуваните членови. 
Сите одлуки, решенија, заклучоци и други акти  Бирото ги донесува со мнозинство на 

гласови од вкупниот број на членови на Бирото  кои се именувани. 
Началникот на Бирото е потписник на сите акти на Бирото кои се во согласност на Статутот 

на СИМ и другите акти на СИМ. 
 

5. Работни тела 
Член 14 

Комесарите на Бирото на СИМ имаат право да состават свој тим за реализација на 

програмата и планот за работата. 
Членовите на тимовите на Комесарите, Бирото на СИМ ги верификува на седницата на 

Бирото на СИМ на предлог на секој комесар поединечно. 
За својата работа тимовите на Комесарите, одговараат пред Комесарот. 
 
 

6. Преодни одредби 
 

Член 15 

Се што не е регулирано со овој Правилник се регилира со посебни акти. 
Правилникот стапува во сила со денот на негово донесување. 
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ПРАВИЛНИК 
за постапка за регистрација на извиднички � извидничко поречански - одреди во Сојуз на 

извидници на Македонија 
1. Општи одредби 

Член 1 

Со одредбите на овој Правилник се регулираат условите и правата на извидничките � извидничко 
поречанските - одреди во Сојузот на извидниците на Македонија (во понатамошниот текст: одреди) и 

обврските на одредите што произлегуваат од регистрација на одредите во Сојузот на извидници на 

Македонија и тоа: 

 Услови и постапка за прва регистрација на одред; 
 Услови за извршување на редовни годишни регистрации на одред; 
 Плаќање на членарина 

Член 2 

Секој одред кои рабори на територијата на Република Македонија, кој ги применува 

Статутот , Програмата на Сојузот на извидници на Македонија и во својот Статут има јасна 

одредба во која е наведено дека е член на СИМ е член на Сојуз на извидници на Македонија. 
 

Член 3 

Членството во Сојузот на извидници на Македонија е редовно и полноправно. 

2. Регистрација на членство на одред 
2.1. Прва регистрација на членство на одред 

Член 4 

По основањето на одредот, истииот до Сојузот ги доставува  фотокопија од Решение за 

регистрација кај надлежен државен орган, копија од Статут на одред завeрен од надлежен 

државен орган за регистрација и барање за регистрација. 
За стекнување на редовно и полноправно членство во Сојузот на извидинци на Македонија, одредот  

треба да ги исполнат следниве услови: 

 одлука за членство во СИМ; 
 име и презиме на лица овластени за застапување на одредот;  
 список на на најмалку 35 членови на одредот;  
 да имаат минимален потребен број на обучени водачи на патроли; 
 да поднесат годишна програма за работа на одредот, во согласност на Програмата 
на СИМ и 

 да ја имаат подмирено годишната чланарина 
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2.2. Редовно годишно регистрирање на одред 
Член 5 

Редовното продолжување за регистрација на одред се извршува, по правило по автоматизам, доколку 

одредот во периодот од 15 ноември до 15 декември во тековната година ги достави  следните 

документи: 

 име и презиме на лица овластени за застапување на одредот;  
 список на најмалку 35 членови на одредот;  
 да имаат потребен број на обучени водачи на патрол и инструктори; 
 да имаат учествуван на најмaлаку 1 државна акција организирана од СИМ или 

одред; 
 да поднесат годишна програма за работа на одредот, во согласност на Програмата 
на СИМ и Извештај (наративен и финансиски) од едногодишната работа на 

одредот; 
 да ја имаат подмирено годишната чланарина 

 

Член 6 

По доставувањето на потребните документи, Бирото на СИМ донесува одлука за продолжување на 

регистрацијата и најкасно до 28 февруари следната година предлага одлука на Старешинството на 

СИМ за кои одреди да продолжи членството по автоматизам. 

Доколку Бирото на СИМ констатира пропусти за поднесените документиво рок од 10 дена писмено 

укажува на одредот. 

Одредот е должен во рок од 15 дена да ги исправи пропустите. Доколку одредот не ги исправи 

пропустите, Бирото на СИМ до Старешинството на СИМ предлага одлука за суспензија. 

Доколку членката (одредот) на СИМ не исполни еден од условите за регистрација подлежи на 
санкции, односно тој одред ќе биде суспендиран се до моментот додека не ја комплетира својата 

регистрација во СИМ. 

Снакцијата трае максимум 12 месеци, по што одредот се исклучува од членство. 

3. Членарина 
Член 7 

Висината на годишната чланарина се одредува со Одлука на Старешинството на СИМ. 

Чланарината се плаќа на  рати или наеднаш и тоа  до 31 март (за тековната година). 

4. Права и обврски на одредите 
Член 8 

Покрај условите предвидени од член 4 на овој Правилник, полноправните членови на СИМ во 

втората година треба да имаат обучени водачи, а во третата година треба да имаат и најмалку еден 

инструктор со завршен степен. 
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Член 9 

Правата на членките (одредите) на Сојузот на извидници на Македонија произлегуваат од Статутот 

на СИМ, а во тековната работа ги имаат и : 

 Да користата средства и повластувања предвидени со акти на СИМ; 
 Да испраќа свои членови на школи за обука на водачи на пароли и инструктори, во 

организација на СИМ или други извиднички одреди; 
 Да учествува на акции и активности во организација на СИМ и другите извиднички одреди. 
 Да организираат акции од републички карактер. 
 Да предлагаат кандидати за членови на органите и телата на СИМ. 
 Да учествува на меѓународни активности каде Сојузот е поканет. 
 Имаат право на глас Собранието на СИМ 

 

Член 10 

Обрврските на членките на СИМ произлегуваат од Статутот, а во тековната работа ги имаат и:  

 Дејствување во согласност со Статутот на СИМ и донесените акти; 
 Оставрување на Програмата за работа на СИМ; 
 Примена на правилници за работа во СИМ и 
 Редовно да плаќаат членарина 

Член 11 

Одредите на кои им престанало полноправното членство на начин и постапка утврдени со овој 
Правилник, одредите кои се во тековната година основани се стекнуваат со членство со исполнување 

на условите од член 4 став 1 од овој Правилник. 

Одред што нема услови за исполнување на некој од условите за исполнување на целосно членство, 

посебно на ново основаните, Сојузот на извидници на Македонија, ќе им одреди извидник � ментор и 

одред - ментор кој ќе помага на одредот најмногу во следните 2 (две) години да ги исполни сите 

услови. 

