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Предмет:  Записник од (2) втората седница на Старешинството на СИМ  

                                             

Записник бр.2 

Од одржана втора седница на 

Старешинство на Сојуз на извидници на Македонија 

На 21 ноември 2016 година, во просториите на Сојузот на извидници на Македонија беше одржана 

втората 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, Миќо 

Стојановски, Бобан Москов и Снежана Јанковиќ.  

Гости на седницата беа: Горан Ѓорѓиев (Генерален Секретар), Јане Плавевски (Интернационален 

Комесар на СИМ), Виктор Петрушевски (Управител на Извидник ДООЕЛ) и Таше Пасинечки 

(вработен во Извидник ДООЕЛ).  

Седницата беше закажана со една точка на дневниот ред. 

По кратка консултација Старешинството започна со работа по дневниот ред. 

 

Извиднички Центар Охрид  

Старешината ја отвори точката на дневниот ред напоменувајќи ги разговорите од првата седница 

на Старешинството во поглед на носење на одлука за отстранување на приватните камп приколки 

од Извидничкиот Центар во Охрид со цел стратешки да се ориентира работењето кон извиднички 

кампови. Дополнително Огнен Стефановски истакна дека финансиската рамка е обезбедена и ги 

повика членовите на Старешинството да поддржат ваква одлука.  
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Бобан Москов истакна дека доколку се навратиме на извештајот за работата на изминатата сезона 

дека може да се воочи дека финансискиот план не е постигнат и следствено смета дека 

отстранувањето на камп приколките ќе создаде дополнителен дефицит.  

Дополнително Бобан Москов се надоврза дека постојат низа недоследности во извешатјот за 

работа на Извидник ДООЕЛ во 2016 година и побара истите да се корегираат.  

Виктор Петрушевски објасни дека извештајот е предлог верзија и дека ги прифаќа коментарите кои 

ќе бидат корегирани.  

Јане Илијески истакна дека е добро што не се избрза со одлуката на првата седница бидејки смета 

дека ваква одлука сериозно би ја нарушила финансиската стабилност на центарот со оглед дека 

долговите и побарувањата се големи, а приходите од приватните приколици се стабилни за разлика 

од камповите.  

Миќо Стојановски се надоврза истакнувајќи дека е подобро да се почека оваа година и да се 

изнајде модел како камповите да се организираат во изолиран дел од центарот. 

Горан Ѓорѓиев напомена дека камповите не можат да бидат организирани доколку во центарот има 

издадено камп приклоки бидејќи партнерите таквата средина ја сметаат за несоодветна и 

неконтролирана.  

Огнен Стефановски истакна дека треба да имаме храброст и дека е време да се превземат акции за 

средување на овој сегмент од центарот.  

Снежана Јанковиќ изрази неверување дека ни се потребни вакви дискусии и дека позитивноста на 

носење одлука за отстранување на приколките е јасна и со истата центарот ќе биде навистина 

извиднички.  

Влатко Влахчев се надоврза истакнувајќи дека смета дека носењето на одлука за отстранување на 

приколките може да има само позитивен исход и повика да се даде доверба во работата на тимот.  

Во продолжение Старешинството водеше дискусија за позитивните и негативните последици од 

донесување на одлука за отстранување на приколките од тревниците во Извидничкиот Центар во 

Охрид.  

До долга дискусија откако се увиде дека не постои можност за консензус, Старешинството премина 

кон гласање.  

Со 2 гласа ЗА, 1 воздржан и 3 против Старешинството на СИМ не донесе одлука за отстранување на 

приватните камп приколки од Извидничкиот Центар во Охрид.  

По гласањето Старешинството продолжи со дискусија околу следни мерки со кои делумно би се 

уредило функционирањето на центарот во поглед на камп приколките.  

Поради заминувањето на Огнен Стефановски седницата беше затворена, а дискусијата продолжи 

во неформален дијалог со договор дека формалните мерки ќе бидат дискутирани и донесени на 

следната седница во декември.  
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Седницата заврши во 19:00 часот.  

Записничар: 

Горан Ѓорѓиев 

Генерален Секретар на СИМ  

 

Старешинство на СИМ 

Огнен Стефановски, Старешина 
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