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ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА 

ИЗВИДНИЧКИ ОДРЕД “ДИМИТАР ВЛАХОВ“ ОД ВЕЛЕС   ЗА 2012 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 
чекори кон извидништвото на Баден Пауел доаѓа до развивање на 
моќна организација која се проширила во 180 држави во светот, а 
низ самата организација поминале 250 милиони ак-тивни 
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, интелек-
туални, 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 програми 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 предвојничка обука во 
склоп 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 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 единици 
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 сите републички и 
сојузни смотри. Во делот на ориентационите натпреварувања патроли од одредот земаат учество во 
Бечеј, Бања Лука, Смедерево, Белград, Коњиц, Сараево, Смедревска Паланка, Подго-рица, 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 - 
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СВИФЕСТ во Ниш, Ликовната колинија на извидници сликари во Ковачица, учество на семинар во 
Кандерштег - Швајцарија, Будимпешта - Унгарија, Киев - Украина, Европската конференција во 
Прага - Чешка, Националното Џамбори во Германија, Ровервеј - Италија и прославата на 100 години 
пос-тоење на извидничкото движење во Свет-ското во Англија во 2007 на 21 Светско Џам-бори 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 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. На 05.04.2004 година извидничкиот одред Димитар Влахов го прослави своето 50 
годишно постоење. На оваа прослава беше промоирана монографијата “Извидничкото движење во 
Велес 1953 - 2003“ и репортажата “50 години -  воспитание - образование - извидништво“   

Во 2002 година, за квалитетното менаџирање на извидничкиот одред Димитар Влахов, 
Ангелче Гушев како старешина на одредот, од страна на Локалната самоуправа на Велес, доби “ 9то 
Ноевриска плакета“ како највисоко општинско признание. Истата година на прославата по повод 50 
години извиднички одред Мија Станимировиќ од Ниш, нашиот одред беше одликуван со Кристална 
плакета.  

Собрание на СИМ Врз основа на Одлуката на Собранието на 
СИМ од 17. 04. 2011 година за донесување на нов Статут на 
Сојуз на извидници на Македонија и Одлуката на Стар 
ешинството  на СИМ за свикување на седница на Собранието 
на СИМ од 10.12.2012 година, на 21.1.2012 год. (сабота) беше 
одржана седница на Собранието на Сојуз на извидици на 
Македонија  

  

  

 Јавна дебата „Профил, проблеми и приоритети кај младите“  

Како да се реши проблемот со невработеноста на младите?  
Зошто поголем дел од нив не ја гледаат својата иднина во 
државата? На овие прашање во општина  Велес на 6.2.2012 год. 
(понеделник) под мотото „Профил ,проблеми и приоритети ” се 
одржа дебата. Младите рекоа  дека сакаат нивниот глас да го 
слушнат надлежните. Од младинскиот образовен форум 
истажувале на овие теми. Резултатите покажале дека  над една 
четвртина од младите ги мачи невработеноста, а над половината 
сакаат да на  напуштат државата. Предложија формирање на 
Младински национален парламент. Негови членови можат да  
бидат сите. 
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Министерот Адеми во Велес  

„Министерството не донесе решение за рестарт на 
Топилницата". Вака денеска министерот за  животна 
средина Абдулаким Адеми ги уверуваше велешани. На 
средбата со Зелената коалиција, Oдборот за спас на 
Велес , министерот Адеми вети дека  јавно и 
транспарентно ќе ги донесуваат сите одлуки во врска со 
Топилницата. Во идните  постапки ќе биле вклучени 
невладините и граѓаните на Велес. На забелешките на 
„зелените“ дека во решението нема наведено 

алтернативна локација,  тој одговори дека се додека не ја добијат комплетната студија за оценка на 
влијанието на  животната средина, не можат да  бараат алтернативна локација, ниту пак да му 
кажат на инвеститорот што да прави. 