Доколку по истекнување на рокот од две години не ги исполни условите за полноправно 

членство одредот се брише од регистер на членови. 
Услов за повторно покренување на постапката за прием во членство во СИМ е промена на 

организацијата (структурната поставеност) на извидничкиот одред. 

5. Пријава на промени 
Член 12 

Секој доред е должен до канцеларијата на СИМ да извести за следните промени: 
 Статут на одред; 
 Име и седиште на одред; 
 Име на лицата за застапување и 
 Престанок на дејствување 

Одредот е должен за промените да извести во рок од 30 дена од денот на настапување на 

промената. 
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6. Менторство врз одред 
Член 13 

Одред кој повторно бара да биде член на СИМ и новоформирани одреди кои користат менторска 

поддршка, треба да ги исполни следниве услови: 

 фотокопија од Решение за регистрација кај надлежен државен орган ;  
 фотокопија од Статутот на одред заврен од надлежен државен орган за регистрација; 
 одлука за членство во СИМ;  
 име и презиме на лица овластени за застапување на одредот;  
 список на на најмалку 20 членови на одредот;  
 да поднесат годишна програма за работа на одредот, во согласност на Програмата на СИМ 

Во првата година на основање на одред, се ослободува од плаќање членарина. 

Член 14 

За време на периодот кога извидничкиот одред има статус на одред со менторска поддршка во СИМ, 

ги има следниве права: 

 Да испраќа свои членови на школи за обука на водачи на патроли и инструктори, во 

организација на СИМ или други извиднички одреди; 
 Да учествува на акции и активности во организација на СИМ и другите извиднички одреди. 
 Да предлагаат кандидати за членови на органите и телата на СИМ. 
 Да учествува на меѓународни активности каде Сојузот е поканет. 
 Имаат право на глас Собранието на СИМ 

 

Член 15 

За одред кој ќе врши менторство врз ново основан одред или одред кој повторно се зачленува во 

СИМ може да се избере доколку ги исполнува следните услови: 

 Е редовен и полноправен член на СИМ; 
 Да е во соодветен регион на дејствување во Р. Македонија каде го врши менторството; 
 Има соодветен кадар кој ќе го стави на располагање на одредот - корисник; 
 Поднесе план за менторство усогласен со потребите на одредот � корисник. 

За извидник кој ќе врши менторство врз ново основан одред или одред кој повротно се зачленува во 

СИМ може да се именува доколку ги исполнува следните услови: 

 Е член на регистриран одред; 
 Има завршено минимум Инструктор I степен; 
 Поднесе план за менторство усогласен со потребите на одередот � корисник. 

Извидникот � ментор по правило треба да биде член на одредот � ментор, но може да се именува и од 

друг одред. 

7. Регистрирација на одред 
Член 16 

Бирото на Сојузот на извидници на Македонија донесува предлог - одлука за исполнување на 
условите за регистрација на одред и ја доставува одлуката до Старешинството на СИМ. 
Доколку Бирото на СИМ констатира пропусти во документацијата за регистрација истата писмено ја 

враќа на одредот, со укажување на пропустите. 
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По приемот на укажувањето, одредот е должен во рок од 15 дена да ги усогласи сите документи и да 

ги достави до Бирото на СИМ на повторно разгледивање. 

По извршените усогласувања Бирото на СИМ постапува по став 1 од овој член. 

Старешинството на СИМ во согласност со одредбите од Статуот донесува одлука за 

регистрација на одредот во регистерот на СИМ. 
 

Член 17 

По извршената уплата на средства Началникот на Бирото е должен во рок од 15 дена, до 

одредот, да достави сертификат за впишување во регистерот на СИМ дека одредот е 

регистриран член на СИМ. 
Сертификатот за регистрација на одред го потпишуваат Старешината на Началникот на 

Бирото на СИМ. 
Сертификатот се доставува најдоцна до 15 април тековната година и важи до 31 март 

следната година. 
 

Член 18 

Во случај кога извидничкиот одред не ги исполнил условите за членство, тогаш ги губи сите права на 

редовен полноправен член на СИМ. 

8. Право на жалба 
Член 19 

Секоја засегната страна по добиената одлука од Старешинството на СИМ, има право да поднесе 

жалба до Надзорниот одбор на СИМ во рок од 10 дена од неснот на приемто на одлуката. 

Надзорниот одбот, по основа на жалбата и увид во докумантацијата донесува конечна одлука во рок 

од 60 дена од денот на приемто на жалбата. 

Член 20 

Овој Правилник стапува во сила со денот на донесувањето.  

Член 21 

Со стапувањето во сила на овој Правилник престанува да важи времената Одлука на Старешинството 

која се однесуваше на регистрацијата на извидничките одреди. 
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ОДЛУКА ЗА РЕГИСТЕР НА ИЗВИДНИЧКИ � ИЗВИДНИЧКО  

ПОРЕЧАНСКИ ОДРЕДИ 
 ВО СОЈУЗ НА ИЗВИДНИЦИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1  

Старешинството на Сојуз на извидници на Македонија го утврдува Регистарот на Извиднички � 
извиднички поречански - одреди  на Сојузот на извидници на Македонија. 
Регистерот на извидничко � извидничко поречански � одреди  во Сојуз на извидници на Македонија, 

се води како единствен регистер на извиднички � извидничко поречански � одреди  во Република 

Македонија. 
Регистерот ги содржи следните информации: сериски број, име на одред, седиштето одред, име и 
презиме и адреса на лицето овластено за застапување на одред, контакт телефон, електронска пошта,  
матичен број на одред, даночен број и проверка на трансакциона сметка. 
Составен дел на Регистарот на листа на членовите на Сојуз на извидници на Македонија во регистарот 
на членови која ги вклучува следниве информации: број, име татково име и презиме, датум на раѓање, 
датум на пристапување, локација и адреса, пол, информации за првата регистрација во СИМ, 

категорија на членство, податоци за активности и достигнувања во Сојуз на извидници на 

Македонија. 
 

Член 2 
Старешинството на СИМ го утврдува регистерот на општински, регионални и градски сојуз.  
Регистар ги содржи следните информации: број, име на сојузот, седиштето, листата на одредите што 
го сочинуваат сојузот, име и презиме и адреса на лицето овластено за застапување, број на 
регистрација, даночен број и на трансакциона сметка на сојузот.  
 

