
ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ИЗВИДНИЧКИ ОДРЕД “ДИМИТАР ВЛАХОВ“ ОД ВЕЛЕС 
ЗА 2017 ГОДИНА 

 
Извидничката (скаутска) организација за прв пат 
се појавува во 1907 година на чело со својот 
основач Лордот Роберт Баден Пауел. Истата 
година Баден Пауел организира пробен логор во 
Браунсеа - Исланд за да ги проба своите идеи. Тој 
со себе земал 22 момчиња и тоа од познатите и 
приватните училишта. Од овие први чекор и кон 
извидништвото на Баден Пауел доаѓа до 
развивање на моќна организација која се 
проширила во 180 држави во све тот, а низ 
самата организација поминале 250 милиони 
активни извидници (скаути). Моменталната 
состојба во светот изнесува околу 28 милиони 
активни извидници (скаути) со 4,2% годишен 
прираст. Оваа организација (движење) како што 

кажал и самиот нејзин основач Баден Пауел можеме да ја споредиме само со основното 
образование (училиштето) бидејки основната ЦЕЛ на извидничкото движење е да се 
допринесе во развојот на младите луѓе, во достигнувањето на нивните потполни 
физички , интелектуални, општествени и духовни можности како поединци, како 
одговорни граѓани и како членови на нивните локални и национални заедници, како и 
на меѓународната заедница. Целта на извидничкото движење се остварува преку заветот 
и законите, учењето низ работа, членството во мали групи и користењето на 
прогресивно - стимулативните програм и кои се базирани на интересите на членовите, 
вклучувајќи ги и игрите, користењето на 
вештините и улогата на општествената заедница. Сојузот на извидници на Македонија 
работи според своите основни принципи кои се прифатени од Светската скаутска 
организација (WOSM) , а тоа се: -обврска кон самиот себе, одговорност за сопствениот 
развој; -обврска кон другите, лојалност кон својата земја заедно со промоција на 
локалниот, националниот и меѓународниот мир, разбирање и соработка. Учество во 
развојот на општеството со признавање и почитување на дигнитетот на другиот и 
интегритетот на природниот свет; - обврска кон духовниот развој, прифаќање на 
духовни принципи. Во далечната 1948 година со законот за пр едвојничка обука во склоп 
на Гимназијата "Кочо Рацин" во Велес започнуваат да се формираат п рвите одделенија 
кои што работат активности слични на нашите, извидничките. Тие одде ленија се до 
1952 година работат како неформални групи за да некаде есента во учебната 1952/1953 
година од тие одделенија се формира извидничкиот одред "Димитар Влахов" Основач на 
одредот е Проф. Петар Петровски. Од самиот почеток започнуваат да се формираат 
извиднички единици во сите основни училишта, а за поздравување било и формирањето 
на е диници во тогашните претпријатија Монопол и Механичка. Од 1957 година со 
учеството на II Смотра на извидници на Југославија, на Пале, одредот во континуитет 
зема учество на сит е републички и сојузни смотри. Во делот на ориентационите 
натпреварувања патроли од одредот земаат учество во Бечеј, Бања Лука, Смедерево, 
Белград, Коњиц, Сараево, Смедревска Паланка, Подгорица, Ниш, Младеновац, Алексинац, 
Нови Сад, Загреб, Љубљана и во сите градови во Република Македонија, а треба да се 
нагласи и првото место во 1972 година на Сљеме (кај Зграб) на Југословенскиот 
извиднички ориентационен натпревар. Во сите овие години одредот имаше и учество на 
меѓународни активности како што се: зимовања во Закопане - Полска, 18то Светско 
Џамбори во Холандија, 10от Светски Мут во Шведска, Инструкторска школа во Бохињ 
Словенија, потоа учеството на Џамбори на интернет - ЈОТИ, Првиот интернационале 
скаутски видео филм фестивал -  СВИФЕСТ во Ниш, Ликовната колинија на извидници 
сликари во Ковачица, учество на семинар во Кандерштег – Швајца рија, Будимпешта - 



Унгарија, Киев - Украина, Европската конференција во Прага - Чешка, Националното 
Џамбори во Германија, Ровервеј - Италија и прославата на 100 години посто ење на 
извидничкото движење во Светското во Англија во 2007 на 21 Светско Џамбори и друго. 
За посебни успеси во работата во 1971 година одредот е одликуван со "Златен јаворов 
лист со зраци". За успешно спроведување на програмата одредот многупати е  2 
одликуван со "Партизански одред", а на 45 годишнината од неговото постоење во 1998 
година одредот го добива највисокот општинско признание - "9то Ноемвриска плакета". 
На 07.03.1998 година на Свечената седница на нашиот одред се изврши збратимување со 
ИО "Мија Станимировиќ" од Ниш со што се круниса нашето пријателство и успешна 
соработка.  

 
Учество на празникот Богојавление – Водици 2017 

 
Во рамките на прославата по повод православниот празник  Богојавление – Водици на 
19.1.2017 год. (четврток) општинските здруженија – извиднички одред “Димитар 

Влахов“ и Вардарска регата 
“Гемиџии“ во соработка со 
Градоначалникот на Општина 
Велес, г-дин Славчо Чадиев  и со 
опрема од општината настапија 
како спасителна единица за 
 верскиот празник Водици 2017, 
на која што манифестаија учество 
зема и Претседателот на РМ, г-
дин Ѓорге Иванов. Двете 
здруженија со повеќе од 30 и луге 
и опрема  од копно и од вода 
дадоа поддршка на сите учесници 
кои се  фрлија во осветените води 
на реката Вардар.  Со ова се 

докажа дека сите партиципиенти во  православната прослава Водици 2017 ја докажаа 
својата  стручност за дејствување на вода и давање на прва помош. 
 

Хуманитарна акција на велешките извидници – 
Направи Добро Дело 

 
По повод 22 февруари –  Светскиот Ден на Извидници , Извидничкиот одред “Димитар 
Влахов“ – Велес и  Сојузот на извидници на 
Македонија на 12.2.2017 год. (недела) ја 
започнаа со организирање хуманитарната 
акција  “Направи Добро Дело“, а истата ќе  трае 
во наредните десет дена. Споментата акција се 

состои во 
доделувањ
е на пакети 
прехранбен

и 
производи 

и 
училишен материјал и хигиенски материјали во 
десет семејства со социјален ризик и многудетни 
семејства и тоа во пет семејставо во  Велес, три во 



Чашка и две во Лозово. Акцијата е со подолг временски период се со цел за да може да се 
посетат сите десет семејства во споменатите региони каде што извидничкиот одред 
“Димитар Влахов“ ја реализира својата одредска програма и мобилизира и вклучува 
членство.Со оваа помош која што ја доделуваме сметаме дека ќе извршиме иницирање на 
потреба за поголема грижа од страна на државните институции и други хуманитарни 
организации кон овие семејства кои ни беа целна група. Средствата обезбедени во 
рамките на оваа хуманитарна акција се обезбедени преку проектни активности со  
Цивика Мобилитас Швајцарска Развојна Агенција. 
 
 
 

Петти сениорски средби на извидниците од Западен Балкан 
Во периодот од 17-19.2.2017 год. 
во Водице (Република Хрватска), 
во близина на Шибеник, во 
хотелот “Пунта“, се организираа 
петтите брѓански (сениорски) 
средби на извидниците од 
Западен Балкан. На овие средби 
учество земаа делегации од 
извидничките сојузи на Хрватска, 
Македонија, Србија, Црна гора и 
Босна Херцеговина но и 
делегации од Јужна Кореја и 
Франција. На оваа тридневна 
средба за учесниците се 
орагнизираа повеќе темаски 
панели на кој се разговарше за: 

создавање на заеднички тим за обука, извидничка лига и систем на заеднички проектни 
активности и размена на информации помеѓу националните сојузи. Како најдобри 
начини на продолжување на соработката е креирање на заедничк проекти. Во рамките на 
оваа петта средба на беше деговорено дека едно коло од извидничкиот куп на 
извидничко пријателство да се оргнизира во Велес во ИЦ “Голозинци“ и тоа во месец 
септември оваа година. Делегацијата на СИМ беше составена од 30 извидници од 
извидниките одреди “Димитар Влахов“ од Велес,“ Јадран “ од Скопје, “Пионер“ од Охрид и 
“Крсте Јон“ од Струга и преставници на Сојозот на извидници на Македонија. 
Со овие петти сениорски средби заврши првиот круг на организација на средби,  така 
што Сојузот на извидници на Босна и Херцеговина во 2018 година, повторно е  домакин 
на овој тип на средби. Учесници на оваа средба од страна на извиднички одред “Димитар 
Влахов“- Велес беа Ангелче Гушев , Влатко Влахчев, Богдан Маневски, Жаклина Гушева, 
Горѓи Котев, Ангел Радевски, Тоше Петров и Јован Савов. 
 

