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Предмет:  Записник од (3) третата седница на Старешинството на СИМ  

                                             

Записник бр.3 

Од одржана трета седница на 

Старешинство на Сојуз на извидници на Македонија 

На 9 декември 2016 година, во просториите на Извидничкиот Одред Димитар Влахов во Велес беше 

одржана третата 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: Ангелче Гушев (Старешина на И.О. Димитар Влахов и Ненад Андреевски 

(И.О. Димитар Влахов).  

По кратка консултација Старешинството започна со работа по дневниот ред. 

Записникот од Првата седница на Старешинството беше едногласно усвоен.  

 

1. Извиднички Центар Охрид  

Старешината ја отвори точката на дневниот ред започнувајќи дискусија за можните мерки за 

подобрување на организацијата на приватните камп приколки во Извидничкиот Центар во Охрид. 

Старешинството едногласно се согласи дека се потребни мерки и дискутираше по истите се до 

донесувањето на одлука.  
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Со 6 гласа ЗА Старешинството на СИМ донесе одлука за промена на условите за закуп на простор за 

приватни приколки во Извидничкиот Центар во Охрид.  

Новите услови предвидуваат сите заинтересирани да се обврзат со договор за закуп на парцела за 

поставување на камп приколка во Извидничкиот центар во Охрид со површина од 30м2, за  

периодот од 01.05.2017 до 30.04.2018 година.  

Закуп на парцела за камп приколка од 30м2 во согласност со новиот договор ќе изнесува 32.000,00 

денари со вклучен ДДВ.  

Во исклучителни околности површината на парцелата може да надмине 30 м2, но не повеќе од 

40м2, за што Закупецот на Извидник ДООЕЛ ќе му исплати дополнителни 1.500,00 денари за секој 

м2 над 30м2.  

Во цената е вклучена лежарина за камп приколките за периодот од 01.05.2017 до 30.04.2018 

година, како и можност за користење на услугите на Центарот во целост во текот на летната сезона, 

односно од  01.06.2017 до 15.09.2017 година. 

Во цената не е вклучена електричната енергија, која ќе се наплаќа дополнително согласно 

важечките прописи и договори. 

Крајниот рок за плаќање на закупнината е 15.02.2017 година. 

Финалниот договор е прикачен во овој записник.  

По носењето на одлуката Огнен Стефановски ги запозна членовите на Старешинството со 

побарувањето од фирмата Модерна за кое пристигна побарување за извршување.  

Огнен Стефановски истакна дека иако лично остварил средба со побарувачот и начелно било 

договорено долгот да се исплати по сезоната во 2017 година, сепак побарувањето е активирано. Во 

продолжение членовите на Старешинството беа запознаени со историјата на долгот и се отвори 

дискусија за предлози за решавање на долгот.  

Дискусијата се движеше кон изнаоѓање на средства (1.800.000,00 ден) за сервисирање на долгот 

или кон преговарање за одолжување на наплатата.  

Старешнството на СИМ го задолжи Миќо Стојановски да оствари нова средба со сопственикот на 

компанијата Модерна со цел да се одложи враќањето на долгот во 2017 година.  

На следната седница Старешинството ќе добие информации за преговорите и ќе постапи 

следставено по новите информации.  

2. Разно 

Огнен Стефановски ги информираше членовите на Старешинството за тековните и идните 

активности како и ги најави предстојните (Посета на Кореа, Извиднички завет – ИПО Сидро и 

Новогодишната забава).  
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Горан Ѓоргиев го презентираше планот за Новогодишната забава истаканувајќи дека за истата ќе се 

потрошат средства кои брзо ќе бидат надоместени од членарините на одредите.  

Седницата заврши во 15:00 часот. 

Записничар: 

Горан Ѓоргиев 

Генерален Секретар на СИМ  

 

Старешинство на СИМ 

Огнен Стефановски, Старешина 

 

Прикачени материјали 
 

- Договор за годишен закуп и сезонско користење на парцела за камп приколка во 
Извиднички центар Охрид  
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