Преставување на велешкиот одред по повод 22 Февруари – 
Светскиот ден на скаутизмот 

По повод 22 февруари Светскиот ден на извидништвото, на 
локалното радио  5 ФМ во  Велес на 107,1  настап имаше Ангелче 
Гушев , старешина на извиднички одред “Димитар Влахов“, кои што  во 
рамките на триесет минутниот разговор  ги претстави следните  
активности: - за 
хронологијата на светското извидништвото од самиот почеток во 
1907, - за 
основачот на извидничкото движење сер Робер Баден Пауел и неговата сопруга Олив Баден Пауел 
- за новиот прирачник “Логорување“ 
- за 27 Средби на извидници Велес 2012 
- за нашето одредско учество на 8 Смотра на СИС ВО Шабац - Република Србија 
- за учеството на извидниците на Ровејвеј - Финска 2012 
- за наредните тековни активности во 2012 година организирани од страна на одредите  од 
Македонија и надвор од неа 
- одредска програма за прослава и забава по повод 22 февруари 
- програма на СИМ за прослава по повод 22 февруари 
- проектни активности кои следуваат за реализација од страна на нашиот одред 
- одредска забава за членството 

Покрај радискиот настап старешината на одредот имаше и изјава со ТВ прилог за локалната 
телевизија Здравкин 

Среќен Роденден Баден Пауел !!! 

Еднодневен хајк  

Старешинството на извидничкиот одред “Димитар 
Влахов“ од Велес и советот на водачи на одредот, 
реализирајќи ја одредската прогарама за работа за 
2011/2012 год., на 3.3.2012 год. (недела) организираа 
еднодневен хајк до месноста “Крстот на Св.Илија“ и 
манастирот “Св.Илија“. На овој еднодневен хајк 
учество земаа три патроли, дел од старешинството и 
постари членови на одредот. Покрај хајкот патролите 
реализираа и програмски активности кои се дел од 
нивните патролни програми. 
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 Волерс сака во Велес да се работи и еколошки здраво да се живее  

САД и амбасадорот Пол Волерс ги поддржуваат велешани 
во борбата против рестартот на Топилницата. „ Желбата 
секогаш е да има вработување, здрава економија, луѓето 
да имаат работа, но тие треба да работат во здрава 
животна средина, а не на сметка на уништувањето на 
здравјето на децата“, вели Пол Волерс, амбасадор на САД 
во Македонија. Оваа изјава амбасадорот Волерс ја даде 
откако денеска при првата посета на Велес, на негова 
иницијатива, се сретна со Зелената коалиција. „Многу 
значајно за нас е што претставникот на најдемократската 
земја во светот и даде поддршка на Зелената коалиција и 

на градот Велес“, рече д-р Ненад Коциќ, Зелена коалиција на Велес. Американскиот амбасадор 
искажал воодушевување за еколошката свест на велешани и за организираноста да спречат ново 
загадување на градот од Топилницата. „Тој рече за првпат откако сум во Македонија сретнав 
организирана и најквалитетна група на граѓани кои знаат како да настапат и да го променат ставот 
на Владата во државата“, дополни Ангелче Гушев, Зелена коалиција на Велес. Изненаден што 
досега од него и од САД велешани не побарале помош амбасадорот Волерс ги понудил својот 
авторитет и лобирање. Денеска негов домаќин беше градоначалникот Горан Петров кој го запознал 
со историските културните и економски предности на Велес. Амбасадорот Волерс ја посети и првата 
американската населба што во градот ја гради НВО Хабитат, засега како единствената американска 
инвестиција во Велес. 

Заедно за природата  

На покана на г-ѓа Нина Маркова директорка на ООУ “Петре Поп 
Арсов“,  од Богомила, на 21.4.2012 год. (сабота), извидничкиот 
одред “Димитар Влахов“ од Велес зема учество на патрониот 
празник на училиштето кое се одржа во подрачното училиште во с. 
Извор. Манифестацијата се организираше под мотото “Заедно за 
природата“. Во рамките на програмата имаше и промоција на 
дневниот центар за лица со инвалидност кој треба да започне да 
работи  во нас. Чашка и дегустација на традиционална храна. На 
програмата од страна на  нашиот одред учество зема старешината 
Ангелче Гушев. 