Преставување на 5ФМ радио по повод  
Светскиот ден на извидништвото 

 
По повод Светскиот ден на извидништвото на локалното 5ФМ радио во Велес, 
старешината на извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес, м-р Ангелче Гушев на 
22.2.2017 год. (среда) беше гостин во утринската програма. 
Во рамките на 35 минутниот разговор беше разговарано на следните теми: 
– 22 Февруари – Светскиот ден на скуатизмот 
– Учество на пeттата средба на извидници сениори во Шибеник 
– Планинарски патеки и нивно финасирање од страна на Агенцијата за промоција и 
поддршка на туризмот во РМ 



– Активности организари со други одреди 
– Мегународни активности на одредот 
– Средби на извидници – Велес 2017 и 
организирање на Купот на извидничко 
пријателство на кој што ќе земат учество 
извиднички патроли од поранешна ЈУ кој треба 
да се одржи во септември 2017 
– Актовности наменети за локална средина – 
Општина Велес и Општина Чашка 
– Активности на вода и создавње на поречански 
патроли во рамките на одредот 
– Учество во работата во Советот на млади на 
Велес 
– Проектни активности на извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес со странски 
невладини организации 
– Приоритети на извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес 
– Заинтересираноста на младите за извидништвото 
– Извидничкиот центар Голозинци и се што рапсолага овој центар? 
– Соработувате со братскиот одред Мија Станимировиќ од Ниш и како се случи оваа 
соработка 
– Понатамошни планирани активности на одредот и начини на зачленување во одредот. 
Со учеството на старешината на одредот на оваа утринска програма гледачита на 
повардарскиот регион имаа можност во целост да се запознаат со активностите на 
одредот како најстара младинска организација во Република Македонија. 
 

Крводарителска акција на велешките извидници по  
повод 22 февруари 

 
Во рамките на 22 февруари – Светскиот ден на 
извидниците, постарите извидници – сениори на 
извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес се 
вклучија во акцијата на дарување на крв “Направи 
добро дело“. После хуманитарната акција на 
доделување на  прехрамбени пакети и со оваа 
акција која е во рамките на кампањата “Направи Добро 
Дело“ извидниците од Велес ја покажаа својата хумана 
мисија во нашиот град Велес. 
 

 
 

 

Гостување на К1 телевизија по повод Светскиот ден на 
извидништвото 

 
По повод Светскиот ден на извидништвото, старешината на извидничкиот одред 
“Димитар Влахов“ – Велес, м-р Ангелче Гушев на 22.2.2017 год. (среда) беше гостин во 
програмата на К1 телевизија. 
Во рамките на 2 
5 минутниот разговор беше разговарано на следните теми: 
– 22 Февруари – Светскиот ден на скуатизмот 
– Учество на пeттата средба на извидници сениори во Шибеник 



– Планинарски патеки и нивно финасирање од 
страна на Агенцијата за промоција и поддршка на 
туризмот во РМ 
– Активности организари со други одреди 
– Мегународни активности на одредот 
– Средби на извидници – Велес 2017 и 
организирање на Купот на извидничко 
пријателство на кој што ќе земат учество 
извиднички патроли од поранешна ЈУ кој треба да 
се одржи во септември 2017 
– Актовности наменети за локална средина – 
Општина Велес и Општина Чашка 
– Активности на вода и создавње на поречански 
патроли во рамките на одредот 
– Учество во работата во Советот на млади на Велес 
– Проектни активности на извидничкиот одред 
“Димитар Влахов“ – Велес со странски невладини 
организации 
– Приоритети на извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес 
– Заинтересираноста на младите за извидништвото 
– Извидничкиот центар Голозинци и се што рапсолага овој центар? 
– Соработувате со братскиот одред Мија Станимировиќ од Ниш и како се случи оваа 
соработка 
– Понатамошни планирани активности на одредот и начини на зачленување во одредот. 
Со учеството на старешината на одредот на оваа утринска програма гледачита на 
повардарскиот регион имаа можност во целост да се запознаат со активностите на 
одредот како најстара младинска организација во Република Македонија. 
 

 

Збратимување кое што живее … 
 

На 7 март во 1998 година на свечената Академија 
одржана во Големата сала на Општина Велес, а по 
повод 45 годишнината на извидничкиот одред 
“Димитар Влахов“ – Велес се изврши 
збратимувањето на извидничкиот одред “Димитар 
Влахов“ со извидничкиот одред “Мија 
Станимировиќ“ од Ниш – Република Србија. Со ова 
збратимување двата одреда се обврзаа на 
понатамошна соработка на полето на 
воспитанието и образованието на младите луѓе , 
во духот на основните принципи на извидничкото 
движење. Ова збратимување беше прво 
официјално младинско здружување на две 
младински организации од две различни држави 
по распадот на поранешната ЈУ република. 
Квалитетната работа на двете извиднички 
единици овозможи да ова збратимување трае веќе две децении и да се пренесува на 
помладите генерации извидници. 
 

 



 
Успехот на извидниците од Велес препознати во странство 

 
Минатата недела во Универзитетот Норвич, на 
нашиот долгогодишен член и активен извидник 
Бојан Миклош му беше доделено одликувањето 
“Norwich Univeristy Eagle Scout Award” од страна 
на извидничката асоцијација при Универзитетот 
Норвич. Ова одликување се должи на неговата 
истакнатата посветеност во работата во 
извидничкиот одред “Димитар Влахов” од Велес и 
неговиот придонес во промоцијата на 
извидништвото и зголемувањето на 
извидничката фамилија во светот. Ова е уште 
еден доказ дека работата и успесите на нашите 
извидници од извидничкиот одред “Димитар 
Влахов” од Велес се признати и надвор од 

границите на Република Македонија. 

 
Велешките извидници учесници на Младинска академија 

 
Членовите на извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес, Мартин Голчев, Викторија 

Ставровска, Сара 
Нунеска и Ева 
Кантарџиевска, од 
13 април до 17 
април оваа година 
во извидничкиот 
центар во Охрид 
учествуваа на 

 Младинската 
Академија, која  е 
настан кој е 
наменет за 
младите кои се 
активни во 

граѓанските 
организации и 

имаат желба да го надоградат своето знање за подобро водење и менаџирање во своите 
организации. Младинската Академија ќе им овозможи на младите да се стекнат со 
вештини кои се исклучително важни за повеќе сегменти од водењето на организација, 
водење на иницијатива или било каков процес за акција. На академијата учесниците ќе 
можеа  да изберат од 28 понудени тренинг сесии и да го прилагодат тренингот врз база 
на своите потреби и интереси притоа стекнувајќи се со потребните знаења. Преку 
здобиените знаења и вештини младите ќе бидат подготвени да бидат лидери во 
организациите како и лидери на промена во општеството. Младинската академија како 
настан дополнително ќе овозможи простор т.н. „младински пазарчиња“, на кои младите 
ќе имаат можност да ги разменат своите искуства и ставови на различните теми како и 
можност да се презентираат добри пракси, да се инспирираат едни од други, но и да 
изградат партнерства. Обучувачи на Младинската академија беа докажани младински 
работници и тренери од Сојузот на извидници на Македонија, Националниот Младински 
Совет и Европскиот Извиднички Регион. На овој настан  учество на земаа 50 млади на 



возраст од 16 години и постари. Настанот цели на поголем диверзитет и со оглед на тоа 
ќе се цели кон присуство на млади од повеќе организации – извиднички одреди. 
Младинската Академија е настан од проектот на Сојузот на Извидници на Македонија, 
„Извидниците за активно општество“, кој е финансиран од програмата Цивика 
мобилитас на Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ) за поддршка на 
граѓанското општество во Македонија, која ја ја спроведуваат НИРАС од Данска, 
Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) од Македонија и Шведскиот 
институт за јавна администрација (СИПУ) од Шведска. 
 

 
Извидниците од Велес – трети на 

 44 Меморијал Марко Граорковски 2017 
 

Членовите на 
извидничкиот 
одред “Димитар 
Влахов“ – Велес 
на покана на 
извидничко 
поречанскиот 
одред “Јадран“ 
од Скопје во 
периодот од 21 
до 23 април 
оваа година во 
Катлановска 
Брезица земаа 
учество на 44 
Меморија 
Марко 

Граорковски . На Меморијалот учество стотина извидници распределени во 17 екипи од 
Македонија. Натпреварувањата се одржаа во три категории и тоа: 
• Извидници (12-15 години)- 8 екипи 
• Истражувачи (16-18 години)- 8 екипи 
• Ровери (19-24 години)- 1 екипа 
Во категоријата извидници третото место освоија извидниците од ИО “Пионер“ од Охрид, 
а првото и второто место ги освоија екипите од ИО “Гоце Делчев“ од Св.Николе. 
Во категоријата истражувачи третото место освои екипата “Гемиџии“ од ИО “Димитар 
Влахов“ од Велес, второ место го освои екипата “Охридски Пастрмки“ од ИО“Пионир“ од 
Охрид, додека првото место го освои екипата “Каменковци“ од ИО “Браќа Миладиновци“ 
од Скопје.Во категоријата ровери првото место го освои екипата “Старки“ од ИО “Феникс“ 
од Прилеп.Прорамските активности во рамките на 44 Меморија Марко Граорковски беа 
натпревари од првото коло од Извидничката лига 2017 во организација на Сојуз на 
извидници на Македонија и ИПО “Јадран“ од Скопје. 
 
