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С Т А Т УТ
на „Прв Скопски Извиднички Одред“

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
„Прв Скопски Извиднички Одред“ (во понатамошниот текст: Одредот) е воспитно,
доброволно, неполитичко и самостојно здружение на граѓани за деца и млади отворено за
сите, без оглед на расната, националната или верската (религиозна) припадност, кои ги
прифаќаат неговите начела и методи за работа.
Член 2
Називот на Здружението е: „Прв Скопски Извиднички Одред“.
Скратениот назив на одредот е: П.С.И.О.
Меѓународниот назив на одредот е: “First Scout Unit of Skopje” – Republic of Macedonia.
Седиштето на одредот е во Скопје, на ул. “Коле Неделковски” бр. 20.
Одредот делува на територијата на градот Скопје.
Член 3
Одредот остварува соработка и може да се здружува во сојузи на организации и други облици
на здружување и да се зачленува во меѓународни организации.
Одлука за здружување односно зачленување, како и за раздружување односно за истапување
од членство донесува Собранието на Одредот со 2/3 мнозинство.
Член 4
Одредот се здружува во Сојузот на Извидници на Македонија (во понатамошниот текст
СИМ).
Одредот е конститутивен и полноправен член на СИМ и како таков рамноправно учествува во
неговата работа.
Член 5
Одредот има својство на правно лице со обврски и одговорности кои произлегуваат од
Законот и овој Статут.
Член 6
Печатот на одредот е со тркалезен облик. Во средината се наоѓа знакот на СИМ, а околу него
стои кружен натпис во два ред. Во надворешниот, поголемиот круг стои: СОЈУЗ НА
ИЗВИДНИЦИ НА МАКЕДОНИЈА, а во внатрешниот, помалиот стои: ПРВ СКОПСКИ
ИЗВИДНИЧКИ ОДРЕД - СКОПЈЕ.
Одредот има штембил со ист знак и натпис.

Член 7
Работата на Одредот е јавна.
Информирањето на членовите на одредот и јавноста во работата се остварува преку:
- отворени и достапни за јавност седници на органите на одредот,
- благовремено доставување и истакнување (на огласна табла) на материјалите за
расправа, одлуките, соопштенија и други акти на органите на одредот,
- известување на пошироката јавност преку средствата за јавно информирање,
- интернет и на други начини.

II.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОДРЕДОТ

Член 8
Целите и задачите на Одредот се:
- Да допринесува во развојот на своите членови и во достигнувањето на нивните
физички, умствени и општествени можности, како на поединци, како на одгворни
граѓани и членови на пошироката општествена заедница;
- Да се развива кај своите членови љубов кон природата и животот во неа, разбирање на
нејзините закони, да ги учи да ја чуваат и негуваат флората и фауната и другите
природни богатства и да ги вклучува во акции за заштита на природата, човековата
работна и животна средина;
- Сестрано да ги воспитува своите членови и кај нив да развие позитивни особини како
што се: работливост, скромност, истрајност, снаодливост, храброст, искреност,
чесност, штедливост, смисла на живеење во помали и поголеми групи, пружање на
помош на другите, како во природата така и во елементарни непогоди;
- Да развива кај своите членови чувство за почит кон луѓето, пријателство помеѓу луѓето
и народите, почитување на нивното лично, верско и политичко убедување,
неполитичност на организацијата и нејзините единици и
- Да поттикнува кај своите членови љубов и почит кон татковината.
Член 9
За остварување на целите и задачите од член 8, Одредот:
- организира постојана работа и живот во извидничките единици, имајќи ги предвид
интересите и желбите на членовите,
- овозможува организирано совладување на извидничката Програма, со развивање на
внатрешната дисциплина и со создавање на услови за работа во мали групи (јата и
патроли),
- соработува со училиштата и другите воспитно-образовни установи и институции,
- остварува соработка со други здруженија на граѓани и субјекти кај нас и во светот,
како и со органите на власта и други институции,
- се грижи за издавање на извидничка и друга литература од рекламно-пропаганден или
воспитно-образовен карактер, за потребите на своето членство,
- остварува тесна соработка со родителите на членовите и пријателите на извидничката
организација,
- се грижи за оспособување и обучување на извиднички кадри, како еден од најголемите
приоритети,
- организира натпревари, акции, собири, средби, прослави, семинари, дискусии, трибини
и други форми на извидничка активност низ кои меѓу другото се издигнува и здравиот
натпреварувачки дух во рамките на карактерен однос и
- овозможува и инсистира на живеење спрема извидничкиот Завет и Законите.
Дејноста на Одредот е 94.99 активности на други организации врз база на членување,
неспомнати на друго место.