Член 3  
Извидничките � извидничко поречански � одреди и сојузи кои се запишани во Регистарот на Сојузот 
на извидници на Македонија, се полноправни членки на Сојуз на извидници на Македонија  со сите 
права кои произлегуваат од Законот, Статутот на СИМ, прописи и други акти на СИМ.  

 
Член 4 

Општинските, регионалните и градскиот сојуз на извидници кои се запишани во регистарот на 
здруженија се дел од Сојуз на извидници на Македонија, ги имаат сите права предвидени со закон,  
Статутот на Сојуз на извидници на Македонија, прописи и други акти на СИМ. 
 

Член 5 
Регистерот на СИМ се води единствено  во седиштето на Сојуз на извидници на Македонија и се 
класифицирани од страна на општините, градови и земји.  
Чувањето и ажурирање на регистерот на Сојуз на извидници на Македонија  го  води Генералниот 
секертар на СИМ.  

 
Член 6 

Оваа одлука стапува на сила со денот на нејзиното донесување 
 

Член 7 
Оваа одлука се доставува и во електронска и писмена форма до сите извидници и одреди кои се 
запишани во регистарот во Централен регистер на Македонија. 
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ОДЛУКА  
за членска книшка и индентификациона карта 

во Сојуз на извидници на Македонија 
 
 

Член 1 
Членската книшка со идентификациона карта се основни документи на секој член на Сојузот на 
извидниците на Македонија, со што го дикажува своето членување во одред кој е регистриран во 
Сојузот на извидници на Македонија.  
Иднетификационата карта важи само со членска книшка и печат на годината за која единица е 
регистриран.  
 

Член 2  
Членската книшка има важност само со маркица за платена членарина за тековната година, односно 

со 31 март следната година. 
Со првата уплата на членарина на СИМ, членот ја добива членската карта и идентификационата 

картичка со залепена маркица за платена членарина. Последоватлено секоја наредна година, со 

платена следна членарина се поставува нова маркица. 
 

Член 3 

Податоците на идентификационата карта и членска книшка се печатат на македонски и на англиски 
јазик.  

 
Член 4 

Бројот на членската книшка и бројот на иднетификанционата карта е идентична и број (код).  
Бројот се состои од девет бројки, од кои две ја претставуваат Сојузот, држава, два градот, област за да 
се утврди кои не се во градот, и пет цифри на бројот на членови во СИМ.  

 
Член 5 

Во случај на губење или трајно оштетување на членската книшка и идентификациона карта, одредот е 

должен да поденсе барање за издавање нова, заедно со потврдата за платена членарина. 
Новата членска книшка и идентификациона карта имаат исти број како и променетата, а наплатата на 

за направенити трошоци ги носи самиот член. 
 
 

Член 6 
Оваа одлука стапува на сила со денот на нејзиното донесување 
 

 
Член 7 

Оваа одлука се доставува и во електронска и писмена форма до сите извидници и одреди кои се 

запишани во регистарот во Централен регистер на Македонија. 
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П Р А В И Л Н И К 
за организирање за организирање и изведување на извиднички активности  

во Сојуз на извидници на Македонија 
 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

член  1 
Членството на Сојузот на извидници на Македонија - Развигорците, извидниците и сениорите во 

своите Јата, Патроли и Дружини, Одреди и Сојузи остваруваат постојана активност преку различни 

облици на работа.  
 

член 2 
Облици на работа се:  

 Состаноци на Патроли, Јата и Дружини 
 Излети 
 Работни акции 
 Свечености 
 Спортско-забавни извиднички натпревари 
 Логорувања. 

 
член 3 

Целосната одговорност за активноста ја сноси самиот организатор. 
Извидниците примерно да се однесуваат. 
Во сите облици на работа се забранува пушење и конзумирање алкохол, на лица помлади од 18 

години. 
Пушењето цигари и конзумирањето алкохол на акциите може негативно да влијае на помладите 

извидници.  
Организаторот е должен за конзумирање на алкохол да одреди простор одвоен за лицата помлади од 

18 години, во кој на јасно место поставува објава ДЕКА НА ЛИЦА ПОМЛАДИ ОД 18 ГОДИНИ 

ИМЕ СЕ ЗАБРАНУВА ТОЧЕЊЕ И КОНЗУМИРАЊЕ НА АЛКОХОЛ.  
За пушењето цигари организтаорот е должен да ги означи сите затворени простории дека е 

ЗАБРАНЕТО ПУШЕЊЕТО. 
 
ОБЛИЦИ НА РАБОТА 
 
II.1   Средби 
 

член 4 
Средбите на Патролите по правило се одржуваат еднаш неделно, а состаноците еднаш месечно или по 

потреба. 
Средбите � состаноците на Патролите можат да се одржат на секаде каде што постојат услови. 
На средбите � состаноците се совладува извидничката програма, се подготвуваат  наредните 

активности, се делат задачи и слично. Играта, песната и забавата треба да бидат составен дел на 

состанокот. 
 
II.2  Излети 
 

член 5 
Излетите можат да бидат организирани од страна на Јато, Патрола, Дружина или Одред. 
Излетите можат да бидат полудневни и целодневни. 
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член 6 
Секој излет треба да има: 
 
а)Организатор 
 -      име и презиме на одговорниот 
б)Цел на излетот 
- Совладување на знаења, вештини и вештарства 
- Посета на музеј, кино, театар и други културни манифестации 
в)Поставување на задачи 
- целосно ангажирање на сите членови 
г) разработување на програмата на излетот 
- зборно место (тргнување и враќање) 
- активности и потребен материјал. 
 
II.3  Работни акции 
 

член 7 
Работните акции се значајни за стекнување на работни навики и позитивен однос со работата. Тие 

може да бидат најразлични, од уредување на извидничкиот дом (просторија), училишниот двор, 

улица, излетничко место, садење на садници  и слични активности. 
Работните акции можат да бидат и со однапред одредена цел (собирни акции на секундарни 

суровини) за прибавување на финансиски средства. 
 

член 8 
Секоја работна акција треба да биде добро осмислена со: 

 организатор 
 цел 
 поставени задачи 
 програма 
 потребен материјал 

 
II.4  Свечености 
 

член 9 
Свеченостите  се организираат по повод некој јубилеј, значаен датум, празник, патронат и други 

прилики. Тоа може да биде Свечена Академија, Конференција, логорски оган, приредба и слично, на 

која сите членови ќе земат активно учество. 
 