 

Почит кон славните Гемиџии 
 

Членовите на извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес, Трајче Темелковски, 
Мартин Голчев и Иван гушев на 28.4.2017 год. (петок) се поклонија пред ликот и делото 
на Гемиџиите. По повод 114 години од Солунските атентати, на споменикот подигнат во 
нивна чест во близина на мало мовче, делегации положија свежо цвеќе.Пред присутните 



се одржа и говор во кој беше потенцирано големото историско значење кое го имаат 
Гемиџиите. Под мотото „Се арчиме за 
Македонија“ солунските атентати ги 
изведоа: Јордан Поп Јорданов – Орцето, 
Константин Кирков, Димитар Мечев, Илија 
Трчков, Владимир Пингов, Павел Шатев, 
Марко Бошнаков, Милан Арсов, Георги 
Богданов, Тодор Богданов,Тодор Органџиев 
и Цветко Трајков. Целта на овие напади кои 
се извршени од 28-ми април до 1-ви мај 
1903 била да се нападне најзначајниот 
европски град во Османлиската Империја за 
да се привлече вниманието на големите 
сили врз македонското прашање.Делегации 
од Општина Велес денеска положија свежо 

цвеќе на вечното почивалиште на гемиџијата Милан Арсов во село Ораовец, како и на 
илинденецот Јован Наумов – Алабакот. 
 

Уредување на отврорен простор за анимација и логорување на 
млади во село Голозинци – Општина Чашка 

 

 
Мрдни со прст! Потстани, погледни околу себе.Сето тоа што го гледаш, може да добие и 
твој печат! Печат на твојата визија, твојот сон, твојот дух. Инаку сето тоа што го гледаш, 
ќе остане токму какво што било пред 24 години на пример. Инаку и во општина Чашка, 
младите и понатаму ќе се дружат самопреку месинџер и вајбер и ќе се задлабочуват во 
сериозните теми како таа да ли вајбер е вајбер или вибер, вибер или вајбер, бидејќи 
квалитетен простор за дружење НЕ – МА! Нема. Санела ќе ја знаеше Драгана само по 
селфито со, нели, усничките лимон-собрани во демек-бакнеж и појма ќе немаше дека 
извидничката марама ТОП Ѝ оди со очите.  Платформата Мрдни со прст е иницијатива и 
место, виртуелно и физичко, каде и ти можеш да бидеш дел од промената што сакаш да ја 
видиш во општеството. Чесен извидинички збор! Ние од Извидничкиот одред „Димитар 
Влахов“ сме сведоци. Заедно со „Мрдни со прст“, „голото“ во Голозинци ќе го 
култивираме низ неколку акции: 
– Градиме летна училница која ќе се користи и за неформални активности за сите млади 
од општина Чашка (Богомила, Извор, Горно јаболчиште, Горно Врановци, Мрлница). 
Треба ли да напоменуваме дека и сите други се добредојдени?! 
– Го санираме и создаваме камперскиот простор со монтирање на подвижна електрична 
инсталација за осветлување. 
– Градиме чудесна капија со посматрачница во извидничкиот центар Голозинци, како 
битен извиднички елемент на еден современ камперски простор. 



Додека сме кај виберите и мобилните… Google-ни „MOБA“. Википедија опишува некоја 
небулоза за Multiplayer Online Battle Area, а всушност, МОБА е народен обичај на взаемно 
возвраќање услуга најчесто во големите селски работи. Така ќе го култивираме и овој 
комплекс. Со извидничка методологија за волонтерско помагање. Просторот е создаден 
за тебе и во него си секогаш добредојден.  А ако докторот ти забранил да фрлаш лопати, 
дојди, фрли поглед. Важно е да сме на ист battlefield за од иста страна да ја буткаме раката 
на рамнодушноста! 
Иницијативата е дел од кампањата „Мрдни со прст“ која има за цел подигнување на 
јавната свест за различните можности за општествени промени кои се во доменот на 
секој поединец, како и да се понудат идеи и можности за придонес кон специфични 
активности во рамките на заедницата во кои граѓаните можат да се вклучат 
поединечно, но и колективно. 
 
 

Завршен настан на иницијативата “Уредување на отворен 
простор за анимација и логорување на млади во село Голозинци – 

Општина Чашка) 
 

Извидничкиот одред “Димитар 
Влахов“ од Велес, реализирајќи ја 
иницијативата  која што е 
поддржана од страна на 
Националниот Младински Совет 
на Македонија  – “Уредување на 
отворен простор за анимација и 
логорување на млади  во село 
Голозинци – Општина Чашка) 
денес 07.05.2017 год. (недела) во с. 
Голозинци – Општина Чашка 
 изврши промоција на 
активностите кои се предвидени 
со планот  на активности 
предложени во спомената 
иницијатива. На завршниот настан 

градевме летна училница која ќе  се користи и за неформални активности за сите млади 
од општина  Чашка (Богомила, Извор, Горно Јаболчиште, Горно Врановци, Мeлница), го 
 саниравме и создаваме камперскиот простор со монтирање на подвижна електрична 
 инсталација за осветлување и ќе се гради капија со посматрачница во  извидничкиот 
центар Голозинци, како битен извиднички елемент на еден современ  камперски 
простор. На овој завршен настан учество покрај членовте на извидничкиот одред 
“Димитар Влахов“ – Велес,  земаа и ученици од местата во Општина Чашка кои се 
предвидени  како корисници на оваа иницијатива. На овој настан учество земаа вкупно 
85 млади. Иницијативата е дел од кампањата “Мрдни со прст“ која има за  цел 
подигнување на јавната свест за различните можности за општествени  промени кои се 
во доменот на секој поединец, како и да се понудат идеи и  можности за придонес кон 
специфични активности во рамките на заедницата во кои граѓаните можат да се вклучат 
поединечно, но и колективно. 
 
 
 
 
 



Учество на акцијата “Прилеп те повикува !“ 
 

Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес на 6.5.2017 год. (сабота) зема учество на 
третото  коло од извидничката лига во 
организација на Сојуз на извидници на 
Македонија.  Овој настан беше организиран 
од страна на извидничкиот одред “Феникс“ 
од Прилеп и тоа под името “Прилеп те 
повикува“. Велешките извидници земаа 
учество со патролите “Гемиџии“ и “Летечки 
лисици“ во категоријата истражувачи.  Во 
составот на патролата “Гемиџии“ учество 
земаа: Благој Ѓорѓиев, Трајче Темелковски, 
Теодор Ѓорѓиев и Мартин Голчев, а во 
патролата “Летечки лисици“ учество земаа: 
Сара Нунеска, Иван Гушев, Даниел Димов и 
Ева Кантарџиева. Натпреварите беа од 

областа на урбана ориентација во месноста Маркова чешма  во близина на Прилеп. 
 
 

Велешките извидници трети на  
42 Меморијал “Чика Драги“ во Ниш 

 
 
Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – 
Велес на покана на извидничкиот одред 
“Мија Станимировиќ од Ниш, Република 
Србија во периодот од 12 до 14 мај 2017 
година во месноста Белотинац со осум 
извидници – зема учество на “42 Меморијал 
Чика Драги“. Овој меморијал претставува 
еден од нај старите и нај посетен 
извиднички собир на извидници во 
Република Србија. На оваа манифестациија 
учество земаа 
повеќе 150 
извидници од 
Србија, Хрватска, 
Босна и 

Херцеговина и Македонија со околу 30 патроли кои се 
натпреварува во областа на топографијата и ориентацијата во 
непознат терен. Извидниците од Велес кои се натпреваруваа 
во рамките на “42 Меморијал Чика Драги“ во категоријата на 
истражувачи го освоија третото место. Патролата која го 
освои третото место беше во состав: Благојче Ѓорѓиев, Трајче 
Темелковски, Мартин Голчев, Теодор Ѓорѓиев и Иван Гушев. 
Првото место им припадна на извидниците од ИО “Ѓука 
Диниќ“, а додека вторто место им припадна на извидниците 
од Крал Петар I и двата одреди од Ниш. 
 
 

 



 
Извиднички одред “Димитар Влахов“ грантист на  

Цивика мобилитас 
 

Цивика мобилитас на 16 мај 2017 год. (вторник) 
 во х. ТЦЦ Гранд Плаза во Скопје ги промовираше 
новите акциски, мали и ад хок грантисти. На овој 
настан беа промовирани и 15 организации кои 
добија акциски грантови наменети за поддршка на 
граѓанските организации кои сакаат да ги 
промовираат нивните каузи и активности со 
вкупен буџет од над 28 милиони денари. Нивните 
планираните активности ќе бидат насочени 
во повеќе сектори како што се: доброто владеење, 
граѓанското општество, родовите прашања, 
меѓуетничките односи, толеранцијата, културата, 
хендикепот, вработувањето, образованието и 
науката, информациите и друго. Организациите 
добитници се од Скопскиот, од Полошкиот, од 
Североисточниот и од Вардарскиот регион. Низ 
кратки видеа беа презентирани планираните 

активности на акциските грантисти. На промоцијата беа преставени и осум мали акциски 
и 14 ад хок грантисти чиј буџет изнесува приближно 7,5 милиони денари. Овие 
организации, низ нивните активности  фокусот  ќе го стават од потребата од дебата, 
изборите, животната средина, локалната самоуправа, човековите права, меѓуетничките 
односи, младите итн. 
Во групата на ад хок грантисти беше промовиран и извидничкиот одред “Димитар 
Влахов“ од Велес кои на промоцијата беше преставен од страна на два члена и тоа 
старешината на одредот м-р Ангече Гушев и Лидија Пљакова член на одредот. Одредот 
од Велес во рамките на ад хок грантовите ќе го реализира проектот “Младите во акција“. 
На почетокот на промоцијата на добитниците на грантови, Национален водач на тимот 
на програмата и прв извршен директор на МЦМС, Александар Кржаловски стакна: 
Цивика мобилитас ја достигна планираната критична маса од 100 големи грантисти, 
додека вкупниот број на поддржани организации на една и пол година пред крајот на 
програмата е 197“ 
Договорите  на грантистите им ги врачи Амбасадорката на Швајцарија во Македонија, 
нејзината екселенција Сибил Сутер Тејада Во таа прилика амбасадорката истакна. „Во 
ваква чувствителна политичка и општествена околина се истакнува улогата на 
граѓанското општество во промовирањето на дијалогот во општеството“, рече таа и 
додаде дека грантистите на Цивика мобилитас веќе се истакнати двигатели на 
промените. Амбасадорката Сутер Тејада меѓудругото ја истакна и улогата на младите 
луѓе од различни етнички заедници, „навистина ми е мило што имаме бројни 
организации водени од млади луѓе“, рече таа. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



