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Предмет:  Записник од (1) првата седница на Старешинството на СИМ  

                                             

Записник бр.1 

Од одржана прва седница на  

Старешинство на Сојуз на извидници на Македонија 

 

Од 04ти до 06 ти ноември 2016 година, во Извидничкиот Центар во Охрид беше 

одржана првата седница на Старешинството на Сојузот на извидници на Македонија. 

Со седницата раководеше Старешината на СИМ, Огнен Стефановски. 

Присутни членови на Старешинството на седницата беа: Јане Илијески, Влатко Влахчев, 

Елвис Тодоровски (на 05.11.2016), Миќо Стојановски, Бобан Москов и Снежана 

Јанковиќ.  

Седницата беше закажана со една точка на дневниот ред. 

По кратка консултација Старешинството започна со работа по дневниот ред. 

 

1. Вовед во улогата на Старешинството на СИМ 

 

Старешината ја отвори точката на дневниот ред истакнувајќи задоволство да работи со 

новиот тим и изрази надеж дека заеднички во наредниот мандат ќе успееме да го 

подигнеме Сојзуот на повиско ниво како и дека новиот формат на Старешинството ќе 

придонесе кон продуктивност и подобра поделба на обврските во управувањето.  

Јане Илијески посочи дека Старешинството мора да биде телото кое одлучува за 

процесите и носењето на одлуки во СИМ и тежиштето да се префли на ова тело. 

Дополнително Јане Илијески додаде дека Старешинството на СИМ во иднина е телото 
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кое мора да носи одлуки за задолжувања, аплицирање на проекти, отворање на нови 

позиции.  

Снежана Јанковиќ додаде дека покрај споменатото од Јане Илијески очекува дека ќе се 

изврши поделба на обврски на членовите на Старешинството. 

Горан Ѓорѓиев истакна дека овие процеси се добри пракси и дека треба да се 

имплеменетираат. Со цел овие заклучоци да се имплементираат предлогот е 

Старешинството да изгради и договори начин за носење на одлуки.  

Јане Илијески и Бобан Москов дополнително побараа да се внимава при креирањето на 

проектните апликации со цел да не се застрани од фокусот кон стратешките задачи.  

Огнен Стефановски изрази дека се согласува за воведување на ваква пракса, но да се 

посветиме на респонсивност со оглед дека бројот на носење на одлуки на дневна база е 

навистина голем.  

Снежана Јанковиќ предложи официјалната комуникација да остане преку електронска 

пошта додека секојдневните консултации преку затворена група на социјален медиум.  

Миќо Стојановски истакна дека со погрешен пристап настапивме кон првата точка и 

дека треба да се фокусираме на запознавање на улогата додека за комуникацијата и 

носењето на одлуките да донесеме одлуки со оглед дека механизмите се познати и 

останува да преминеме кон нивно аплицирање.  

Бобан Москов побара одлуките да не се носат во последен момент и важните одлуки да 

се оставаат за седницита на Старешинството со што ќе бидат поканети засегнатите 

страни.  

Горан Ѓорѓиев истакна дека е многу важно членовите на Старешинството да ефективно 

учествуваат во носењето  на одлуки и не ја отежнуваат работата на извршните тела со 

што чекањето за одлука е долго и извршните тела ги трошат своите капацитети на 

објаснување и подготовка на материјали за носење на одлука.  

Снежана Јанковиќ и Јане Илијески додадоа дека е потребно седниците на 

Старешинството да бидат отворени за сите и истите да се најавуваат до одредите.  

Миќо Стојановски истакна дека со ситемот на контакт во Старешинство за секој одред ќе 

се опфати секој одред и истите ќе бидат запознаени со сите процеси. 

Дискусијата понатаму продолжи кон дефинирање на моделот со кој ќе се одржува 

комуникацијата, носат одлуките и како работата на Старешинството да биде 

транспарентна и членовите на организацијата да бидат информирани и вклучени.  

По дискусијата Старешинството на СИМ донесе одлуки (прикачени на овој 

записник) за: 

- Начинот на комуникација на Старешинството на Сојуз на извидници на 

Македонија 

- Зголемување на јавноста и транспарентноста во работењето на седниците на 

Старешинството на Сојуз на извидници на Македонија 

http://www.scout.org.mk/


 

 
 

Членка на Светската организација на извидничкото движење од 1997 
Сојуз на извидници на Македонија -  Комерцијална Банка АД Скопје, Жиро Сметка: 300000001203709 

                                                                                                                         www.scout.org.mk  

Во продолжение Старешинството дискутираше за имиџот и препозналивста на членовите 

на Старешинството. Дискусијата водеше кон униформирање на телата на Сојузот на 

извидници на Македонија.  