II.5  Извиднички средби 
 

член 10 
Извидничките средби се составен дел на редовните активности (состанок, излет, логорување).  Се 

применуваат во самата работна единица или на највисоко ниво. 
 

член 11 
Целта на натпреварот е увежбување и покажување на знаењата и вештините, размена на искуства, 

проверка на способностите и ширење на другарството, колективниот дух, соработката и 

солидарноста. 
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член 12 
Пропозициите на натпреварот треба да ја избегнат борбата за престиж, а афирмирање на покажаниот 

квалитет, способност, другарство и соработка. Со тоа не треба да се дава предност на пласманот, туку 

на исполнување на основните норми, извршување на задачата, а не конкурентна борба. 
 

член 13 
За организирање на натпревар организаторот треба да изготви Елаборат на акцијата, кој треба 

навремено да се достави до поканетите учесници (најмалку 10 дена пред почетокот). 
Елаборатот се доставува до бирото на СИМ, најмалку 20 дена пред почетокот, на одобрување. 

Началникот на Бирото на СИМ врши одобрување на елаборат за акции иа активности од републички 

� државен карактер, а Комесарите одобруваат акции од локален карактер, Комесарот за обука ги 

одобрува елаборатите за едукација на членството. 
Доколку орагниаторот не добие повратен одговор во рок од 2 дена или не е задоволен од одговорот 

од бирото има право на жалба до Старешинството на СИМ. 
 

Член 14 
Елаборатот треба да содржи: 

 организатор 
 учесници 
 место и дата на одржување 
 саатница 
 типот на натпреварите (со краток опис, состав на екипите и пропозиции) 
 потребна опрема (колективна и лична) 

 
II.6  Логорување 
 

член 15 
Логорувањето е организирана и колективна активност со јасно одредени заеднички цели, Програма и 

начин на организирање и е повеќедневен престој во природа. 
Сместувањето е во шатори, колиби и сл., а за развигорците сместувањето е во цврст објект. 
Логорувањето кое трае помалку од седум дена се вика БИВАК. 
 

член 16 
Целта на логорувањето е: 

 реализација на Основната програма на СИМ 
 запознавање на младите извидници со природата 
 запознавање со жителите и обичаите 
 стекнување на нови знаења 
 развивање на креативноста и снаодливоста 
 запознавање со исхрана во природа 
 здобивање на чувство за простор (ориентација во природа) 
 ширење на другарството и сл. 

 
член 17 

Според програмските задачи, учесниците по категории, местото и времето на одржување, како и 

целите кои треба да се постигнат, логорувањата се делат на: 
 
а) Поделба по програмските задачи: 

 редовно 
 Школа (шумска школа ...) 
 научно (истражувачко) 
 работно (работни акции) 
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б) Поделба по категории:  
 логорување за иразвигорци (Колонија) 
 логорување за помлади извидници 
 логорување за извидници 
 логорување за сениори и 
 мешано логорување 

в) Летно и зимско логорување 
г) Стационарно логорувањеи логорување во движење (марш, пловидба...) 
д) Патување 
ѓ) Пловидба 
е) Колонија 
ж) Шумско, планинско и езерско логорување 
 

член 18 
Логорувањето може да го организира секоја работна единица или Одред, како и Сојуз на градско, 

општинско или републичко ниво. 
 
II.6.1 Припрема за логорување 
 

член 19 
Пред секое логорување треба да биде донесена Одлука за истото. Донесувањето на одлуката за 

организирање на логорувањето треба да биде донесена на почетокот на извидничката година 

(септември - октомври). 
 

член 20 
Изборот и местото на теренот треба да се одреди внимателно. При изборот треба да се внимава 

ливадата да биде благо накосена (за дождовницата брзо да истече), да биде покриена со ниска и 

цврста трева, да има питка вода во непосредна близина, да има соодветни дрва за изработка на 

патенти и пионерски објекти, во близината да има продавница и слично. 
 

член 21 
За организирање на логорувањето, покрај донесувањето на одлука и избор на местото на одржување, 

потребна е уште и согласност од страна на Старешинството на Одредот, Градскиот или општинскиот 

Сојуз, како и од СИМ, во зависност од тоа на кое ниво се организира логорувањето. 
Барањето се поднесува во писмена форма до највисокиот орган. 
 

член 22 
Поднесеното барање за согласност за одржување на логорувањето, потребно е да има и Елаборат, кој 

треба да ги содржи следниве елементи: 
 
а) Програма за логорувањето 

 ситно и крупно пионерство 
 стручно извиднички специјалности и вештини 
 културно-забавни активности 
 запознавање со природата 
 исхрана во природа 
 игри и спорт 
 средби со жителите и сл. 

 
б) Распоред на работата по денови 
в) Опис на логорот (скица или кроки) 
г) Вид на логорување, место и времетраење 
д) Распоред на патување (со што, кога, кој ќе патува, резервации) 
ѓ) Куќен ред 

    

pdfMachine  
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


е) Изготвување на листа на јадење и требување на прехрамбени продукти 
ж) Попис на основната колективна опрема 
з) Попис на логорската аптека 
ѕ) Штаб на логорот (Старешина на логорот, Началник, Одговорен за обезбедување, Секретар, 

Благајник, Економ, Кувар, Хигиеничар и др.) 
и) Пресметка на трошоците 
ј) Список на учесниците на логорувањето 
к) Договори и одобренија (договор за користење на теренот, одобрение за исправноста на питката 

вода, одобрение за користење на дрва, одобрение од полиција и др.) 
 

член 24 
Секој учесник на логорувањето треба да има лекарско уверение и полиса за осигурување од несреќен 

случај. СИМ го врши осигурувањето на планираните логорувања. 
 
II.6.2 Организација на животот на логорувањето 
 

член 25 
Организацијата на животот на логорувањето треба да се одвива по следниве услови: 
а) Организирање на коначарите (неколку дена порано и да стигнат на теренот одреден за логорување 

и негово адаптирање) 
 
б) Одење и враќање од местото на логорување 
 
в) Животот во логорот: 

 станување 
 утринска гимнастика 
 лична хигиена 
 средување и преглед на шаторите (објектите каде што се сместени) 
 дигање на знаме 
 појадок 
 извиднички активности 
 сончање и капење (во летен период) или сончање и скијање (во зимскиот) 
 ручек и вечера 
 одмор 
 игри и спорт 
 излети (дневни и ноќни) 
 логорски оган 
 дружење и сл. 