Извидниците од Велес ја прославија славата  
Св. “Кирил и Методиј“ 

 
Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – 
Велес, почитувајки ги основните 
принципи на извидничкото движење, во 
годината која што прославува 65 години 
од своето постоење, на 23 мај започнува 
да ја слави одредската слава Св. “Кирил и 
Методиј“ – македонски и сесловенски 
просветители, со што ја дополнуваме и 
нашата воспитно-образовна дејност како 
младинска организација. Овогодишен 
кум  на првата одредска слава беше 
старешината на одредот, м-р Ангелче 
Гушев. По богослужбата на 
преставниците на МПЦ беа одредени и 
кумовите за идната одредска слава а тоа 
се Златко Ристов и Доне Нецинов. Со 
почита кон сесловенските просветители 
на сите членови на одредот и наши 
сограѓани од православната 
вероисповест им посакуваме знаење, 
мудрост и љубов кон науката со што ќе 

им се помогне во борбата со задачите и предизвиците кои ги носи животот. Да биде свето 
името на Св. Кирил и Методиј! Честит празник на сите Македонци. 

 
Учество во проектот за “Локална и регионална конкурентност“ 

 
На 31.5.2017 год. (среда) во Сити Хол во Скопје, претставниците на извидничкиот одред 
“Димитар Влахов“ – Велес  на 
покана на  Единицата за 
спроведување на Проектот за 
“Локална и регионална 
конкурентност“, а во врска со 
повикот  за изразување на 
интерес за “Инвестиции на 
подгрантови во 
инфраструктура поврзана со 
туризмот и поврзувања во 
дестинациите“ присуствуваа 
на втората работилница од 
проектот. Целта на 
работилницата е обука за поднесување на целосен предлог проект  преку Единицата за 
спроведување на проектот “Локална и регионална конкурентност”.  Извиднички  одред 
“Димитар Влахов“ – Велес , аплицираше и е во втора фаза на проектот “Младински 
рурален хостел”. Целата на работилницата беше детално  разработување  на 
апликацијата која треба да се достави до 10 јули  2017 год. Подгрантовите за подобрена 
испорака на туристички услуги и локални економски влијанија (поврзаност и грантови 
за иновации) се наменети за здруженија на граѓански  организации од туристицкиот 
сектор, образовни установи, центри за обука како и локалните самоуправ. 
 



Велешките извидници учесници во четврто извидничко коло 
 во Св.Николе 

 
Во периодот од 19-21 мај 2017 извидниците од 
извидничкиот одред “Димитар Влахов”- Велес зема 
учество во четвртот извидничко коло кое се одржа во 
село Орел (Св.Николе) кое беше во организација  од 
страна на Сојуз на извидници на Македонија. Овој 
настан беше организиран од извидничкиот одред “Гоце 
Делчев” од Св.Николе и на овој настан земаа учество 
повеќе од 20 патроли кој се натпреваруваа во областа 
на прва помош. Велешките извидници земаа учество со 
патролата “Чичко Верап“ во која учествуваа: Теодор 
Ѓорѓиев, Мартин Голчев, Благој Ѓорѓиев, Трајче 
Темелковски 
 

 
Учество на “ИОП Лола 2017“ 

 
На активнстите под името “ИОП ЛОЛА“ во периодот од 9-
11.6,2017 год. на територијата на Општината Пантелеј, во 
извидничкиот центар “Церје“ во блзина на Ниш, 
членовите на извидничкиот одред “Димитар Влахов – 
Велес заедно со преостанатите 400 извидници од 
територијата на република Србија (Ниш, Бела Паланка, 
Белград, Велика Плана, Заечар, Врање, Нови сад, Петровац 
на Млави), но и од Босна и Херцеговина (Приједор, Зеница, 
Бановиќи, Бања Лука, Босански брод, како и од 
Македонија (Велес), зема учество на споменатата 
извидничка акција.На ова натпреварување извидничкиот 
одред “Лола“ од Ниш преку голем број на активности 
изврши промоција на здравиот начин на живеење, преку 
препознавање на правите извиднички вредности, 
зачувувањето на животната средина, како и 
воспитувањето на младите, а сето ова низ 

традиционалните извиднички активности и вештини (ориентација и топографија, прва 
помош и пионерство, повеќебој и културно-забавна рограма). Одредот од Велес беше 
преставен со извидниците Благој Ѓорчевски и Tеодор Ѓоргиев. 
 
 
 

Обука за користење на новата Е-платформа на програмата 
Цивика мобилитас 

 
 

На покана на Програмата на Цивика мобилитас на 16.11.2017 год. (петок) во хотел 
„Романтик“ се одржа обука “Како да ја користите новата Е-платформа на програмата 
Цивика мобилитас“ . Оваа е-платформа е направена со цел сите невладини организации и 
здруженија да можат да ги споделуваат своите вести, настани и ресурси на едно место и 
ќе биде достапно за сите. На обуката од страна на извидички одред “Димитар Влахов“ – 



Велес присуствуваа извидниците 
Благој Ѓорѓиев и Трајче Темелковски . 
На самата обука учество земаа уште 
десетина организации и здруженија. 
Обуката беше поделена во неколку 
фази: 
• Запознавање со е-платформата 
• Обука за најава и регистрација на е-
платформата 
• Обука за промена на податоците на 
акаунтите на корисниците 
• Обука за додавање на нови настани на 
е-платформата 
• Обука за додавање на нови вести на е-платформата 
• Обука за додавање на сопствени ресурси на е-платформата 
Е-платформата е навистина лесна за користење и наскоро ќе биде достапна за сите 
граѓани на Република Македонија, а и пошироко. Тоа ќе биде едно место на кое ќе може 
да се следи и да се покажат работата и активноста на здруженијата на граѓани во 
Македонија. Обуката беше успешно завршена при што сите присутни ги научија сите 
основи за користење на овој прекрасен веб-сајт. 
 

Младински лидер и Форум на водачи 
 
Во организација на Сојуз на извидници на 
Македонија и USAID се реализираше 
Школата за водачи Младински лидер или 
Project:Youth lider. Школата за водачи се 
одржа во Извидничкиот центар во Охрид и 
тоа во периодот од 18-25.6.2017 год, со 
присуство на 30 извидници од Република 
Македонија. На спомената обуката од 
извиднички одред “Димитар Влахов“ – 
Велес присуствуваа два извидници Мартин 
Голчев и Сара Нунеска.Во рамките на 
Школата за водачи на сите присутни 
учесници им беше прзентирана новата 

работна програма по која ќе работи СИМ во наредните неколку години. Додека во 
периодот од 23-25.6.2017 год. Сојузот на извидници на Македонија исто така во 
извидничкиот центар Охрид се организираше и Форум за водачи кој што беше дел од 
проектот Младински лидер на кој што учествуваа Благојче Ѓорѓиев и Трајче Темелковски 
и веќе учесниците Мартин Голчев и Сара Нунеска каде што беше презентирана 
програмата по која СИМ ќе реализира хоризонтална и вертикална степенувана програма 
на активности по категории. 
 

Велешките извидници учесници на 
XIX Вардарска регата “Гемиџии“ 2017 

 
Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес денес 29.6.2017 год. (четврток) со три 
посади или 20 извидници стартуваше на Вардарската регата “Гемиџии“ 2017. На 
овогодинешното 19-то издание учество земаа 60-тина учесници  кои ќе ја продолжуваат 
традицијата и ќе ја оживеат старата трговска размена која во минатото се одвивала  
преку гемии. Водниот пат долг 146 километри ќе го поминат во четири етапи  и на целта 
ќе се пристигне во недела на 2 јули. На патеката извршена е контрола и очекуваат  



безбедно да пристигнат на целта во 
Гевгелија. Во наредните денови се 
очекува да се зголеми бројот на 
учесници. Традиционално како секоја 
година пред стартот на регатата, 
делегации  положија свежи цвеќе на 
споменикот подигнат во чест на 
Гемиџиите кај Мало мовче. 
Вардарската регата ја пренесува 
приказната на велешките трговци  од 
времето кога за Велес со почит се 
зборувало во Влашко и Солунско,  
кога се внесувал овде духот на 
европските цивилизациски 
достигнувања.Гемијата е цврсто врзана и со револуционерите што трајно ја обележија 
македонската борба за слобода и самобитност, Гемиџиите. 
 

