
Согласно статутот на Сојуз на извидници на Македонија, Старешината ги има следниве 

надлежности: 

Член 43 

Старешината на сојузот е самостоен орган кој го застапува и претставува Сојузот, а за својата 

работа одговара на Собранието на Сојузот. 

Старешината се избира со мандат во времетраење од 4 години, со право на реизбор на било 

кои наредни избори. 

... 

Член 44 

Старешината се грижи работата на Сојузот да биде во согласност со Уставот, законските и 

останатите прописи, како и во согласност со Статутот и другите акти на Сојузот, и се грижи за 

спроведување на одлуките на органите на Сојузот. 

Старешината на сојузот е овластен да донесува одлуки, да извршува договори и да превзема 

обврски во врска со сите работи поврзани со тековните активности на Сојузот, освен одлуки 

чие донеусвање е во надлежност на Собранието и Старешинството 

Член 45 

Во рамките на својата надлежност, Старешината особено ги врши следниве работи: 

- Раководи со работата на Собранието и Старешинството на Сојузот; 

- Врши координација на утврдените активности и организира редовно вршење на 

работите кои се извршуваат во рамките на Сојузот 

- Одговорен е за спроведување на одлуките на собранието и старешинството на сојузот 

и активно работи на обезбедување на услови за работа на организацијата 

- Афирмирање на содржините на извидничките активности 

- Популаризација на спецификите на организацијата 

- Промоција на мисијата, принципите и методите на работа на извидничкото движење 

- Наредбодавател е за извршување на финансискиот план на Сојузот 

- Врс основа на одлука на старешинството отвара банкарски сметки на сојузот 

- Го претставува сојузот на повик или по лична иницијатива на акциите, манифестациите, 

состаноците и собирите кои ги организира Сојузот или неговите членови, меѓународни 

извиднички организации и националните организации, органите на државата, 

единиците на локалната самоуправа и останатите органи и организации, доколк е тоа 

во согласност со целите на Сојузот; 

- Поднесува извештај за работата на Сојузот во мандатниот период; 

- Се грижи за усогласеноста на финансиско-материјалното работење на сојузот со 

законските прописи; 

- Врши други работи во согласност со закон, Статутот на организацијата, интерните акти 

на Сојузот и актите на Собранието. 

Старешината е должен по потреба, а најмалку еднаш годишно (независно од собранијата на 

СИМ) да свика состанок на Старешините или делегирани претставници на сите регистрирани 

извиднички и извидничко-поречански одреди од Република Северна Македонија, заради 

информирање, расправање, консултирање и креирање на насоки во врска со прашања од 

поголемо значење на Сојузот  