39ти Меморијал “Марко Граорковски“  

На покана на извидничко поречанскиот одред “Јадран“ од Скопје,  
осум извидници на извидничкиот одред “Димитар Влахов“ од Велес 
земаа  учество на 39 меѓународен меморијал “Марко Граорковски“.  
Овој меморијал се одржа на терените на општина Петровец  во 
Катлановска Брезица и тоа во периодот од 20-22 април оваа година.  
Натпреварите се организираа во областа на топографијата и 
ориентацијата  во непознат терен, полигонски натпревари,прва 
помош. На овој мегународен меморијал учествуваа следните одреди и 
тоа: ИО “Илинден“,  ПСИО, ИО “Браќа Миладиновци“, ИПО “Галеб“ и 
ИО “ММ-Брицо“ од Скопје, ИО “Крсте Јон“ од  Струга,  ИО “Скаут“ од 
Куманово, ИО “Гоце Делчев“ од Св.Николе, ИО “Димитар Влахов“  од 
Велес и извидници од Република Србија. На овој меѓународен 
извиднички меморијал  во категоријата извидници првото место го 
освоија извидниците од ИПО “Галеб“  од Скопје. Покрај ова имаше 
организирано и натпревари за помлади извидници. 
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Правда за Велес - Правда за Игор  

Активистот на Зелената коалиција, Игор Смилев влезе во судот. Нему денеска му се суди по  
приватната тужба на директорот  на Метрудхем, Тони Димитриевски. Велешани со подршка  за Игор. 
„Дојдовме да му дадеме подршка на Игор",  "Игор се 
бореше за здрава животна средина за сите нас,  затоа 
денеска сум тука, да кажам дека и јас сум Игор" . Трите 
мото клубови од Велес се со Игор бидејки тој неговореше 
во свое име тој го искажа ставот на сите нас", велат 
случајно анкетираните велешани. На првото рочиште 
недојде тужителот Димитриовски. „Мојот клиент не се 
чуствува безбеден затоа и тој нема  да присуствува на 
рочиштето, ова е приватна тужба против  Смилев а не 
против Зелената Коалиција", рече Коста Нојков,  адвокат на 
тужителот.  На новинарското прашање  „Дали сметате дека 
овој човек  има да плати оштета од 20 илјади евра", 
адвокатот Нојков  одговори „ Судот е тој кој што решава 
каква и колкава ќе  биде пресудата". Игор, не ги сторил 
кривичните дела за кои му се суди, децидни се преставниците на Зелената коалиција, затоа  од 
пред Основниот суд порачаа „за туѓи бели дворови , недаваме  некој да ни копа црни гробови". 
Смилев денеска подршка доби  од локалната самоуправа.  За градоначалникот Петров овој судски 
спор  е нелогичен затоа што доаѓа од човек кој е  управител на компанија која постојано повикува  
на отворена соработка од една страна а од друга  страна тужи активист  на Зелената 
коалиција.Можеби начинот на кој Смилев се искажал   има некоја основа за судски спор, но  
меѓутоа суштината е тоа што тоа што   го кажа  го мислат сите граѓани на Велес и  токму затоа ќе ја 
има сета наша подршка",  рече градоначалникот Горан Петров.Претседателката на партијата на 
зелените,  Лилјана Поповска  дојде пред  Основниот суд  со надеж дека правдата  за Игор ќе биде 
задоволена.Тужителите побараа иземање на основниот суд Велес.  Судијата Илија Танев барањето 
за иземање  ќе го препрати во Апелација. Каде на Смилев ќе му се суди деновиве ќе  одлучува 
скопска  апелација. На мирниот протест од името на извиднички одреде “Димитар Влахов“ , 
зборуваше старешината Ангелче Гушев, а логистичката поддршка на протестот ја реализираше 
дванаесет члена единица на извидници од одредот. 

Извиднички средби - Пелинце 2012  

На покана на извидничкиот одред “Скаут“ од Куманово,  две 
патроли на извидничкиот одред “Димитар Влахов“ од Велес 
земаа учество на  меѓународните средби на  извидници - 
Пелинце 2012. Овие средби на извидници се  одржа на 
терените на меморијалниот центар АСНОМ во селото  
Пелинце и тоа во периодот од 11-13 мај оваа година.  
Натпреварите се организираа во областа на топографијата 
и  ориентацијата во непознат терен, полигонски 
натпревари,  

прва помош и сигнализација. На средби учествуваа  од  
Македонија и Република Србија. 