Иницијатива за промоција на извидништвото 
 кај ромското население 

 
Во извидничкиот центар во Охрид во 
периодот од 10-16.7.2017 год. се 
одржа извиднички камп  каде што 
беа присутни повеќе од четириесет 
 од  Mакедонија и  40 француски 
извидници и  20 членови од 
невладината оранизација “Надеж“ 
која што работи за подобрување на 
едукацијата на ромските деца од 
Шуто Оризари. Овој настан беше 
организиран од страна на Сојузот на 

извидници на Македонија и француски волантери. Кампот беше со мулти културен 
карактер кој имаше за цел да ги руши бариерите помеѓу мулти културните разлики, а 
исто така има цел да го престави извидништвото кај ромската популација па и 
формирање на првиот ромски одред во Шуто Оризари. Како претставници на овој камп 
од извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес беа:Мартин Голчев и Кире 
Харалампиев. 
 

Млади претприемачи – носители на младински рурален туризам 
 

Преку Асоцијацијата за иновации во руралната економија – АИРЕ Скопје, Здружението за 
рурален развој Локална акциона група Вардар Леадер , Извидничкиот одред„ Димитар 
Влахов“ започна со имплементација на нов проект „ МЛАДИ ПРЕТПРИЕМАЧИ – 
НОСИТЕЛИ НА МЛАДИНСКИ РУРАЛЕН ТУРИЗАМ “. Извидничкиот одред ќе работи на 
подготовка и организација на четиридневен камп за стекнување на работни вештини на 
млади во регионот на Велес, Чашка и Градско кој ќе се организира во Извидничкиот 
центар „ ГОЛОЗИНЦИ“, Општина Чашка.Проектот има за цел задоволување н а  потребите 
од  млади волонтери во Велес,Градско и Чашка, обука на 50 млади средношколци  до 20 
години во слободното време за можностите за развој на руралниот туризам, лобирање 
кај државните институции преку печатените и електронски медиуми за развој и 
промоција на младински прашања и младински политики кои придонесуваат во развојот 
на руралниот туризамПроектот согласно временската рамка ќе заврши до 15 септември 



2017 година со што  се очекува да се 
остварат резултатите  на проектот и тоа: 
– институализација и развивање на 
методологија за создавање на форми на 
рурален еко-етно-рурален младински 
туризам 
– зголемен и квалитетен интензитет на 
економски активности за млади 
(пчеларство, производство на ориз, 
плетење на кошници, грнчарство, 
собирање на лековити билки, сточарство 
и рибарство ); 
– намалување на невработеноста на 
млади до 20 години преку развивање на 
мали семејни бизниси или 
самовработување на млади 
–  институализација и развивање на 
методологија засоздавање на форми за 
дејствување на младинските волонтери 
во развојот на локалната заедница 
– зголемен и квалитетен интензитет на 
волонтерски активности на младите 
– обучени млади волонтери до 20 години 
кои што се оспособени за развивање и 
имплементација на младинскиот 

волонтеризам 
– појава на активности за млади до 20 години и осовременување на постоечките 
младински активности, преку обучените извиднички водачи 
– зголемен и квалитетен интензитет на активности за млади и од млади 
Во овој период  Извидничкиот одред „ Димитар Влахов“ врши промоција на проектот 
преку организирани ТВ и радио емисии се со цел да се запознаат младите и поттикнат да 
се вклучат во проектот како директни учесници. 
Медиумската кампања е алатка за мотивација на младите од трите општини и 
овозможување за нивно вклучување во програмските активности на овој проект. 
ТВ прилог на регионална К1 телевизија поврзан со проектот: 
 
 

Извидниците од Велес учесници на летни кампови 
 

Во организација на Сојуз на 
извидници на Македонија, 
во периодот од 31.7.2017 до 
6.8.2017 год. во 
извидничкиот центар 
“Охрид“ во Охрид се одржаа 
два кампа и тоа првиот 
камп со заеднички 
програмски активности со 
франциските извидници 
кои доаѓаат од Париз, Тулуз 
и Лион, а вториот камп 
беше во организација со 
здружение на граѓани 



“Крик“ чии членови се со посебни потреби (слепи, глуви, даунов синдром и аутизам). Во 
рамките на двата камови се реализираа следните активности: активности на вода, хајк, 
запознавање на градот Охрид, веслање, едукативни мотивациони сесии, сесии на 
запознавање на културите и обичаите и разликите помеѓу народите. На овие два кампа 
од страна на извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес учество земаа следните 
извидници: Иван Гушев, Мартин Голчев, Кире Харалампиев, Петар Цветановски и Благој 
Ѓорѓиев 
 

Велешани најбројни на Савската регата “Завеслај више“ во Шабац 
 

Извидници од извидничкиот одред “Димитар Влахов“ -Велес 
заедно со членовите на Вардарска регата “Гемиџии“ – Велес и 
преставниците на подмладокот на Црвениот крст од Велес во 
периодот од 18-20 август 2017 год. како преставници на 
Општина Велес , а на покана на Градскиот сојуз на извидници од 
Шабац и извидничко – пореченскиот одред “Савски чивијаши“ 
зема учество на Савската регата Јарак – Шабац “Завеслај више 
2017“. Пловидбата на оваа регата беше во должина од 25 км на 
релација Јарак – Шабац и тоа по течението на река Сава. На оваа 
Савска регата учество земаа повеќе од 400 учесници на повеќе 
од 50 пловни објекти (дрвени и гумени моторни чамци, 
катамарани и друг вид на речни пловила).За големината на оваа 
манифестација треба да нагласиме дека главниот организатор 

на учеството на Савската регата Шабац 2017, м-р Ангелче Гушев имаше на 19.8.2017 год. 
(сабота) имаше директно вклучување во централните вести на Радио Телевизија Србија 
и тоа директно од вода од реката Сава, кој во целост ја претстави велешката регата 
“Гемиџии“ и нејзиното учество на Савската регата. 
 
Од страна на организаторот на ова Савска 
регата Благодарници за учество добија: Град 
Велес, Градоначалникот на Велес, г-дин Славч 
Чадиев,  Вардарската регата “Гемиџии“ и 
извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – 
Велес. Воедно треба да се нагласи деке се 
воспоставија многу контаки со регати од 
Србија, Босна и Херцегови и Црна гора со што 
сакаме да ја подигнеме нашата Вардарската 
регата на Балканско ниво. 
 
 

65 години извидничко движење во Велес 
 

Во далечната 1948 година со законот за 
предвојничка обука во рамките на 
Гимназијата “Кочо Рацин” во Велес 
започнуваат да се формираат првите 
одделенија кои што работат активности 
слични на нашите, извидничките. Тие 
одделенија се до 1952 година работат 
како неформални групи за да на денешен 
ден  8 септември во учебната 1952 / 1953 
година од  тие одделенија се формира 
извидничкиот одред “Димитар Влахов”. 



Постоиме 65 години. Подготвуваjки  ја прославата по повод 
60 години извиднички одред “Димитар Влахов“ – Велес, 
дојдовме до фотографија  од првата група на членови од кои 
во учебната 1952/1953 година се формира одредот од Велес.  
Основач на одредот е проф. Петар Петровски. Од самиот 
почеток започнуваат да се формираат  извиднички единици 
во сите основни училишта, а за поздравување било и 
формирањето на единици  во тогашните претпријатија 
Монопол и Механичка. ИО “Димитар Влахов“ – Велес е 
формиран во првата недела на месец септември  со 
организирањето на првата школа за водачи која што се 
одржува во болницат Јасеново,  а според кажувањата, а тоа е 8 Септември … Ден кој 
подоцна многу значи за нашата Македонија.  Да живее извиднички одред “Димитар 
Влахов“ – Велес, да живее Македонија !!! 
 

Препознатливи бизниси 
 

Во организација на на 
извиднички одред “Димитар 
Влахов“ – Велес и 
Здружението Центар за 
кинезиологија Велес, а со 
поддршка од страна на 
Швајцарската амбасада, 
Агенцијата за иновации во 
руралната економија и 
Локалната Акциона Група 
Вардар Леадер  се 
организараше младински 
камп. Кампот “Млади 
претприемачи – носители на 
малдински рурален туризам“ 
беше посетен од страна на 
повеќе од 50  учесници од 
општините Велес,  Чашка и 

Градско како и учесници од Скопје, Штип, Прилеп и Св. Николе. Кампот се реализираше 
во период од 8 до 10 септември 2017 година во Извиднички центар  Голозинци, село 
Голозинци , Општина Чашка. 
Имено младите волонтери од Велес, 
Чашка и Градско имаа можност да се 
стекнат со нови искуства и запознаат со 
дел од претприемачите во делот на 
сточарство, пчеларство, производство на 
ориз, грнчарство , собирање на лековите 
билки и рурален туризам. 
Младите поделени во групи со искусни 
извидници имаа можност да се стекнат 
со искуство за движење во просторот 
(хајк, запознавање на старата 
архитектура на Општина Чашка и 
препознатливите бизниси). 
Секоја група мотивирана од локалните 
претприемачи , работеше на определен 



мал семеен бизнис и тоа : 
–    СТОЧАРСТВО 
–    ПЧЕЛАРСТВО 
–    ГРНЧАРСТВО 
–    РИБАРСТВО 
–    БИЛКАРСТВО 
Работата во мали групи со млади лица, мотивирани од претприемачите како и активните 
извиднички методи за работа со млади допринесоа кон развивање на форми на еко- етно 
младински рурален туризам. 
Квалитетот на работилниците се зголеми и со искуствата од гостите од Хрватска, Риека 
кои земаа активно учество во делот на работилниците за развој на рибарство како и 
Шабац, Србија несебично го исразија своето знање во рибарството. Гостите од Бања Лука, 
Босна и Херцеговина со учество во делот на сточарството и грнчарството и од Ниш, 
Србија , во група пчеларство. 
Младите го посетија и се запознаа на лице место со развој на рибарството кај 
стопанственикот ТОПОЛКА 2000, Игор Јанкуловски во Голозинци. Кај производителот на 
ориз и сточарството препознатлив развој на мал бизнис, одгледување на крави во 
Еловец, кај Џемази Ахмедов, и интерес пројавен за пчеласртвото односно кошови 
плетени од лешници. Развој на пчеларство имаа можност да запознаат Диме Коцев, 
Еловец. 
За сите учесници имаше обезбедено извиднички униформи како и маици со лога на 
донаторите. 
Вклучувањето на младите во реализирање на локални активности допринесува кон 
промоција и на неформалното образование. Имено младите се чувствуваа горди за време 
на нивната презентација и можноста за развивање и имплементација на младинскиот 
волонтеризам. 
 