Старешинството на СИМ го задолжи Генералниот секретар да изготви предлог 

решение за униформа и да го достави до Старешинството.  

Влатко Влахчев истакна дека во блиска иднина по овој пример да го решиме и 

проблемот на одредите и униформираноста на рамки на национално ниво.  

Горан Ѓорѓиев предложи да се премине кон формално запознавање на улогата на 

Старешинството кое произлегува од Статутот на СИМ и добрите пракси од Евроспкиот 

извинички регион.  

Старешинството на СИМ беше формално запознаено со своите права и обврски и 

формално ги прифатија истите.  

2. Стратегија на СИМ (Мониторинг) 

Старешината на СИМ ја отвори дискусијата со вовед на Стратегијата 2020, што е 

исполнето во минатото и што не очекува во иднина и акциониот план 2017, па му даде 

збор на Генералниот секретар да даде извештај за тоа што не е реализирано од 

стратегијата и што понатаму. 

Од кога Генералниот секретар ги презентираше деловите од Стратегијата кои не се 

реализирани, Старешинството навлезе во дискусија за секоја од темите која што не е 

реализирана или е во фаза на подготовка: 

Форум за родова еднаквост – одлагање на подолго време 

Извиднички куп 2017 – Генералниот секретар истакна дека купот е дел од тековен 

проект каде што канцеларијата на СИМ работи на концептот и организација, на што 

Старешинството се надоврза дека идеата за постоење на извиднички куп е одлична.  

Следствено Старешинството на СИМ едногласно донесе одлука за отворање на 

конкурс за одреди домаќини на колата од Извидничката Лига и го задолжи 

Бирото на СИМ во соработка со Канцеларјата на СИМ да ги разработат 

националните пропозиции за Извидничката Лига.  

Национален зимски камп – Снежана Јанковиќ истакна дека е многу комплексно од 

логистичка гледна точка да се реализира камп на национално ниво, недостаток на 

ресурси и луѓе кои ќе го реализираат, додатно дел од одредите имаат веќе испланирано 

самостојно. Сите се согласија дека проблем кој би се појавил се финансиите, при што 

Миќо Стојановски го даде Крушево како предлог за во случај да се организира.  

Генералниот секретар кажа дека негово мислење е да се остави за наредната година, 

поради сите горенаведени причини, и фокусирањето на средба на извидниците да биде 

за време на летните кампови. Предлогот беше прифатен.  

Традиционален петдневен хајк – Снежана Јанковиќ истакна дека идеата е одлична и се 

придржува до извидничкиот начин на живот, на што Бобан Москов додаде дека би 
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можела оваа активност да се реализира на лето, кога е потопло, а не како што е 

проектирано за зима.  

Генералниот секретар додаде дека има финансии за реализација на хајкот и дека е 

направен на база на претходно организирана “Авантура на планина” која била на 

барање на одредите, на што Снежана Јанковиќ предложи да се прати повик до одредите 

доколку некој би сакал да ја прифати организацијата со помош од СИМ, на што другите 

се согласија. 

Воведување на поречански активности – Снежана Јанковиќ истакна дека е вистинско 

време да се развие поречанството, при што и не поречанските одреди би ги подржиле и 

би учествувале во иднина. Да се искористи тоа дека одредите имаат поречанска опрема 

и заедно со опремата на СИМ да се реализираат заеднички активности. 

Признавање на младинска програма – Генералниот секретар ги износи причините зошто 

не се работи на оваа ставка од стратегијата, дека се направени чекори со учество на 

дијалози и креирање на националната стратегија на млади на АМС, но освен тоа, ништо 

нема дополнително во процесот на признавање на младинската програма. 

Тренинг систем и тренинг комесаријат – Генералниот секретар истакна дека се 

започнати подготовки и има финансиски средства од АСОЦИО за тренинзи од наредната 

година, но единствен проблем кој постои е непостоењето на тренинг комесаријатот, при 

што старешинството додаде да се направи конкурс за тренинг комесар. 

Формирање на нови одреди – Огнен Стефановски истакна дека од круцијално значење е 

креирање на тим во бирото кој би работел на ова поле, покрај Канцеларијата. Освен 

формирањето на новите одреди да се фокусира и на неактивните одреди и одредите кои 

се во црвена зона.  