 
г) Дежурство во логорот 

 дежурна патрола и водач на патрола 
 дежурни во кујна и трпезарија 
 пожарна (стража) 

 
член 26 

Деталниот опис даден во точка II.6., како и во членовите на истата, за организирање на едно 

логорување, може да се користат и за организирање на било која извидничка активност. 
При секоја активност да се води грижа за безбедноста на учесниците. 
Доколку се организира пловидба задолжително е обезбедување на сигурносни појаси за сите 

учесници во пловидбата и по можност кацига за истите. 
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III.  ПАТУВАЊЕ 
 

член 27 
При секое патување, организаторот мора да има распоред за патување. 
Распоредот на патување содржи со што ќе се патува, кога, кој ќе патува, резервации. 
За секое патување потребно е да има одговорно лице � ВОДАЧ. 
 
IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

член 28 
Учесниците на активности, на било кое ниво, на кое е потребно да платат било каков вид на надомест 

за учество, тоа мораат да го сторат на најдобро организиран начин (безготовиснко плаќање) со уплата 

на трансакциска сметка на организаторот и тоа најмлаку 24 часа пред почетокот на акцијата, или пак 
да извршат уплата во готово за која мораат да добијат фискална сметка од орагнизаторот. 
 

член 29 
Висината на износот за надмоест за учество го одредува самиот организиатор, согласно однапред 

одобрен буџет за реалзиација на активностите. 
 

член 30 
При организација на било каква извидничка активност сите извидници се должни да се придржуваат 

кон одредбите на овој Правилник. 
За секој друг начин на одржување на активностите, кој е спротивен на овој Правилник одговара 

непосредниот Организатор. 
 

член 31 
Одговорноста на непосредниот организатор кој одржува активности спротивно на овој Правилник е 

пред Бирото на СИМ. 
Бирото на СИМ дава предлог за повикување на одговорност до Старешинството на СИМ. 
 

член 32 
Надлежен за спроведување на овој Правилник е Бирото на СИМ. 
 

член 33 
Овој Правилник с применува од денот на неговото донесување. 
 

ПРАВИЛНИК 
за заштита од пушење во Сојуз на извидници на Македонија 

I. Општи одредби 
Член 1 

Со Правилникот за заштита од пушење во Сојузот на извидници на Македонија (во понатамошниот 

текст: Правилник) се уредува заштитата од штетните дејствија на пушењето на тутун и други 

производи на тутун, врз работно ангажираните и корисниците во Сојузот на извидници на 

Македонија, зачувувањето на здрава животна средина и забрана на пушењето во  јавните, простории 

во објектот. 
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Член 2 

Под терминот �јавни простории во СИМ� во смисла на овој  Правилник се подразбираат сите 

простории во СИМ - сала за состаноци,  канцеларии, просторија на Биро, работна просторија на 

работно ангажираните во СИМ и ходниците во објектот што ги користи сојузот. 

Член 3 

Пушењето во јавните простории на сојуозт е забрането согласно Законот за заштита од пушењето. 

Член 4 

Во јавните простории на сојузот  наведени во член 2 од овој Правилник, СИМ на видно место ќе 

истакне знак за забрана на пушењето и ќе обезбеди контрола на забраната на пушењето.   

Член 5 

За контрола на заштитата од пушење задолжени се сите работно ангажирани во СИМ, кои се должни 

на своите претпоставени да пријават било какво прекршување или сомневање дека постои 

прекршување на одредбите од овој Правилник . 

II. Казнени одредби  
Член 6 

Согласно извршената контрола за забрана на пушењето, од страна на лицата наведени во член 5 од 

овој Правилник, работно ангажираниот или корисник кој ги прекршил одредбите од овој Правилник, 

на претпоставениот, ќе добие или опомена пред казнување или ќе биде казнет со парична казна со 

10% од личните примања во СИМ односно за корисниците 100 ЕУР.  

III. Завршни одредби 

Член 7 

 Овој Правилник стапува на сила и се применува со денот на донесување.  

П Р А В И Л Н И К 
за работа на Извидничкиот центар 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој Правилник поблиску се определува статусот на Извидничкиот центар (во понатамошниот 

текст � Центарот), неговото организирање, работа, раководење и начинот на уредувањето и 

остварувањето на другите прашања, значајни за работата на Центарот. 
 

Член 2 
Центарот е посебна организациона единица на Сојузот на извиднците на Македонија (во 

понатамошниот текст � Сојузот), основан заради организирање и спроведување на програмските 

активности на Сојузот и вршење на туристичка дејност. 
Основач и сопственик на Центарот е Сојузот. 
Седиштето на Центарот е во Охрид. 
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Член 3 
Имотот на Центарот се состои од: 
1) Земјиште со постојна инфраструктура на КП бр.5837,5838,5839 и 5940 КО Охрид, во м.в. Даљан, со 

површина од 32.380 м
2, евидентирани во Имотен лист бр. за КО Охрид. 

Изградени градежни објекти од цврста градба, внесени во Урбанистичкиот план на Охрид и 

запишани во Имотен лист за Охрид. 
Камп приколки по пописна листа, 
Опрема за сместување (шатори, кревети, душеци, постелнина и др.) по пописна листа, 
Друга опрема и алат потребни за работа и функционирање на Центарот по пописна листа. 
 

Член 4 
Сите оперативни, технички и тековни активности во Центарот се одвиваат преку фирмата  

�ИЗВИДНИК� ДООЕЛ од Скопје (во понатамошниот текст �Извидник�). 
Основач и сопственик на �Извидник� е Сојузот. 
 

Член 5 
�Извидник� во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка.   
�Извидник� дооел  не може да превзема работи со кои ќе го задолжува сопственикот со обврски, без 

негово писмено одобрување. 
За својата работа �Извидник� одговара пред Старешинството на Сојузот. 
 

Член 6 
�Извидник� има печат и штембил. 
Печатот е во тркалезна форма со следниот текст: Друштво за туризам, угостителство и трговија 

�Извидник� дооел � Скопје. 
Штембилот е во правоаголна форма го има истиот текст и број, дата и место. 
 