Овој проект покажаа дека има 
можност да се работи со млади кои 
сакаат да дејствуваат во 
руралните средини доколку им се 
овозможат активности и 
можности со ниско буџетски 
средства. Младите сакаат да 
престојуваат во природа и сите 
активности за младите 
организирани надвор се 
атрактивни и несекојдневни. 
Искуството кое што беше стекнато 
преку организираниот хајк и 
запознавањето со локаната стара 
архитектура исто така 
предизвикува интерес кај младите 

од причина што тие не се во можност да имаа секојдневен престој во природа. 
Ова е позитивно искуство и можност ЛАГ да ги мобилизира луѓето од руралните средини 
и воедно да ја постигнува својата цел, да работи на подобрување на капацитетите на 
човечките ресирси и да се негува културно-историското и природно наследство со што се 
поттикнува активно и креативно учество на младите во развојот. 
Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес го направи првиот чекор во 
поттикнување на економскиот развој и можноста за мотивирање на младите кои се 
движечка сила во локалните средини за размислување и поттикнување и започнување на 
сопствен бизнис. 
 
 



IV куп на извидничко пријателство и  
VII коло извидничка лига на СИМ 

 
Извидничкиот одред “Димитар Влахов” од Велес  започнувајќи  да го одбележува 65 
годишното постоење на одредот во Велес и Република Македонија, во периодот од  8-
10.9.2017 год. ги организираше јубилејните традиционалните 32-ри Средби на 
извидници Голозинци – Велес 2017. Во рамките на ови 32ри Средби на извидници се 
организираа два типа на натпревари и тоа: VII коло на извидничката лига на СИМ и IV 
Куп на извидничко пријателство. На натпреварите во рамките на VII коло на 
извидничката лига на СИМ учество земаа одреди од следните градови и тоа: Скопје, 
Прилеп, Штип и Кочани Во рамките на VII коло на извидничката лига беа постигнати 

следните резултати и тоа: 
 Категорија РОВЕРИ: прво 

место патролата на ИО “Браќа 
Миладиновци“ – “Крив правец“ 
и второто место екипата на 
ИПО “Јадран “ – “Копачите на 
Але“ од Скопје 

 Категорија на 
ИСТРАЖУВАЧИ: прво место 
патролата на ИО “Браќа 
Миладиновци“ – 
“Каменковци“, ВТОРО МЕСТО 
екипата на Брџани  и третото 
место “Сага“ и двете од ИПО 
“Јадран“ – Скопје 

 Категорија ИЗВИДНИЦИ: екипите на ИПО “Јадран“ и тоа прво место “Јаготки“, 
второ место “Даре“ и трето место “ Лего коцки“ 

Во рамките на IV Куп на извидничко пријателство беа постигнати следните  резултати  и 
тоа: Прво место патролата на ИО “Мија Станимировиќ“ – Ниш – Република Србија, второ 
место екипата на извидниците од Ријека – Република Хрватска и трето место екипата на 
ИПО “Савски чивијаши“ од Шабац Република Србија. Во периодот од 1975 до 2017 година, 
успевaме да организираме триесет и две Средби на извидници, а кои што последните 
седумнаесет беа од меѓународен карактер. Овие 32ри Средби ги организираме повторно 
на тема … ориентацијата и топографија, сигнализација … игра како метод на работа во 
традиционалниот скаутизам . Со оваа меѓународна средба извидниците од Велес во 
своето 65 годишно работење успееа да докажат дека знаат да организираат и да 
реализираат активности од меѓународен карактер, а сето ова немаше да биде 
организирано на високо и професионално ниво доколку не беше поддршката од 
Општина Велес. 
 

Извидниците од Велес втори на акцијата “Есенски бакнежи и 
прегратки“ 

 
Акцијата се одржи од 22 до 24 септември во Шумско домче, Мала река, Китка, 
Македонија, во која учество земаа 8 екипи и над педесетина извиднци од цела 
Македонија. Акцијата е одржана со цел да се зголеми сексуалната едукација кај младите 
извидници. Впечаток остави и рокерскиот дел од акцијата. Ова коло од извидничката 
лига беше најинтересно до сега, беа организирани огромен број на интересни игри, а се 
црташе и панорамска скица за прв пат во извидничката лига. Стазата беше добро 



осмислена, а имаше и добро организирани 
бази. Натпреварувањата се одржаа во 3 
категории и тоа: 
•    Истражувачи (16-18 години)- 6 екипи 
•    Ровери (19-24 години)- 2 екипи 
Во категоријата истражувачи 3то и 2ро 
место освоија екипите од ИПО “Јадран“ од 
Скопје, додека првото место го освои 
екипата Каменкофци од ИО “Браќа 
Миладиновци“ од Скопје. 
Во категоријата ровери второто место го 
освои мешаната екипа Чичко Врап која 
беше составена од извидници од ИО 
“Димитар Влахов“ – Велес, ИПО “Крсте Јон“ 
– Струга и ИО “Браќа Миладиновци“ – 
Скопје, додека првото место го освои екипата Харемот на Рики од ИПО “Јадран“ од Скопје. 
Деветото и предпоследно коло од Извидничката лига 2017 беше успешно завршено во 
организација на ПСИО 
 

Младите во акција – Б2Б средби 
 
Извидничкиот одред „ Димитар Влахов“ оствари Б2Б средба со претприемачи на 
територија на Општина Чашка и Велес. Директните препораки на претприемачите се 
младите да се насочат кон она што го имаат, односно да се насочат кон 
земјоделството(полоделство, сточарство и рибарство) , руралниот развој и трговијата на 
стоки и мали семејни бизниси.  Мерките за заедничко дејствување и градење на доверба 
и препознатливост помеѓу јавниот- приватниот-граѓанскиот сектор се споделување на 
позитивни пракси, споделување на информации, да се формира мрежа на млади 
претрпиемачи на ниво на регион се со цел полесно информирање и заедничко 
дејствување, континуирано информирање на младите, лице задолжено за комуникација 
со млади, да се промовира волонтерството и праксата како задолжителен дел од 
стекнување на работно искуство, да се работи на мотивација и охрабрување на младите, 
да се делува на подобрување на квалитетот на живот во населените, да се подобри 
превозот со урбаните средини со цел делување на зголемување на бројот на вработени 
лице , обучување на младите со цел стекнување на работни навики, на 
произведувачите на земјоделски производи да им се обезбеди загарантиран откуп и 

добра цена на производот, да се охрабрат младите да вложат труд, државата да се вложи 
да даде информации и да се поттикнат да се искористат програмите за самовработување, 
ИПАРД, ИПА програми. Почести средби со претставници на Агенцијата за вработување, 



Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството , институции кои даваат 
финансиска поддршка за започнување на бизнисДел од обуките кои претприемачите ги 
имаат увидено во своето искуство е младите да посетуваат обуки за комуникациски 
вештини, тимска работа, вештини за финансиско работење, подобрување на бизнис план, 
одговорност, правилно искористување на времето. Проектот „Младите во акција “ е 
проект на ЦИВИКА МОБИЛИТАС АД ХОК Грантови, на Извиднички одред „ Димитар 
Влахов“ Велес и има за цел акција во урбана и рурална средина со партнерски граѓански 
организации наменети за поттикнување на вработување и самовработување преку 
подобрување на меѓуетничките односи и намалување на миграциите. 
Соработници на Извиднички одред „ Димитар Влахов“ се Еколошко друштво „ Грин 
Пауер“ и Здружение „ Разбој“ Велес.Целна група се млади на возраст од 18 до 29 години, 
млади од локалната средина Велес и Чашка како и институции на локално ниво и тоа 
ЕЛС Велес, ЕЛС Чашка, Агенција за вработување Работен Центар Велес, Агенција за 
поттикнување на равзојот на земјоделството РЕ Велес и дисперзирани канцеларии во 
Чашка.Со имплементацја на проектните активности имаме за цел зајакнување на 
влијанието на граѓанското општетсво во унапредување на условите за развој на 
вработувањето на маладите во Велес и Чашка преку партиципативна демократија, 
промоција и развој на младинско претприемништво, подобрување на условите за развој 
на претприемништвото кај младите од Велес и Чашка, активности на млади 
претпориемачи во соработка со бизнис секторот и локалната самоуправа, едукација на 
младите за јакнење на нивните капацитети за поттикнување и зголемување на нови 
основани и регистрирани мали бизниси. Проектот има за цел надминување на клучното 
прашање и тоа обезбедување , разбирање и поттикнување на институциите од локалната 
самоуправа за заедничко зајакнување на влијанието на граѓанското општество преку 
поддршка на процесот на градење на доверба и препознатливост во локалните заедници, 
вклучување на младите во одлуки и можности за вработување на локално ниво. На Б2Б 
средбата , се оствари средба со ДООЕЛ „ САИВА “ Велес, Агронимекс Наслеба Чашка, 
Оранжерии Чашка, ДООЕЛ „ АЛЕНА“-Чашка, ДООЕЛ„ ЖИТО“, ПЗУ аптека „ АЦЕРОЛА“ , 
АГРОЈУНИКОМ, ТЕО АГРО, ТОПОЛКА 2000-Голозинци, АНЕ 2002-Чашка , ДАНИ Џота 
Населба Чашка. 
 