Нова жалба од Зелената коалиција  

Зелената коалиција поднесе жалба на решението на 
министерството за животна средина до второстепената 
владина комисија. Со ова решение министерсвото на 
Метрудхем му овозможи да ја продолжи постапката за 
рестартирање на Топилницата со тоа што ќе направи уште 
една оценка за влијанието на животната средина од 
работењето на фабриката. Според зелените постапката на 
министерството е нелогична затоа што на локацијата на 
Топилницата општината донесе измени во Генералниот 
урбанистички план и на неа не може да работи тешка 
индустрија. „Сметаме дека министерството треба да разговара 
со Метрудхем за алтернативно решение за друга локација. 



6 

 

6
 

Сметаме дека овој град им припаѓа на граѓаните на Велес и тие имаат потполно воправо да 
одлучуваат кој дел од градот ќе биде индустриска, а кој дел нема да биде индустриска зона, рече 
Ненад Коциќ, Зелена Коалиција. Зелените воочиле нелогичности кога ги споредиле првото и 
второто писмо со намери на Метрудхем. На прашањето дали постојат осетливи категории на луѓе 
кои би биле засегнати од работењето на фабриката, во првото писмо Метрудхем одговарил дека ќе 
има влиајние врз луѓето особено врз децата. Додека пак во второ писмо тие на истото прашање  
одговориле негативно. „Не знам како министерството толерира едни вакви апсурдни документи да 
се приложуваат во разлика од шест месеци и тотално да се променува ставот во она што е 
напишано во нив, рече Коциќ. Зелените порачуваат министерството да го прекине процесот додека 
второстепената владина комисија не се произнесе по нивната жалба. Во спротивно ќе се жалат пред 
Управниот суд. Како преставник од извиднички одред “Димитар Влахов“ од Велес, беше 
старешината на одредот Ангелче Гушев. 

Изборното собрание на СИМ се прекина  

Врз основа на Статутот на Сојуз на извидници на 
Македонија и Одлуката на Старешинството  на СИМ 
за свикување на седница на Собранието на СИМ, на 
10.6.2012 год. (недела) во Домот на градежници во 
Скопје,  се организираше седница на редовно 
годишно – изборно  Собранието на Сојуз на 
извидици на Македонија.  

По изгласувањето на промена на дел од 
предложениот Дневен ред, каде се симна точката за 

избор на  Старешина на СИМ, делегацијата од пет извиднци на 
извидничкиот одред “Димитар Влахов“ од Велес, ја напушти 
седницата во знак на протест. Инаку извиднички одред 
“Димитар Влахов“ врз основа на одлуките на старешинството 
на СИМ и неговиот конкурсот  за избор на старешина на  СИМ, 
нашиот одред предложи кандидат за старешина,  кои беше и 
единствен кандидат на ова изборно собрание. По симнувањето 
на точката,  делегацијата на извидниците од Велес, ја 
напуштија седницата, а со тоа Собранието на СИМ немаше 
кворум за работа. Собранието од самиот почеток работеше на 
границата на кворум. 

Подготовки за Вардарската регата  

Десет членови на извидничкиот одред “Димитар Влахов“ од Велес, 
интензивно се вклучени во поддршка на организационите 
активности на XIII Вардарска регата  “Гемиџии 2012“.  Во 
последните денови, членови на нашиот одред се вклучија во 
транспортирањето и уредувањето на пловните објекти кои се 
превземаа од Скопје, а овие денови ќе пристапат и во помош на 
подготовката на симболот на оваа манифестација, сплавот или 
т.н. - ГЕМИЈА. Овогодинешната регата ќе се одржи во периодот 
од  5 до 8 јули 2012 год. 

Гемијата е подготвена !  