I I I . ЧЛЕНСТВО
Член 10
Член на Одредот може да стане секое лице што ги прифаќа Програмата и Статутот на
Одредот и редовно учествува во активностите на извидничката организација и кое е
државјанин на Република Македонија.
Член на Одредот се станува со потпишување на Пристапна Изјава.
Образецот на Пристапната Изјава го утврдува Старешинството на Одредот.
Одредот ја гарантира анонимноста на личните податоци на членовите кои тоа го побарале.
Член 11
Членството се дели на категории по возраст:
- од 7 до 11 години старост - развигорци,
- од 12 до 15 години старост - помлади извидници и извиднички
- од 16 до 18 години старост - извидници и извиднички
- од 19 до 24 години старост - истражувачи и истражувачки
- над 24 години старост – сениори и сениорки.
За членување на лицата кои немаат навршено 18 години старост потребна е согласност од
родителите.
Заеднички назив за сие членови на Одредот е ИЗВИДНИЦИ.
Член 12
Членството во Одредот престанува доброволно и со исклучување.
При престанок на членството Пристапната Изјава задолжително се враќа.
Член 13
На лицето доброволно ќе му престане членството доколку, до Старешинствот на Одредот или
до друго, од Старешинството овластено тело, достави писмена изјава за истапување од
членството.
Член 14
Лицето ќе биде, со одлука на Старешинството на Одредот исклучено од Одредот, доколку:
- редовно не учествува во активностите на Одредот и неговите единици,
- го крши овој Статут или други акти на Одредот,
- потешко го повреди угледот и честа на Одредот и извидничката организација воопшто
и
- редовно не плаќа членарина.

-

-

-

Член 15
Правата и должностите на членот на Одредот се:
да ја спроведува Програмата и да учествува во другите активности, без разлика на
националната, религиозната или политичката припадност,
да предлага донесување на одлуки и рамноправно, во согласност со демократските
односи во Одредот да учествува во одлучувањето, кога може да прима одговорности за
донесување одлуки и истите да ги извршува,
во зависност од возраста, да избира и да може да биде избран за сите функции во
Одредот, во сите одредски органи и тела, неговите организации и во раководствата на
извидничките акции и
да ги користи средствата на Одредот и повластувањата што општествената заедница
им ги дава на извидниците.

Член 16
Секој член на Одредот има право и должност редовно да плаќа извидничка членарина и да
носи извидничка униформа, пропишана според Правилникот на СИМ.
Извидничката членарина се состои од два дела:
- основна членарина - како обврска кон СИМ, чија висина ја утврдува, согласно со
статутот на СИМ, Старешинството на СИМ и
- одредска членарина - обврска кон Одредот, чија висина и начин на плаќање ги
утврдува Старешинството на Одредот.