 

Велешките извидници трети на државниот извиднички 
ориентационен натпревар – ДИОН 2017 

 
Во организација на Сојуз на извидници на Македонија, се организираше државниот 
извиднички орентационен натпревар 
– ДИОН кој се одржа од 13 15 
октомври на Средно Водно. На 
овогодинешниот ДИОН учество земаа 
19 екипи и над 150 извиднци од цела 
Македонија. Акцијата содржеше 
активности од областа на 
ориентацијата, топографијата и 
првата помош. Ова последно X коло 
од извидничката лига беше последно 
и со тоа заврши по прв пат 
организираната извидничката лига 
во Република Македонија, па по тој 
повод беа прогласени и најдобрите 
извидници во сите категории. 



Натпреварувачкиот дел беше најсложен досега затоа што беше составен од активности 
од сите акции досега во лигата. Натпреварувањата се одржаа во 3 категории и тоа: 
• Извидници (12-15 години) – 13 екипи 
• Истражувачи (16-18 години) – 4 екипи 
• Ровери (19-24 години) – 2 екипи 
Во категоријата извидници третото место освои екипата од ИО “Гоце Делечев“ од Св. 
Николе, второт место го освои екипата од Прв Скопски Извиднички Одред, додека првото 
место го освои екипа од ИПО “Јадран“ од Скопје. 
Во категоријата истражувачи третот место освои екипата Чичко Врап од ИО “Димитар 
Влахов“ од Велес, 2второт место освои екипата Каменковци од ИО “Браќа Миладиновци“ 
од Скопје, додека првото место го освои екипата од ИПО “Јадран“ од Скопје. 
Во категоријата ровери првото место го освои мешана екипа составена од извидници од 
ИЕО “Пионер“ и ИО “Браќа Миладиновци“, додека второто место го освои екипа од ИПО 
“Јадран“ од Скопје. 
Со ДИОН се заокружи последнот коло од Извидничката лига 2017 кој беше успешно 
организиран од страна на Сојузот на Извидници на Македонија, а на севкупните 
победниците им го честитаме успехот. 
 
 

Медиумска кампања во рамките на проектот  
“МЛАДИТЕ ВО АКЦИЈА“ 

 

Извидничкиот одред „ Димитар Влахов“ ја спроведува кампањата која е  дел од 
активностите на проектот „ Младите во акција “ кој се спроведува на територија на 
општините Велес и Чашка. Проектот “Младите во акција “ е проект на ЦИВИКА 
МОБИЛИТАС  АД ХОК Грантови, на Извиднички одред “Димитар Влахов“ Велес и има за 
цел акција во урбана и рурална средина со партнерски граѓански организации наменети 
за поттикнување на вработување и самовработување преку подобрување на 
меѓуетничките односи и намалување на миграциите.  Целна група се млади на возраст од 
18 до 29 години, млади од локалната средина Велес и Чашка  како и  институции на 
локално ниво и тоа ЕЛС Велес, ЕЛС Чашка, Агенција за  вработување Работен Центар 
Велес, Агенција за поттикнување на равзојот на земјоделството РЕ Велес и дисперзирани 
канцеларии во Чашка. 
Покрај планираната медиумска кампања во рамките на реализација на проектот има 
редовно информирање на ТВ Канал 21, Македонско радио, Радио Голди и порталите 
www.scoutveles.org.mk и www.kineziologija.mk. 
 
 

Велешките извидници учесници на Младинска академија 
 

Во организација на Сојуз на извидници на Македонија,  се реализираше мадинскиот 
настан Младинска академија, настан кој има за  цел градење на капацитетите на младите. 
Овој пат фокусот се става на  лидерство.Тренингот се состоеше од 18 различни теми и  
панел дискусии со медиуми и институции. Учествуваа 110 млади, 12 тренери, 4 



денови.Младинската академија е  дел од проектот “Младинско вклучување преку 
извидништво”  поддржан од 
Civic Engagement Project-
Macedonia и  USAID. 
Младинската Академија се 
одржа  20-23 октомври во 
Извиднички Центар Охрид. 
Од страна на извиднички 
одред “Димитар Влахов“ – 
Велес учество земаа  Сара 
Нунеска и Ева 
Кантарџијевска.  Во рамките 
на оваа Академија се 
разработуваа  следните сесии како што се: јавно говорење, говор на тело,  организациска 
структура,  лидерство во извидништвото, извидничка програма Компас и др. 
 
 

Презентација на извидничкото движење пред учениците на  
ООУ “Св.Кирил и Методиј“ 

 
На 1.11.2017 год. (среда) во 
просториите на извидничкиот одред 
“Димитар Влахов“ – Велес се одржа 
презентација  пред учениците од ООУ 
“Св.Кирил и Методиј“ за работата на 
извидничкото движење во Велес, 
Македонија и светот. Оваа 
презентација беше во рамките на 
проектот “Кординирано движење во 
природа и логорување“  кои го 
реализираат учениците од од ООУ “Св 
Кирил и Методиј“. Пред учениците на 
ООУ “Св.Кирил и Методиј“  
извидниците на велешкиот одред 
Влатко Влахчев, Трајче Темелковски, 
Благојче Ѓорѓиев и Мартин Голчев 
извршија презентација во следните области: 
– извидничката програма “Комапас“ 
– ориентација и топографија во природа 
– Бусола М-53 
– редовни програмски активности на одредот 
– извидничка лига на СИМ 
– Смотра на извидници на СИМ 2018 
– историја на извидништвото во Велес и Светот 
– игри за запознавање 
На презентацијата учество земаа 25 ученици од ООУ “Св.Кирил и Методиј“ заедно со 
наставниците по физичко и здраствено образование Снежана Каракачанова и Љубиша 
Стојков. Презентацијата на извидничкото движење пред учениците ќе продолжи со 
практична работа на терен и тоа во делот на шаторизација, чворологија и сигнализација. 
 

 



Учество на свечената академија по повод 50 години ИПО “Јадран“ 
 
На покана на извидничко поречанскиот одред “Јадран“ од Скопје делегација на 
извидничкиот одред “Димитар Влахов“ Велес зема учество на свечената академија по 

повод јубилејот “50 ГОДИНИ ИПО ЈАДРАН 
СКОПЈЕ 1967 -2017“. Академијата се одржа 
во Домот на културата  “Кочо Рацин“ Скопје 
( Дом на Градежници) на 4.11.2017 год. 
(сабота). На овој голем јубилеј на ИПО 
“Јадран“ учество земаа повеќе од 150 
извидници од одредот славеник и повеќе 
од 200 гости од Македонија. Воедно беа 
присутни и делегации од Сојуз на 
извидници на Црна гора, Сојуз на 
извидници на Србија, Сојуз на извидници 
на Хрватска и Сојузот на извидници на 
Бугарија. На оваа свечена академија од 
страна на ИПО “Јадран“ , извидничкиот 
одред “Димитар Влахов“ – Велес беше 
одликуван со Плакета за придонес во 
развојот на одредот и успешна соработка. 
Извидниците од Велес на нашите драги 

пријатели од ИПO “Јадран“ им посакуваме успешна работа. 
во времето кое доаѓа. 
 
 

Дебата – форум со млади “Младите во акција“ 
 

Извидничкиот одред „ Димитар 
Влахов“го реализира проектот 
“Младите во акција“ , проект на  
ЦИВИКА МОБИЛИТАС  АД ХОК 
Грантови .Имено младите на 
средбата која се оддржа на 1 
ноември , покрај информациите 
за  извидничкото движење во 
Велес и Македонија имаа можност 
да се стекнат со вештини за 
тимска работа, насочат кон 
правилен избор на професијата со 
цел да бидат поконкурентни на 

пазарот на труд на локално ниво.  Младите имаа можност преку вежби во група да се 
стекнат со нови вештини за планирање на заеднички активности за промена во 
заедницата. Со правилен избор на својата професија и изнаоѓање на работа младите ќе 
имаат можност да останат во својот дом и воедно се спречат миграциите на млади од 
Велес и Чашка. Дебатата на млади е дел од проектните активности , а  паралелно се 
спроведуваат  Б2Б средби на стопанственици  од Велес и Чашка. 
 