Регатата може да заплови ! Гемијата е подготвена, пловните 
објекти - чамците, прегледани, средени, напумпани, поминати 
на контрола. Сето ова се средуваше во изминатите три дена 
под контрола на искусните кајакари и вредните извидници на 
извиднички одред “Димитар Влахов“ од Велес. На 
овогодинешната Вардарската регатата  “Гемиџии 2012“ која ке 
се реализира од 5 до 8 јули 2012 година учество ќе земат 
десет извидници од нашиот градски извиднички одред. 
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Велешките извидници се вратија од пловење  

По четири дена пловење по Вардар осумдесетина учесници традиционалнаата регата „Гемиџии“ 
пристигнаа во Гевгелија. Модерните гемиџии испловија 140 километри по Вардар во исклучително 
топло време. Учесниците ноќеваа на воениот полигон Криволак, во Демир Капија и во Марвинци. - 
Имавме можност во првите два дена да ги покажеме нашите физички способности. Ова беше 
Вардарски начин на пловење, кога нивото на 
реката беше мошне ниско. Моравме на некои 
делници гемијата да ја туркаме на раце. 
Вториот ден пловевме од осум наутро до 
осум навечер и минавме рекордна 
километража за да стигнеме до Демир 
Капија. Затоа, пак, следните два дена беа 
песна. Со висок водостој имавме впечаток 
дека летаме по реката - вели Себо Шаќиров,  
капетан на пловидбата. Токму на крајот од 
патеката, учесниците се соочија со проблем. 
Сплавот првин заглави на еден од 
столбовите на мостот а потоа речиси потона 
во средината на реката.  Брзата 
интервенција на учесниците, го извлече 
сплавот до брегот на Вардар. „Повторно имав 
прилика да бидам на најинтересниот дел од регатата. Нема да верувате грешката беше во 
џипиересот, ни покажуваше право во ресторанот, па затоа отстапивме од маршутата. Сепак едно 
убаво доживување, да се видиме со пријателите", рече Горан Петров, грдаоначалник на Велес. 
Инцидентот на крајната цел не беше единствен проблем за регатата. Во првиот ден, ниското ниво 
на Вардар им создаде главоболки на учесниците. Ниту веслата ниту моторите не можеа да ги 
донесат чамците до крајот на првиот дел од етапата. Веќе наредниот ден, ЕЛЕМ пушти вода и  се 
зголеми нивото на Вардар па без проблеми се движеа пловните објекти.Во последниот ден од 
регатата, домаќин е општината Гевгелија. И овој пат, на целта ги пречека градоначалникот Иван 
Франгов.  „Ова прерасна во традиција секогаш на крајот случајно или намерно да има некои 
инциденти. Во секој случај тука е сплавот тука се учесниците живи здрави. Ние секогаш ќе бидеме 
тука на крајната цел да ги пречекаме и да ги поддржиме", рече Иван Франгов, градоначалник на 
Гевгелија.  Иако сите мора да веслаат, дел од учесниците имаат дополнителни задачи. Извидниците 
се грижат за исхраната и сместувањето, спортските навивачи го подобруваат расположението. 
„Задолжени за сместување, исхрана и комплетна логистика на регатата сме ние извидниците, во 
рамките на овогодинешнава регата повторно докажавме дека извидниците ја знаат својата работа, 
така што единицата од десет извидници во целост ја даде поддршката и логистиката на оваа регата 
. Успеавме да докажеме дека како организација на млади во целост ја знаеме нашата улога на оваа 
прекрасна манифестација., рече Анѓелче Гушев. „Затоа сме дојдени тука, да ги расположиме, да им 
го качиме моралот и адреналинот на учесниците на регатата, рече Ристе Најдов. Годинешната 
регата е 13-та по ред. Се одржува во чест на големиот подвиг на Гемиџиите  и традицијата на 
велешките занаетчии своите производи на дрвен сплав да ги превезуваат до солунскиот пазар. Со 
осум гумени чамци, една дрвена гемија и пет кајак чамци учесниците тргнаа од четвртокот од Мало 
мовче од Велес. Тие пловеа во стилот на велешките трговци кои во минатото по Вардар носеле 
тутун, вино, жито до Солун. Во името на традицијата стара два века, градоначалниците од Велес, 
Горан Петров и од Гевгелија,  Иван Франгов си разменија подароци и изразија желба Вардарската 
регата да доплови во блиска иднина до Солун. 