IV.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Член 17
Активноста на Одредот се изведува во воспитните, работните и организационите одредски
единици: Јато, Патрола, Клуб и Дружина.
Член 18
Јатото е основна воспитна и работна единица на развигорците.
Патролата е основна воспитна и работна единица на помладите извидници.
Клубот е основна работна и организациона единица на извидници
Дружината е организациона единица која е составена од Јата, Патроли и Клубови кои
опфаќаат иста старосна категорија на членови.
Член 19
Одредските единици ги формира и расформира Старешинството на Одредот.
Секоја одредска единица има свое име, знаме и знак.
Секоја одредска единица ја предводи Водач кого го именува и разрешува Старешинството на
Одредот.
Член 20
Највисок орган на Одредот е Собранието на Одредот.
Собранието на одредот го сочинуваат членови кои:
- Во последните 3 години континуирано се активни членови во ПСИО
- и имаат навршено најмалку 20 години старост, освен доколку се активни водачи со
навршени 18 години старост.
Член 21
Собранието работи на седници. Седниците на Собранието ги свикува по правило
Старешината на Одредот по сопствена иницијатива или доколку тоа го побараат:
- членовите на Старешинството
- најмалку 1/5 од членовите на Одредот или
- Надзорниот Одбор на Одредот.
Собранието на Одредот е должно да одржи седница најмалку еднаш годишно.
Сите одлуки Собранието ги донесува со мнозинство на гласови од вкупниот број на членови
на Собранието, освен доколку тоа, со овој статут не е поинаку уредено.
Член 22
Собранието на Одредот:
- избира и разрешува Старешина и Старешинство на Одредот,
- може да избира и разрешува Надзорен Одбор на Одредот.
- донесува, менува и дополнува Статут на Одредот.

- донесува Деловник на Собранието на Одредот.
- ги определува задолжителните програмски насоки на Одредот.
- го усвојува финансовиот извештај на Одредот.
- се запознава со информациите, извештаите и забелешките на Надзорниот Одбор и одлучува
по евентуалните предлози изнесени во нив,
- извршува други работи утврдени со овој Статут.
Член 23
Старешината на Одредот го избира Собранието и истиот, по функција е член на
Старешинството на Одредот.
Старешината на Одредот:
- го застапува и претставува Одредот,
- раководи со седниците на Старешинството и
- извршува други работи утврдени со овој Статут и другите акти на Собранието.
Старешината се избира за мандатен период од 4 години, но може да биде разрешен и пред
истекот на истиот.
За својата работа Старешината одговара пред Собранието на Одредот.
Член 24
Старешинството на Одредот е извршен орган на Собранието на Одредот.
Старешинството помеѓу две седници на Собранието е највисок орган на Одредот што
раководи со неговата работа.
Старешинството го сочинуваат 3 членови.
Старешинството се избира за мандатен период од 4 години, но може да биде разрешено и
пред истекот на истиот.
Старешинството за својата работа одговара пред Собранието на Одредот.
Член 25
Старешинството работи на седници кои ги свикува Старешината на Одредот, освен во случаи
утвредни со Деловникот на Старешинството.
Сите одлуки Старешинството ги донесува со мнозинство на гласови од вкупниот број на
членови.
Член 26
Старешинството на Одредот:
- избира и разрешува Началник на Одредот,
- ја пропишува работата и одлучува за составот на одредските делегации, екипи и други
поединечни или колективни претставници на Одредот.
- ја донесува, менува, и дополнува програмата на Одредот.
- го донесува и реализира годишниот финансиски план на Одредот.
- ги обезбедува и одлучува за користењето на материјално-финансиските средства на одредот.
- донесува Деловник на Старешинството на Одредот
- се грижи за оживотворување, конкретизирање и реализирање на овој Статут и другите акти
на Собранието.
- извршува други работи во согласност со овој Статут и другите акти на Собранието.
- извршува други работи кои со овој Статут не се ставени во надлежност на друг орган или
тело.
- за својата работа Старешинството одговара пред Собранието на Одредот.
Член 27
Доколку има избран Надзорен Одбор, тој врши надзор и контрола на материјалнофинансиското работење на Одредот и за својата работа, а особено за воочените

