ПРАВИЛНИК за легитимација

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МАКЕДОНСКА АСОЦИЈАЦИЈА НА ИНСТРУКТОРИ ЗА СНЕЖНИ СПОРТОВИ

Врз основа на член 18 став 4 од Статутот на Македонската асоцијација на инструктори за
снежни спортови, собранието на својата редовна седница одржана на 28.12.2019 година го
донесе следниот:
П Р А В И Л Н И К
за образецот, формата и содржината на легитимацијата и за начинот на нејзиното издавање и
одземање
I.Општа одредба
Член 1
Со овој правилник се пропишува образецот, формата и содржината на легитимацијата на
инструкторите за снежни спортови (во натамошниот текст: легитимацијата), како и начинот на
нејзиното издавање и одземање.
II.Образец, форма и содржина на легитимацијата
Член 2
(1)Образецот на легитимацијата е изработен на двострано отпечатена пластична картичка со
димензии 5.5 х 8.5cm, на која што од двете страни, по целата должина и ширина, е отпечатен
дел од грбот на Македонската асоцијација на инструктори за снежни спортови (во
понатамошниот текс: МАИСС).
(2)На предната страна на легитимацијата е отпечатен меморандумот на МАИСС, под него, во
средината, испишана е областа за која е наменета легитимацијата „СКИ ИНСТРУКТОР“ или
„СНОУБОРД ИНСТРУКТОР“. Под овие зборови напишано е „НИВО“, а под него со арапски
броеви од 1 до 4, означено е нивото. Под бројот кој го означува нивото, испишано е името и
презимето на носителот на легитимацијата. Во левиот горен агол е отпечатен амблемот на
МАИСС, а под него е поставена фотографијата на носителот на легитимацијата со димензии
2х2.5 см. Под фотографијата отпечатен е серискиот број на легитимациата, а под серискиот
број датумот на издавање и датумот на важност на легитимацијата. Во десниот долен агол
испечатен е меѓународниот код на Република Северна Македонија „MKD“, знамето на
Република Северна Македонија и „QR“ код. Целокупниот текст содржан на предната страна на
легитимацијата е напишан на македонски и англиски јазик
(3) На задната страна на легитимацијата на горната страна лево испечатен е амблемот на
МАИСС, а на горната страна десно амблемот на Скијачката федерација на Македонија (во
понатамошниот текст СФМ). Под амблемот на МАИСС има место за потписот на овластеното
лице на МАИСС, а под него место за печат на МАИСС. Под амблемот на СФМ има место за
потписот на овластеното лице на СФМ, а под него место за печат на СФМ. Најдолу централно
под местото за печати на МАИСС и СФМ содржан е следниот текст: „Носителот на оваа
легитимација ја има поминато тренинг програмата и испитот во согласност со
интернационалната регулатива и е оспособен да работи како инструктор по снежни спортови.
Целокупниот текст содржан на задната страна на легитимацијата е напишан на македонски и
англиски јазик
(4)Образецот на легитимацијата е составен дел на овој правилник.
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III. Начин на издавање и одземање на легитимацијата
Член 3
(1)Легитимацијата се издава на лице кое ја посетувало тренинг програмата на МАИСС и
успешно го положило испитот во согласност со интернационалните регулативи, пред
испитната комисија на МАИСС.
(2)Легитимацијата се издава со ниво, соответно на нивото на носителот на легитимацијата.
(3) Легитимацијата се издава од страна на Претседателот на МАИСС (во натамошниот текст:
претседател).
(2) Легитимацијата се издава за период од 1 (една) година.
Член 4
(1)Легитимацијата се одзема во случај кога против инструкторот се води постапка
дисциплинска, прекршочна или кривична одговорност во врска со вршењето на должноста
инструктор по снежни спортови.
(2)Во случаите од ставот (2) на овој член, инструкторот веднаш ја враќа легитимацијата
секретарот на МАИСС (во натамошниот текст: секретарот).
(3)Секретарот, по враќањето на легитимацијата, истата ја поништува со правење на дупка
средината на легитимацијата и ја става легитимацијата во досието на инструкторот.
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Член 5
(1) Во случај на промена на личните податоци содржани во легитимацијата, по претходно
барање на носителот, од страна на претседателот се издава нова легитимација, која ги содржи
ажурираните лични податоци.
(2) Легитимацијата се заменува со нова и кога поради оштетување или дотраеност ќе стане
неупотреблива.
Член 6
(1) Во случај на губење или оштетување на легитимацијата, се известува претседателот
односно генералниот секретар на МАИСС.
(2) Изгубената или оштетената легитимација се заменува со нова која што содржи нов
регистарски број.
(3) Трошоците за издавање на нова легитимација од ставовите (1) и (2) од член 5 како и
ставовите (1) и (2) од член 6, носителот на легитимацијата, ја надоместува од сопствени
средства.
IV.
Посебни одредби
Член 7
(1) За секое издавање, заменување, одземање, поништување, уништување и губење или
оштетување на легитимацијата, во МАИСС се води евиденција.
(2) Евидецијата од став (1) на овој член се води по електронски пат на посебен образец кој
особено содржи податоци за: реден број, име и презиме на инструкторот, ниво на
инструкторот, регистарскиот број на легитимацијата, дата на издавањето на легитимацијата,
дата на враќање на легитимацијата, дата на заменување на легитимацијата, број и дата на
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одлуката на дисциплинската комисија за одземање на легитимацијата, дата на поништување на
легитимацијата, дата на известување за губење или оштетување на легитимацијата и
забелешки.
V.Преодни и завршни одредби
Член 8
Легитимациите издадени согласно одредбите на Правилникот за легитимација
Македонската асоцијација на снежни спортови ќе важат до рокот на нивното важење.
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Член 10
Овој правилник влегува во сила од денот на негово носење.
ОБРАЗЕЦ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ИНСТРУКТОРИТЕ ЗА СНЕЖНИ СПОРТОВИ
Предна страна

Задна страна
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