II. ОСНОВНА ДЕЈНОСТ  
 

Член 7 
Основна дјност на Центарот е:  
- организирање на летни логори за членовите на извидничката органозација; 
- одржување на извиднички школи, курсеви, семинари, советувања и други облици на обука, акции и 

манифестации што ќе придонесат за оспособување на кадри за унапредување на работата на 

извидничката организација; 
- вршење на туристичка дејност заради остварување на финансиска добивка, која ќе се користи за 

одржување и функционирање на Центарот и за финансирање на Сојузот. 
 

Член 8 
Функциите и задачите во остварувањето на основната дејност на Центарот се вршат во согласност со 

Статутот и Програмата на Сојузот, овој Правилник и другите акти на Управниот ордбор на Центарот. 
 
III. ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТАТА 
 

Член 9 
Работата на Центарот се организира на начин и во услови кои ќе обезбедат остварување на неговата 

основна дејност. 
Работата на Центарот официјално се одвива во периодот од 01.05 до 31.10 во тековната година. 
 

Член 10 
Во Центарот може да се организираат определени активности и надвор од утврдениот период со 

Одлука на Управниот одбор на Центарот. 
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Член 11 
Внатрешната организација на Центарот: капацитет, смени, цени, работни места и друго, е во 
надлежност на Управителот и се утврдува со Одлуки на Управниот одбор, најкасно до 01.04  во 

тековната година. 
 
IV.  КОРИСНИЦИ  
 

Член 12 
Центарот е од отворен карактер и во него може да престојуваат: 
          - членови на извидничката организција; 
          - членови на други невладини организации 
          -  други корисници. 
 

Член 13 
За сите корисници на услугите на Центарот, пред почетокот на сезоната, а најкасно до 01.04,  

Управниот одбор ги определува условите и цените на услугите за престој во Центарот. 
 

Член 14 
Сите корисници кои престојуваат во Центарот плаќаат надоместок во висина и начин утврден со 

Одлука на Управниот одбор. 
Управителот на Центарот може надоместокот од став 1 на овој член да го намали или зголеми за 

одредени категории на корисници, но не повеќе од 20%, а доколку сака надоместокот да го  намали  

за повеќе од 20%, бара одобрување од Управниот одбор. 
 

Член 15 
На корисниците на Центарот кои нема да се придржуваат кон куќниот ред и другите Одлуки на 

Центарот, со Решение - Одлука на Управителот може да им биде одземено правото на користење на 

Центарот. 
Доколку за време на користењето на услугите на Центарот корисниците направат одредена 

материјална штета, истата треба да ја надоместат на начин кој ќе го утврди Управителот.  
Надоместокот за  штета не може да изнесува 2 пати повеќе од пазарната вредност на оштетената 

ствар. 
 
V. МАТЕРИЈАЛНО И ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ 
 

Член 16 
Материјалното и финансиско работење на Центарот се врши врз основа на годишен и повеќе годишен 

План, согласно Законот. 
Финансискиот план и завршната сметка ги донесува Управниот одбор и ги доставува на усвојување  

на Старешинството на Сојузот 
 

Член 17 
          Приходите на Центарот се формираат од: 
        -   уплати од корисниците; 
        -   донации, спонзорства и помош; 
        -   од други извори. 
 

Член 18 
За отуѓување на основни средствата и опремата на Центарот, одлучува  Стершинството на Сојузот. 
 

Член 19 
Центарот е должен да води книговодствена евиденција на сите недвижнини, инвентар и потрошен 

материјал согласно Законот. 
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Сите документи од материјален, финансиски и сметководствен карактер ги заверува Управителот на 

Центарот.  
 

Член 20 
Извештајот за материјалното и финансиско работење на Центарот ги утврдува Управниот одбор а ги 

усвојува Старешинството на Сојузот. 
 

Член 21 
По изготвувањето на завршната сметка на Центарот, дел од издвоената добивка, Старешинството по 

предлог на Управниот одбор ја насочува за развој и работа на Центарот, а дел за активностите на 

Сојузот. 
По исклучок, делот од добивката кој се однесува за активностите на Сојузот, може да се исплати 

авансно пред изготвување на завршната сметка. 
 
VI. УПРАВУВАЊЕ, РАКОВОДЕЊЕ И НАДЗОР 
 

Член 22 
Со Центарот управува Управен одбор. 
Со Центарот раководи Управител . 
 
Управен одбор 

Член 23 
Управниот одбор го избира Старешинството на Сојузот, врз основа на објавен интерен Оглас. 
Во Управниот одбор не може да бидат избрани членови на други органи на Сојузот.  
Управниот одбор за својата работа одговара пред Старешинството на Сојузот. 
 

Член 24 
Управниот одбор го сочинуваат 5 члена, од кои избираат Претседател на Управниот одбор. 
Мандатот на членовите на Управниот одбор е 4 години, со можност за уште еден реизбор. 
 

Член 25 
За извршување на одредени работи а заради остварување на дејноста на Центарот,   Управниот одбор 
може да формира работни групи или комисии. 
 

Член 26 
Старешинството на Сојузот може да именува почесни членови на Управниот одбор, кои со своите 

активности се особено заслужни за работата на Центарот. 
Почесните членови на Управниот одбор имаат советодавна улога и немаат право на одлучување. 
 

Член 27 
Седниците на Управниот одбор ги свикува и со нив раководи Претседателот на УО. 
Управниот одбор може да работи полноважно доколку на седниците присуствуваат повеќе од 

половината членови. 
 

Член 28 
За прашањата од својот делокруг на работа, Управниот одбор одлучува со мнозинство гласови од 

вкупниот број  на членови. 
 

Член 29 
Управниот одбор ги има следните права и обврски: 
- управува со работата на Центарот и се грижи и создава услови за остварување на Програмата на 
Сојузот во рамките на Центарот; 
- разгледува прашања од интерес за Центарот и носи акти и заклучоци по нив; 
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- ги разгледува извештаите за работа на Центарот и дава насоки за натамошната работа и 

активностите на Центарот; 
- се гржи за обезбедување на материјално - финансиски и други средства заради успешно работење на 

Центарот; 
-  дава предлог за Управител на �Извидник� и мислење за неговата работа. 
-  по предлог на Управителот, ги утврдува цените на услугите на Центарот, распоредот на смените и 

бројот и видот на ангажирани лица за работа во Центарот; 
-  одлучува за вложувања и инвестиции за тековно одржување на Центарот; 
- се грижи за спроведување на Одлуката за инвестициони вложувања на Старешинството на Сојузот; 
- врши и други работи определени со општите акти на Старешинството на Сојузот. 
 