неправилности го известува Собранието на Одредот. Надзорниот Одбор се состои од три
члена кои меѓусебно избираат Председател на Одборот.
Сите одлуки Одборот ги донесува со најмалку два гласа.
Надзорниот Одбор се избира за мандатен период од 4 години, но може да биде разрешен и
пред истекот на истиот.
Надзорниот Одбор својата работа ја регулира со Деловник на Надзорниот Одбор.
Член 28
Началникот на Одредот е оперативно-извршен член на Старешинството, кој се грижи за
реализирање на програмските активности и спроведување на кадровската политика на
Одредот.
Член 29
Началникот на Одредот се избира за мандатен период од две години, но може да биде
разрешен и пред истекот на истиот.
Работата на Началникот поконкретно ја уредува Старешинството.
Член 30
Собранието, Старешинството и Надзорниот Одбор можат да формираат комисии, одбори,
совети, комитети и други тела кои имаат за цел да ја помагаат или да извршуваат одредени
работи, од надлежноста на органот кој ги формирал.
Сите одредски органи се овластени да во рамките на своите овластувања и надлежности,
донесуваат општи и поединечни акти, како и соопштенија, извештаи, упатства, насоки и
други акти со советодавно-прокламативен карактер.

V.

ИЗВИДНИЧКИ ЦЕНТРИ

Член 31
Заради спроведување на Програмата, преку организирање на акции, школување и изградба на
кадри и остварување на други програмски активности, Одредот може да основа извиднички
центри.
Статусот, организационата поставеност, начинот на работа, раководењето, одговорноста и
другите прашања од интерес на работата на центрите ги регулира Собранието на Одредот.

VI.

ФИНАНСИСКО И МАТЕРИЈАЛНО РАБОТЕЊЕ НА ОДРЕДОТ

Член 32
Финансиското и материјалното работење на Одредот се води врз основа на финансискиот
план и пресметка на приходите и расходите.
Извори на финансиски средства на Одредот се членарина и соодветно фондови, донации,
приходи од сопствена дејност и останати приходи.
Материјалното и финансиското работење на Одредот се врши врз основа на Закон и овој
Статут.
Член 33
Наредбодател за извршување на финансиско-материјалниот план е Старешината на Одредот,
а покрај него може да е овластено и друго лице од страна на Старешината на Одредот.
Член 34
Имотот на Одредот се состои од парични средства, подвижни и неподвижни средства.

Член 35
Одредот може да основа трговско друштво согласно Законот за Трговски друштва. Работата
на трговското друштво, се регулира со Правилник кој го донесува Старешинството на
Одредот.
Член 36
Собранието донесува одлука за престанок на Одредот кога ќе настапат следните услови:
- кога за тоа ќе одлучат 2/3 мнозинство од членовите.
- Бројот на членови ќе се намали под бројот определен за основање.
- Ако Уставниот суд на Република Македонија донесе одлука дека програмата и статутот на
Одредот не се во согласност со уставот.
- Се утврди дека одредот престанал да работи.
Кога Одредот ќе престане со работа, средствата што остануваат по намирување на обврските
се пренесуваат на СИМ.
Член 37
Право на толкување на одредбите од овој Статут има Собранието на Одредот, а помеѓу две
седници на Собранието ова право го има Старешинството на Одредот.
Член 38
Овој Статут може да се менува:
- Со донесување на измени и дополнување на статутот од страна на Собранието на одредот
или
- Со донесување на нов Статут од страна на Собранието на Одредот.
Член 39
Сите акти на Одредот треба да се усогласат со овој Статут во рок од 90 дена од денот на
неговото донесување.
До усогласување на актите ќе се применуваат одредбите на овој Статут
Член 40
Со донесувањето на овој Статут престанува да важи Статутот на Одредот донесен на
17.03.2001 година.
Член 41
Овој Статут стапува во сила со денот на неговото донесување.

Скопје,
25.03.2012 година

Прв Скопски Извиднички Одред
Старешина
Зоран Шиљковски

