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Врз основа на членовите 7, 18, 27, 32 и 33 од Статутот на МАИСС од 10.01.2009, член бр. 57 од 
Закон за скијалишта на Р.М- Сл. Весник на Р. Македонија, бр.37 од 26.02.2016 година, член 28 
од Закон за спорт на Р.М, член 1, 9 и 27 од Статутот на Скијачка Федерација на Р.Македонија од 
26.12.2019, како и усвоената наставна програма на МАИСС (во IVSS и ISIA)за обука на 
инструктори во снежни спортови на Генерално собрание на ИНТЕРСКИ интернешнел, од 21 
Март 2019,  Пампорово (Бугарија), на ден 28.12.2019, Собранието на МАИСС го донесе 
следниот: 
 

 
ПРАВИЛНИК 

за испитната комисија на МАИСС 
 

I.Општи одредби 
 

Член 1 
 

Задачата на МАИСС помеѓу останатото е оспособување и дошколување на лица со звање 
инструктори и тренери по снежни спортови. МАИСС тоа го прави преку семинари и програми 
за оспособување на кадри за извршување на овие работи во скијањето. Отценувањето и 
програмата за оспособување на лица за стекнување со звање инструктори и тренери по снежни 
спортови го спроведува испитната комисија ( во понатамошниот текст ИК ). Овој правилник го 
регулира начинот на работата и правата и должностите на ИК. 

 
II  Цели и задачи на испитната комисија 

 
Член 2 

 
Целите и задачите на ИК се: 

- Одредување и поставување на критериуми за оценување на испитите кои ги организира 
МАИСС; 

- Испитување и оценување на сите редовни испити кои ги организира МАИСС ( испити за 
стекнување со лиценца Ниво 1 (национално ниво), испит за стекнување со лиценца Ниво 
2 (IVSI ниво), испит за стекнување на лиценца Ниво 3 (ISIA ниво), испит за стекнување 
на лиценца Ниво 4 (тренерско ниво); 

- Испитување и оценување на сите останати испити за кои ќе добие мандат од управиот 
одбор; 

- Останати задачи кои ќе ги добие од извршниот одбор. 
 
 

III Претседател и членови на испитната комисија 
 

Член 3 
 

На чело на ИК е претседател на ИК. Претседателот на ИК е именуван од Претседателот на 
МАИСС. Мандатот на претседателот на ИК трае до крајот на мандатот на управниот одбор на 
МАИСС или до одповикување на Претседателот на МАИСС.  
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Член 4 
 

Претседателот на ИК е должен пред одржување на годишното собрание, на крајот од годината 
да достави годишен писмен извештај за работата во текот на изминатата година. 

 
 

Член 5 
 

Претседателот на ИК: 
- Ја надгледува работата на ИК за време на одржување на испитот; 
- Ги собира испитните листи од поединечните испитувачи со чија помош ја пресметува 

конечната оценка од поединечен лик и вкупната оценка на испитот: 
- Се грижи за придржување кон условите пропишани со овој правиник; 
- Го известува Претседателот на МАИСС за сите евентуални кршења на одредбите од 

овој Правилник и предлага мерки против прекршителите; 
- Му предлга на Претседателот на МАИСС членови на ИК, заменици членови на ИК и 

свој заменк; 
- Ги објавува резултатите од испитот на кандидатите; 
- Го одредува распоредот на одржување на испити во договор со водителите на 

семинарите за стручно оспособување; 
 

Член 6 
 

ИК ја сочинуваат Претседател и 2 члена. Членовите на ИК се државни демонстратори со 
најголемо педагошко искуство. Покрај членовите, Претседателот на ИК додава уште 2 резервни 
члена со статус демонстратори. Сите членови на ИК ги потврдува Претседателот на МАИСС. 
Мандатот на членовите на ИК трае исто колку и мандатот на Претседателот на ИК. 

 
Член 7 

 
Членовите на ИК: 

- Мора да бидат редовни членови на МАИСС; 
- Мораат да ги имаат подмирено сите обврски кон МАИСС предвидени со Статутот и 

Правилниците на МАИСС; 
- Мора да имаат важечка ISIA лиценца; 
- За време на работата во ИК, мораат видливо да ги истакнат службените ознаки на 

МАИСС; 
- Имаат право на надокнада на трошоци за сместување (на база на полупансиони), 

скијачка карта, патување и дневница за време на ангажман како член на ИК при 
МАИСС во склад со одлуката на Извршниот одбор на МАИСС; 

- Имаат право да учествуваат на семинари за Демонстратори и Демо тимот; 
- Во склад со финансиските можностите, МАИСС партиципира во трошокот за учество 

на членовите на ИК, при реализација на тренинзи на Демо тимот; 
 

IV Начин на работа на испитната комисија 
 

Член 8 
 

ИК, кандидатите на испитот ги бодува на следниот начин: 
- На испитот бодуваат 2 члена на ИК; 
- Членовите на ИК се оддалечени еден од друга така што секој член самостојно го бодува 

секој кандидат; 
- Во испитните листи, членовите на ИК ги запишуваат бодовите од секој кандидат; 
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- Претседателот на ИК го пресметува конечниот број на бодови за секој кандидат 
поединечно и го презентира пред челновите на ИК; 

- Врз основа на конечниот број на бодови од сите испитни елементи, се одредува ранг 
листа на кандидати за демонстратори. 

 
Член 9 

 
Конечниот број на бодови за поединечен елемент е средна вредност од бројот на бодови од 
членовите на ИК. Конечниот број на бодови на испитот е број од средната вредност од сите 
елементи поделена со бројот на елементите. 
 

V. Останати одредби 
 

Член 10 
 
Врз основа на фактот што бодувањето се врши комисиски, нема можност за жалба на 
конечниот број на бодови. 
 

Член 11 
 
Толкувањето на овој Правилник го дава Извршниот одбор на МАИСС. 
 

Член 12 
 
Овој Правилнк стапува на сила од денот на неговото носење. 

  
 

 
        Претседател МАИСС   
Скопје,            Проф.д-р Јован Јовановски 

         