Управител 

Член 30 
Управител на Центарот е Управителот на �Извидник�. 
Управителот го именува Старешинството на предлог на Управниот одбор. 
Управителот е во редовен работен однос во �Извидник�, со сите права, обврски и одговорности кои 

произлегуваат од Законот. 
За својата работа Управителот одговара пред Управниот одбор и Старешинството. 
 

Член 31 
Управителот ги врши следните работи: 
- го претставува и застапува �ИЗВИДНИК� дооел пред органите на државата, Сојузот и другите 

организации и правни и физички лица, со кои има или ќе има деловни и други односи; 
- создава услови за спроведување на дел од Програмата на Сојузот, кој се однесува на предвидените 

активности во Центарот; 
- одговорен е за заштитата на имотот на Центарот и неговото одржување во употребна состојба; 
- одговара за законито и исправно материјално-финансиско работење во Центарот; 
- ги спроведува актите, заклучоците и ставовите на Управниот одбор на Центарот; 
- одговара за остварување на работните и други задачи на ангажираните лица во Центарот; 
- обезбедува прием, уплата, престој и заминување на корисниците на Центарот; 
- одговара за успешното работење на Центарот; 
- му предлага на Управниот одбор извидници и други лица за работа во Центарот; 
- врши работи кои се утврдени во систематизацијата на неговото работно место; 
- врши и други работи што ќе ги  определат Старешинството на СИМ и Управниот одбор а се 

поврзани со работата на Центарот. 
 
Надзор 

Член 32 
Надзор во материјалното и финансиското работење на Центарот врши Надзорниот одбор на Сојузот. 
 
VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 33 
Измени и дополнувања на овој Правилник се врши во постапка по која е донесен. 
 

Член 34 
Толкување на одрдбите од овој Правилник дава Управниот одбор на Центарот и Старешинството на 

Сојузот. 
 

Член 35 
Овој Правилник влегува во сила со денот на неговото донесување. 
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ANEKSI  

Aneks br. 1:  Barawe za Stare[instvo na SIM 

Do Stare{instvo na SIM 

Komesar za .../Na~alnik/Generalen sekretar/IO-IPO ������������ 

Predlog odluka: 

Se odobruva operativen proekt ili grant na  

ili: 

Se odobruva otvarawe na nova potprograma ili: 

Se odobruva prenamena na grantovite br. 00000 i 0000 na .............................,  

i dopolnitelni sredstva vo iznos od MKD 0000 

 

Izvori na finansirawe i vkupen buxet spored izvorite na finansirawe: 

Od potprogramata ���. (1) SIM pariteten fond MKD 0, ime na partner � izvor  MKD 

0.  

Da se alocira MKD  0 od paritetniot diskrecionen fond vo (1) 

ili: 

Od potprogramata ........................... (1) SIM osnoven buxet $ 0 

ili: 

Od  osnoven buxet se alociraMKD  0 vo nova linija ����������� 

Obrazlo`enie: 

(ili Obrazlo`enie na izmenite:) 

Ime na proektot 

Rakovoditel na proektot 

Lokacija 

Partneri i implementatori 

Temini za realizacija 

Cel na proektot 
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O~ekuvani rezultati 

Opis na proektot (na~in na implementacija) 

Buxet (raspredelen spored site izvori na finansirawe na proektot i glavni buxetski 

kategorii): 

(napr. novata detalna raspredelba na buxetot e sledna  

Buxetska kategorija Vkupno Drugi izvori SIM 

    

    

 

 

Prilozi po potreba (detalen buxet, detalen proekt) - ako se raboti za pogolem buxet, pove}e 

razli~ni stavki, potreba da se objasni nekoj aspekt na proektot i sl. 
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Aneks br. 2:  Nalog za realizacija  

                                   NALOG ZA REALIZACIJA 

 

Dostaven od strana na:_________ _(vnesete - ello ime i prezime и потпис ) 

na den: ____________Potpis na dostavuva~:  ______________ Potpis na ________________ 

Grant Operativen tro{ok Avans 

Nepotrebnoto da se precrta. 

 Grant broj:  Operativen tro{ok na programata 

Grantist: 

 

 opis na tro{ok: 

Odobren iznos:  1.  virmanski  

 UO  datum:  2.  gotovina 

 

Programa/podprograma/proe

kt: 

 

Kod:  SIM: 

Iznos (valuta):                                                     

Kod:  Treta strana: 

Iznos (valuta):                                                     

Odluka na komisijata za nabavki br. Da se realizira na den: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

REALIZACIJA NA GRANT ILI OPERATIVEN TRO[OK 

Ime na dobavuva~:  

@iro smetka:  

Edinstven dano~en broj:  

Banka deponent:  

            . 

 

AVANS  
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Avansot go podiga: 

Namena: 

 

 (Zadol`itelno popolnuvawe na specifikacija na tro{oci) 

 

Pregledal  smetkovoditel 

 

zabele{ka Datum 

            . 

NALOGOT GO ODOBRUVAAT: 

Generalen sekretar                                                                                                                                         Datum 

Stare{ina na SIM 

 

Datum 

 

SPECIFIKACIJA NA TRO[OCI 

 

Dostaven od strana na:__________________________________________________________ 

                               (vnesete - celo ime i prezime) 

na den: __________________  Potpis na dostavuva~:  __________________ Potpis na 

______________ 

 

Grant broj: Operativen tro{ok na programata 

 

        

Programa: 

 

Podprograma: Proekt/administrativen 

tro{ok na podprogramata: 
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Dat

a 

Opis na tro{ok Valut

a 

Kurs Iznos vo 

druga 

valuta 

Iznos 

DEN 

Iznos 

EUR 

       

       

Dat

a 

 

Odobruva smetkovoditel  Vkupno    

Dat

a 

 

Odobruva Generalen sekretar  Primen 

Avans 

   

Dat

a 

 

Odobruva Stare{ina na SIM  Za isplata/ 

Uplata  

   

Data 

 

Primil/Uplatil 

Data 

 

Isplatil/Uplatil blagajnik 

ro{ocite vo druga valuta (osven denari i evra) }e bidat opravdani samo so prilog na 

potvrda za smeneti devizni sredstva.  