 
 
 
 



Здружени сили за заеднички интереси 
 

На 17.11.2017 год. (петок) во ООУ “Тодор Јанев“ во населба Чашка се организираше 
презентација на проектот 
„Здружени сили за заеднички 
интереси“ финан  сиран од 
Европската Унија, а спроведен од 
страна на ЦОСВ подружница 
Прилеп  во партнерство со 
Центарот за граѓанска 
иницијатива од Прилеп и 
Здружението Женска граѓанска 
акција АНТИКО од Скопје, 
вклучени се претставници од 
локалните самоуправи (Ресен, 
Чашка, Кочани, Делчево, Карпош 
и Теарце) и лица од граѓанскиот 
сектор на Република Македонија. Генералната цел на проектот е зајакнување на 
влијанието на граѓанското општество во промовирање на односите меѓу заедниците, 
преку развојот на партиципативната демократија. Конкретната цел на проектот е да се 
поддржи градењето доверба меѓу заедниците преку поттикнување на заедничките 
интереси и стимулирање на локални акции во процесот на донесување на одлуки; 
Зајакнување на капацитетите на локалните ГО за застапување базирано на докази; како 
и воспоставување на соработка и вмрежување со соодветните  донесувачи на одлуки и 
други засегнати страни. Проектот се реализира од јануари 2016 –  август 2018.  Во 
понатамошната имплементација на проектот како Втора компонента следи: Граѓански 
форуми во заедниците за идентификување на заеднички приоритети во општината. Овие 
приоритети ќе бидат дефинирани на јавни собири на граѓани – форуми преку дискусија и 
планирање, средба на граѓани, идентификација на важни прашања за сите заедници, 
заеднички пристап за решавање на заеднички прашања и поделба на  граѓаните во 
тематски групи . После реализацијата на активноста Форуми за граѓани во општина 
Чашка во рамките на проектот, ќе биде објавен повик (во месец јануари 2018 година) за 
ре-грантирање, односно грант во максимален износ од 5.000 Еур ќе биде доделен на 
граѓанска организација со седиште во Општина Чашка која во зависност од 
дефинираните проблеми по области, ќе аплицира со најдобра проектна идеја. На оваа 
средба од страна на извидничкиот одред “Димитар Влахов“ од Велес беше присутен 
старешината на одредот , м-р Ангелче Гушев. 
Б2Б средби преку проектот “Младите во акција“ 
Успешно се имплементира проектот „ Младите во акција“ во Велес и Чашка. Имено 
извидничкиот одред „ Димитар Влахов“ се оствари Б2Б средби со дел од претсавници на 
стопанствениците , инситуции и здруженија на граѓани во Велес и Чашка. Проектот „ 
Младите во акција“, е проект на ЦИВИКА МОБИЛИТАС АД ХОК Грантови. 
Претставници од бизнис секротот, здруженијата на граѓани, институциите имаа можност 
да да дадат препораки, идеи за поттикнување на вработувањата и самовработувањата, 
мерки за заедничко дејствување и градење на доверба помеѓу јавниот, приватниот и 
граѓанскиот сектор, можности за вклчување на младите во 



 
локалните претпријатија, со што препорака е дека неопходно е да се вклучат младите 
прво како волонтери во одреден период , можности за креирање на фонд за поддршка на 
мали бизниси, започнување на семејни бизниси , вложување во едукација на човечки 
капацитети со цел младите од Велес и Чашка да се подобрат условите за развој и 
поттикнување на претприемништвото 
       

Велешките извидници на третата младинска академија 
 

Сојуз на извидници на Македонија 
имплементирајќи ја  годишната 
програма ја реализираше третата 
Младинска Академија.  
Младинската Академија е настан 
кој е наменет за младите кои се  
активни во граѓанските 
организации и имаат желба да го 
надоградат своето  знање за 
подобро водење и менаџирање во 
своите организации. Младинската 
Академија [1.2] – Парите растат на 
дрво,  ќе им овозможи на младите 
да се стекнат со вештини од 
областа на подготовка  на 

проектни апликации и кампањи за финансирање.  На оваа Младинска Академија [1.2] 
учество земаа 20 млади активни  луѓе над 17 години во рок од два дена. Предавањата беа 
одржани во Домот на градежници-Скопје.  Од страна на извиднички одред “Димитар 
Влахов”- Велес учество земаа Благојче Ѓорѓиев,  Сара Нунеска и Трајче Темелковски. 
Покровител на Младинската Академија [1.2] е  фондацијата Гласници на Мирот 
(Messengers of Peace). 
 
 
 
 
 
 
 



Успешна реализација на проектот “МЛАДИТЕ ВО АКЦИЈА “ 
 

Извиднички одред „ Димитар Влахов“ Велес успешно го завшува проектот „ Младите во 
акција“, кој е   финансиран од 
ЦИВИКА МОБИЛИТАС  АД ХОК 
Грантови .  Имено преку проектот се 
реализираа следните активности и 
тоа се креираше брошура „ Профил 
на Општина Велес и Чашка“ , се 
организираше три дневен камп со 
идеи за бизнис и развој на мало 
стопанство, се остварија средби со 
бизнис секторот и институциите кои 
функционираат на регион Велес и 
Чашка, како и со здруженијата на 
граѓани и дебата на млади Б2Б 
средби и форуми. 
 

Со имплементација на проектот на локално ниво се придонесе кон зајакнување на 
влијанието на граѓанското општество во унапредување на условите за развој на 
вработување на младите во Велес и Чашка, се изврши промоција и развој на младинско 

претпримеништво, се 
придонесе кон интегрирање на 
млади претприемачи и се 
остварија активности на 
локално ниво во соработка со 
бизнис секторот и локалната 
самоуправа, се едуцираа и 
стекнаа со вештини младите и 
се промовираа успешните 
бизнис приказни.  
Заедничко дејствување и 
градење на доверба како и 
препознатливост помеѓу 
јавниот, приватниот и 
граѓанскиот сектор е неопходно 
се со цел да се  подигне свеста 
на младите дека имаат свое 

место во заедницата. 
Неопходно е да се создаде пракса за 
воспоставување на редовни средби на 
локалните самоуправи со претставници 
на здруженијата на граѓани и бизнис 
секторот, да се воведе мерка позитивни 
искуства на препознатливи 
претприемачи со цел да се поттикнат и 
охрабрат младите и воедно останат во 
градот и државата. Само со заеднички 
сили ќе се надминат проблемите и 
потребите на младите преку 
поттикнување на вработувањето и 
самовработувањето со подобрување на 
меѓуетничките односи  на локално ниво 



со што директно ќе се придонесе кон намалување на миграциите. 
 
 

 

Отворена база на податоци и споредбена анализа 
за Вардарски плански регион 

 
Извидничкиот одред  „Димитар Влахов“ изработи отворена база на податоци за 

Вардарски плански 
регион, како и 
споредбена анализа за 
четири сегменти и тоа 
Економија и финансии, 
Квалитет на живот, 
Здравство и Животна 

средина во рамки на проектот Информирани граѓани –  двигател на транспарентни 
институции. Регрантираниот проект е дел од проектот „Истражувачко новинарство за 
поттикнување реформи“ што го спроведуваат Центарот за граѓански комуникации, НВО 
Инфоцентар и БИРН, финансиски поддржан од Европската унија. 
 
 
 

Учество на состанок за Менаџмент на волонтери во извидништво 
MOVIS 2017 

Во период од 7 – 10.12.2017  год. во Барселона, Шпанија се одржa состанок за Менаџмент 
на Волонтери во извидништвото (Management of Volunteer in Scouting 2017). Целта на 

состанокот беше за споделувања 
на искуства  како и вмрежување 
на извидници кои работат со 
менаџериње на волонтери. На 
овој настан учествуваа  
шеесетина  извидници од 
повеќе  европски држави. 
Темите што беа опфатени на 
овој семинар беа 
класифицирани во сесиите и 
тоа: светски политики во однос 
на MOVIS, онлајн алатки 
користини во MOVIS, возрасни 
во извидништвото и лидерство 
во извидништвото. Преставници 
на овој состанок од Сојузот на  

извидници на Македонија беа Виктор   Петрушевски и  Јане Јанков член на извиднички 
одред “Димитар Влахов“ – Велес. 
 

И на крај сакаме да истакнеме дека ниедна организација не може во денешни услови да 

работи без соработка со други организации и институции, сметаме дека нашите 

програмски активности се ши око отворени за нови предлози, без оглед дали тие 

потекнуваат од членството, СИМ, училиштата, НВОи од градот и друг ите здруженија на 

граѓани и фондации кои делуваат во Република Македонија. На 



евентуал но можните настојувања за политички манипулации со извидничкото движење, 

најжестоко ќе се спротиставиме, останувајќ и доследни на нашата програмска определба 

дека извидничкото движење е вонпартиско и неполитично. Нејзината активност не само 

што не е политичка обоена, ами напротив вклучувајки што поголем број на членови во 

своите редови, таа врши заштита на децата и мадите од политички манипу лации, кои во 

денешни услови може да се доведе до негативни последици. Сите залагања од наша 

страна за стекнување на што повеќе знаења на нашите членови, ќе зависат пред се од 

заинтересираноста на младите како и од помошта на училиштата, спонзорите и 

државата. На универзалната човекова потреба за дружење, за чување на природата и што 

почесто уживање во нејзините благодети, е наша цел која ќе настојуваме да ја всадиме во 

свеста на секој наш и звидник. Доколку во тоа успееме, реализацијата на нашата 

програма ќе биде ОПРАВДАНА. 

 

Старешина на извиднички одред “Димитар Влахов“  

м-р Ангелче Гушев 