Организирање на извиднички клубови во училиштата – откако Горан Ѓорѓиев ја истакна 

моменталната ситуација, старешинството се сложи оваа стратешка задача да ја 

остави за наредниот акционен план. 

Воведување на квота за застапеност на младите во органите на СИМ – откако Горан 

Ѓорѓиев ја истакна состојбата, Јане Илијески додаде дека млади има, но квота не постои, 

при што додаде дека тоа би било статутарна промена, на што сите се согласија и се 

остава за понатаму. 

Истражување за потреба на нови вработени – Јане Илијески побара да му се каже кој 

работи во СИМ, дел од канцеларија, вработени во извиднички центар и побара се да 

биде транспарентно и да се направи систематизација на работни места.  

Старешинството на СИМ го задолжи Генералниот секретар да ги достави 

отворените конкурси до Јане Илијески кој е задолжен да изготви 

систематизација на работните позиции во Бирото и Канцеларијата на СИМ.  

Канцелариски простор – Старешината на СИМ истакна дека се работи на изнаоѓање на 

трајно решение за канцелариски простор без надомест, но дека во моментот имаме 

финансиска одржливст за изнајмување на простор. Старешината на СИМ ги 

информираше членовите на Старешинството дека се работи на договор со Дом на 
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Градежници за пренос на канцелариите во третиот кат со што Канцеларијата би добила 

подобри услови.  

Старешнството на СИМ истакна дека не е задоволно од хигиената во Канцеларијата на 

СИМ и го задолжи Генералниот секретар да се посвети на решавање на овој проблем.  

Зголемувањето на извидничките содржини во Извидничкиот Центар во Охрид, беше 

претставено како успешно и беа претставени плановите за наредните зафати во 

соработка со Француските извидници.  

Интернационална политика. Старешината на СИМ во отсуство на интернационалниот 

комесар истакна дека на полето на интернационални односи и политики имаме 

остварено навистина многу, потенцирајќи ги одличните односи, изборот на Јулијана 

Даскалов за член на комитетот на извидничкиот европски регион и сите заеднички 

проекти.  

Старешинството на СИМ едногласно одлучи да се отвори конкурс за 

заинтересирани извидници за кандидат за младински советник на светскиот 

извиднички комитет, кој ќе се избира во 2017 година на конференцијата во 

Азарбеџан.  

Назначување на ПР лице – Генералниот секретар. Старешинството дискутираше како да 

пристапи кон имплементирање на оваа стратешка задача.  

Снежана Јанковиќ истакана дека лицето треба да биде некој кои ги познава 

активностите односно комесарот за програма или началникот на биро.  

Младински весник, извидничка емисија и видеа за промоција – Генералниот секретар 

истакна дека оваа стратешка задача ќе биде адресирана по комплеменитарање на 

Комесаријатот за издаваштво и следствено ќе биде подготвена програма (проектна 

апликација за истото). 

По завршување на прегледот на стратешките задачи Старешинството на СИМ 

дискутираше за следните чекори и за надоврзувањето на планирањето по што 

едногласно одлучи планирањето на акцискиот план 2018 – 2020 да се одржи на 

почетокот на наредната година.  

3. Тековни и идни програми на СИМ 

Старешината на СИМ, Огнен Стефановски даде кус вовед на целокупната работа кон 

наредните програми на СИМ истакнувајќи дека се работи на високо ниво и постојано се 

води сметка на имплементирање на стратешките задачи. 

Во продолжение Генералниот секретар на СИМ ги презентираше тековните проекти и 

програми како и оние кои претстојат во текот на 2017 година.  

Како основни проекти кои ги адресираат стратешките задачи беа презентирани: 

Сојузување, Извидничката лига, Поддршката на Роверите (преку проектот од програмата 

Цивика), Зелена програма дел од компас (Швајцарската амбасада), Беџовите (ФАО), 

Интернационалните кампови и работата со ранливите категории (во соработка со 

невладината Крик) и со младите Роми.  
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Сумирајќи го диверзитетот на активностите и финансиската конструкција 

Старешинството на СИМ изрази задоволство од состојбата и побара да биде 

информирана и консултирана при креирањето на сите следни програми и проекти.  

Дополнително понатаму се отвори дискусија за имплементацијата на делови од 

програмите и членовите на Старешинството дадоа насоки за навремено отварање на 

конкурси и организирање на состанок за началниците и старешините на 

одредите со цел програмите да бидат претставени навремено и јасно. 