 

Zabele{ka: _____________________________________________   
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Aneks br. 3:  Brawe za otstastvo od rabota  

BARAWE ZA OTSUSTVO OD RABOTA 

 

Data:  _____________________________________________ 

 

Ime na vraboteniot: _________________________________________________ 

 

 

Od:  _____________    ______________   Do:       _______/_______  ________________ 

         data                          vreme      data                             vreme 

Vkupno:        Denovi:  _______________    ^asovi:  _____________________ 

Osnova:    ______ godi{en odmor      Kontakt telefon za vreme na otsustvo: 

  ____ denovi za li~ni potrebi          _________________________ 

  ____ boleduvawe 

  ____ porodilno boleduvawe       Potpis na vraboteniot 

  ____ kompenzacija                   ____________________________ 

  ____ neplaten odmor         

  ____ drugo __________________________________________________________ 

       (obrazlo`enie) 

 

Odobreno od pretpostaven:    _____________ Data: _______ 

Odobreno od Stare{ina na SIM:  ___________________ Data: ______________ 

Zabele{ka: _____________________________________________________________________ 

                      ______________________________________________________________ 

 

 

Registrirano: 
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Aneks br. 4:  Potvrda za patni tro[oci 

 

 

 

П О Т В Р Д А 
Датум: 22.12.2007 
 
________________________   примa средства за покривање на следниве трошоци: 
 

Патни трошоци  ______________________ 
Дневници   _______________________ 
друго    _______________________ 
Вкупно  ________________________ 

 
 
 
 
 
Да присуствува на: 
___________________________________________________________________________ во 
периодот од ______________ до ________________.                 
 
 
Координатор на проект                  Име и презиме/потпис 
______________________                                                            
__________________ 
          ______________ 

 
Сметководител       Домашна адреса 
 __________________                  ___________________
    ______________________
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БАРАЊЕ 

ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ИЗВИДНИЧКИ (ПОРЕЧАНСКИ) ОДРЕД  

ВО СОЈУЗОТ НА ИЗВИДНИЦИ НА МАКЕДОНИЈА  

ВО 2012 ГОДИНА 

ОПШТИ ПОДАЦИ: 

ИМЕ НА ОДРЕД   

ОПШТИНА - ГРАД   

МЕСТО  

Официална  АДРЕСА НА ОДРЕДОТ  

БРОЈ НА ТРАНСАК. СМЕТКА НА 

ОДРЕД 
 

БРОЈ НА РЕГИСТРАЦИЈА ВО ЦРМ  

МАТИЧЕН БРОЈ НА ОДРЕДОТ  

Е-МАИЛ АДРЕСА НА ОДРЕДОТ   

ДАТУМ НА НА  ПОСЛЕДНО 

СОБРАНИЕ НА ОДРЕДОТ 
 

БРОЈ НА ОСНОВНИ И РАБОТНИ ЕДЕНИЦИ  ВО СОСТАВ НА ОДРЕДОТ:  

Јато - развигорци  

Патрола на помлади извидници  

Патрола на помлади извиднички  

Патрола на извидници  
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Патролана извиднички  

Дружина на сениори  

Дружина  на млади  

Дружина на развигорци   

Дружина на помлади извидници  

Посада на помлади извидници - поречани  

Клуб на средношколци  

Клуб на стари извидници  

Мешовити дружини  

Посада поречани и поречанки  

ПОДАТОЦИ ЗА ЧЛЕНСТВО: 

Број на членки - 

женског пол 

    Број на чланови машки 

пол  

 

ВКУПНО 

ЧЛЕНОВИ 

Развигорци  Развигорци   

Помлади 

извиднички  

 Помлади 

извидници 

 

Извиднички  Извидници   

Постари 

извиднички  

 Постари 

извидници 

 

Сениорки  Сениори  

ВКУПНО  ВКУПНО  
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ПОАДТОЦИ ЗА СОВЛАДАНИ ПРОГРАМСКИ ЦЕЛИНИ ВО ПРЕТХОДНАТА  

ИЗВИДНИЧКА ГОДИНА:  

 

ОСНОВНА  ПРОГРАМА � да се неведе само остварено во приод од 

31.10.2010. до 31.10 2011. 

Прв  јавор  Прв јазол   Прво сонце  

Втор јавор  Втор јазол  Второ сонце  

Трет јавор  Трет јазол  Трето сонце  

ПОДАТОЦИ ЗА ОБРАЗОВАН КАДАР ВО ИЗМИНАТАТА ИЗВИДНИЧКА ГОДИНА: 

Во претходната извидничка година: 

Водач  Началник одреда  

Предводник  Инструктор I степен  

Водач на дружина  Помошник тренер � II степен  

УЧЕСТВО НА ЧЛЕНОВИ НА ОСТАНАТИ ТРЕНИНЗИ И СЕМИНАРИ 

 (да се навдеде организатор, обликот на настанот, име и презиме на 

членови) 

 

 

 

 

ПОДАТОЦИ ЗА УСЛОВИТЕ ВО КОИ РАБОТИ ОДРЕДОТ 

Одредот работи во училиште Адреса на училиште 
Координатор од училиштето 

(наставник) 
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Активностите на членството се извршува во: Адредса Површина 

а) сопствени простории на одред   

б) изнајмена просторија   

в) простор на училиште   

г) простор на локална самоуправа   

 

Функција 

 

Име и 

презиме  

Адреса и 

телефон 
Е-маил 

Старешина на одред     

Началник на одред    

Секретар на одред    

Членови на стрешинство    

Делегати на одредот во 

Собранието на СИМ 
   

Напомена:  едан пополнет образец се доставува на СИМ, и едан се чува во 

архива на одред. 

 

Во ____________,  __________2011. година 

Податоци за раководството на одредот 

Началник на одред                                                                                                                 Старешина на одред 

______________                                                              м.п.                                                  ________________ 
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ИМЕ НА  ОДРЕД  МЕСТО  

 

СПИСОК НА ЧЛЕНОВИ НА ИЗВИДНИЧКИ � ПОРЕЧАНСКИ - ОДРЕД 

КОИ ПЛАТИЛЕ ЧЛЕНАРИНА ВО СОЈУЗ НА ИЗВИДНИЦИ НА МАКЕДОНИЈА ЗА 

2012. ГОДИНА  

 

СЕ запишуваат за само податоци за секој член од евдинеција на одред кои платиле членарина за 2012 

годинаи за кои се бара регистрација за 2012 година. 
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Образецот да се пополнува само со печатени букви и да се достави до СИМ најдоцна до до 31. март 2012. 
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Заклучно со реден број     . 
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