Старешинството на СИМ во иднина ќе носи одлуки за аплицирање на проектни 

апликации со цел да се обезбеди фокус на стратешките прашања на 

извидничката организација.  

 

4. Програма Компас  

Генералниот секретар го презентираше стадиумот на развој на публикациите кои ја 

поддржуваат имплементацијата на програмата Компас. Во продолжение беа 

презентирани публикациите и нивната содржина.  

Публикациите во моментов се дадени на лекторирање и ќе бидат подготвени до крајот 

на месец ноември.  

Дискусијата понатаму продолжи кон процесот на принтање на публикациите и 

останатите материјали за поддршка на имплементацијата.  

Со оглед на големината на зафатот Старешинството на СИМ едногласно донесе 

одлука публикациите да се достават до одредите во електронска форма со цел 

да се започне со имплементација се до принтањето на истите.  

5. Поделба на обврски на членовите на Старешинството 

Со цел да се поддржи имплементацијата на стратешките задачи и областите на 

организацијата Старешинството на СИМ имплеменирајќи ги препораките од Стратешкото 

планирање одлучи да изврши поделба на обврски по области како и назначување на 

одговорно контакт лице за секој одред член на Сојузот на извидници на Македонија.  

До кратка дискусија членовите на Старешинството на СИМ донесе едногласна 

одлука и ја извршија следната поделба: 

Огнен Стефановски – Канцеларија на СИМ 

Огнен Стефановски – Тренинг центри на СИМ 

Миќо Стојановски – Односи со јавност  

Миќо Стојановски – Поречанство 

Влатко Влахчев – Тренинг и обука на кадри  

Влатко Влахчев – Раст на членство и нови одреди  
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Снежана Јанковиќ – Имиџ на организацијата 

Снежана Јанковиќ – Интерна комуникација   

Јане Илијески – Институциска соработка 

Јане Илијески – Правно нормативни работи 

Бобан Москов – Младинска програма  

6. Извиднички одреди и членство 

Старешинството дискутираше за состојбата со членството и потребата за поддршка на 

одредите за јакнење на своите капацитети. 

Генералниот секретар истакна дека во 2017 година ќе се работи со фокус на јакнење на 

капацитетите на одредите од поглед на мобилизирање на ресурси и обука во областите 

кои ќе се оценат како најпотребни за ефикасен менаџмент на одредите.  

Огнен Стефановски додаде дека се работи на отварање на нови одреди и во моментов 

постои напредок во Кочани, Штип, Крушево а почетни средби се одржани и со 

иницијатива во Битола. 

Старешинството дискутираше по листата на одреди согласувајки се дека членовите на 

Старешинството ќе се посветат на нивна поддршка преку контакт систем со што секој од 

членовите на Старешинството ќе биде одговорен за неколку одреди.  

Поради обемноста на материјалот Старешинството на СИМ одлучи поделбата на контакт 

за одредите да биде спроведена на наредните седници. 

Старешинството на СИМ донесе заклучок дека на наредните седници ќе направи 

распределба на одредите помеѓу членовите на Старешинството со цел одредите 

да се поддржат, информираат и следат во нивниот напредок. 

Генералниот секретар го запозна Старешинството со новиот систем за менаџмент на 

членство кој ќе даде подобро менаџирање со членството, комуникација и податоци за 

истото.  

Диксусијата продолжи во правец за начинот на подмирување на членарината, роковите 

за подмирување и износот. 

Старешинството на СИМ едногласно донесе одлука за 2017 година да се задржи 

стариот одреден формат и износот за членарината да изнесува 15 000,00 

денари.   

Дополнително Старешинството се заложи дека во 2017 година ќе ги истражи новите 

модели и можности за регулирање на членството и членарината во СИМ.  

7. Биро на СИМ  

Членовите на Старешинството ја започнаа дискусијата анализирајќи го проблемот со 

презафатеноста на Началникот на Биро и барањето за оставка од истиот.  
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Согледувајќи го ниското ниво на функционалност и презафатеноста, 

Старешинството на СИМ ја прифати оставката на Христијан Мирчевски, 

моменталниот Началник на Биро на СИМ и едногласно донесе одлука за 

распишување на конкурс за избор на Началник на Биро на СИМ кој ќе предложи 

кандидати за испразнетите места за комесаријатите за обука на кадри, односи 

со  јавност и издаваштво.  

Вреднувајќи ја добрата работа на Комесарите за Програма и Интернационални односи 

Старешинството на СИМ одлучи да не ги менува истите во наредиот период.  

8. Канцеларија на СИМ  

Генералниот секретар на СИМ на членовите на Старешинството им даде вовед во 

структурата на Канцеларијата и персоналот кој е ангажиран во истата.  

Јане Илијески даде забелешка за ангажирањето на лица во Канцеларијата на СИМ 

истакнувајќи дека е потребна подобра систематизација на работните места. 

Дискусијата продолжи во правец да се гарантира регулираниот статус со сите членови 

во канцеларијата и истите да имаат јасни работни обврски кои произлегуват од јавен и 

транспарентен конкурс. Членовите на Старешинството побараа во иднина да бидат 

запознаени со процесот за избор на нови лица во Канцеларијата, изворите на 

финанасирање на позицијата и истото да биде одобрено со нивна одлука.  

Старешинството го задолжи Генералниот секретар да ги достави работните 

обврски до Јане Илијески кој ќе помогне во изработката на систематизацијата 

на работните места во Канцеларијата на СИМ. 

9. Извиднички Центар Охрид 

Директорот на Извидник ДООЕЛ накратко го презентираше работниот извештај за 

работата на центарот во 2016 година.  

 

Виктор Петрушевски ги образложи приходите за кои истакна дека се диверзифицирани и 

зголемени во споредба со претходните години. Понатаму беа презентирани инвестициите 

во центарот и на крајот расходите во кои беа опфатени информации за раздолжувања 

кон стари обврски и доверители. 

Јане Илијески истакна дека иако може да се види добро работење останува фактот дека 

е извршено задолжување без одлука од Старешинството на СИМ што не смее да биде 

пракса во иднина и не се согласува со ваквото работење.  

Бобан Москов додаде дека долгот на центарот е на исто ниво поради тоа што на сметка 

на раздолжувањата кон старите обврски и кредити имаме ново задолжување. 

Огнен Стефановски истакна дека превзема одговорност за одлуката за задолжување и 

додаде дека резултатите од работата оваа година се очигледни, долгот е намален 

бидејќи прикажаниот долг со кој е започната сезоната не е реален и е поголем, 

раздолжени се за прв пат главница кон Шпаркасе Банка и останати должници и останува 

капиталот од инвестицијата. 
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Старешинството на СИМ дискутираше за специфичностите во работата и проблемите со 

кои се соочува центарот.  

Увидувајќи ја добрата работа на Управителот на Извидник ДООЕЛ Старешинството на 

СИМ истакна дека во иднина треба да се размисли за наградување и мотивирање на 

управителот.  

Понатаму Огнен Стефановски предложи да се донесе мерка за понатамошно развивање 

на центарот која би се состоела во отстранување на приватните камп приколки од 

извидничкиот центар во Охрид.  

Огнен Стефановски истакна дека се обезбедени стредства кои ќе го заменат приходот од 

камп приколките и со нивно отстранување дополнително ќе се зголемат извидничките 

содржини во центарот.  

Старешинството дискутираше за последиците и придобивките од ваква мерка и одлучи 

дека во недостаток на потполни информации и консултации оваа мерка да биде 

поставена за гласање на наредната седница на Старешинството на СИМ. 

Седницата заврши во 15:00 часот. Елвис Тодоровски не присуствуваше на седницата за 

време на 13.11.2016 година.  

Наредната седница на Старешинството на СИМ е закажана за 21.11.2016 година во 

Канцеларијата на СИМ со почеток во 17:30 часот. 

 

Записничар: 

Горан Ѓоргиев 

Генерален Секретар на СИМ  

 

Старешинство на СИМ 

Огнен Стефановски, Старешина 

 

*Прикачени материјали  

1. Одлука за членарина за 2017 година 

2. Одлука за начинот на комуникација на  Старешинството на Сојуз на извидници на Македонија 

3. Одлука за зголемување на јавноста и транспарентноста во работењето на седниците на 

Старешинството на Сојуз на извидници на Македонија 

4. Одлука за воспоставување на Извидничка Лига 

5. Одлука за сукцесивно планирање за менаџментот на канцеларијата на СИМ 
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6. Одлука за поделба на организациски области на членовите на Старешинството на СИМ 

7. Одлука за распишување конкурс за Начаник на Биро на СИМ 

8. Мониторинг од имплементација на Стратегија на СИМ 
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