Донација од Прокредит Регионалната Академија  

ПРОКРЕДИТ РЕГИОНАЛНА АКАДЕМИЈА И.Е. ДООЕЛ Велес на 
извидничкиот одред  “Димитар Влахов“ од Велес му 
донираше 22 конференциски столчиња. Со примањето на 
оваа донација од страна на нашиот одред ќе се подобрат 
условите за работа во канцеларијата на единствената 
младинска организација во Велес. 
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Волонтер во извиднички одред “Димитар Влахов“  

Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ од Велес ја продолжува соработката со Мировниот корпус. 
Соработката продолжува со доаѓањето на волонтерот на Мировниот корпус, г-дин Даниел (Ден) 
Поликов, кој што од 23 јули ќе започне со работа  и ќе остане  повеќе од една година присутен во 

канцеларијата на нашиот одред. Со доагањето на 
волонтерот се зголемува капацитетот на 
канцеларијата на извиднидничкиот одред од 
Велес.  Во првичните разговори со волонтерот и 
препоставените од Мировниот корпус планирано е 
да активностите на волонтерот се движат во насока 
на проектното работење, барањето можност за 
набавка на опрема, осовременување на извиднички 
центар “Голозинци“ во с. Голозинци  и зголемување 
на капацитетите на членовите на извиднички одрд 

“Димитар Влахов“. 

Даниел Поликов, волонтер во ИО “Димитар Влахов“  

Даниел (Ден) Поликов, е волонтерот на Мировниот корпус кој што од  23 
јули започна со работа канцеларијата на извиднидничкиот одред  “Димитар 
Влахов“ од Велес. Ден е роден на 20.9.1986 во Филаделфија.Тој е 
припадник на 16 генерација волонтери на корпусот. Има завршено 
Економија. Волонтер на Мировниот корпус во Македонија е од  септември 
2011 год. Првата обука ја има поминато во Пробиштип, а потоа седум 
месеци работи во Општина Ресен.Во нашиот одред ќе остане до ноември 
2013 год. Во првичните разговори со волонтерот и препоставените од 
Мировниот  корпус планирано е да активностите на волонтерот се движат во 
насока на проектното работење, барањето можност за набавка на опрема, 
осовременување на извиднички центар “Голозинци“  во с. Голозинци и 
зголемување на  капацитетите на членовите на извиднички одрде “Димитар 
Влахов“. 

 

 

Во знак на Илинден  

Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ од Велес, веќе втора година по ред го помага  
организирањето на црковната славата по повод православниот празник “Св.Илија“ во истоимениот 
возобновен манастир во село Војница,  во општина Чашка. Извидничкиот одред “Димитар Влахов“  
на организаторите и кумови на славата во целост  им остапува инвентар и прибор за подготовка на 
храна кои се користат за сите кои доаѓаат да го посетат споменатиот манастир на овој голем 
македонски верски  и национален празник.  

 Велес посетен од Британските скаути  

Во рамките на проектот “Destination … Adventure“ 
патрола од петмина скаути од Кралството Велика 
Британија во состав Мајкл Ролинсон и Ема Хамбелтон од  
Манчестер, Киеран Башам и Крис Крек од Виндсор и  
Лаура Еванс од Ливерпул на 17 и 18 август  беа гости на 
извидниците од извидничкиот одред “Димитар Влахов“.  
Нашите петмина пријатели скаути од Кралството ќе 
бидат присутни во Република Македонија десетина дена 
со специјална задача да ја запознаат и истражат нашата 
Република. Имаат задача да ги запознаат сите историски 
и културни знаменитости . Како најстара младинска 
организација во Македонија, споименатата патрола од 
Велика Британија искажа голем интерес за посета на 
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нашиот град Велес и посета на извидничката организација од градот.Гостите во целост го запознаа 
градот Велес, историските знаменитости како што е црквата “Св.Пантелејмон“, куќата на Касапови, 
куќата на нашите сограѓани и преродбеници Васил Главинов, Кочо Рацин и ЈХК – Џинот и 
манастирот “Св. Димитрија“ и парклисот “Св. 
Петка“. Во вечерните часови нашите британски 
гости ги посетиа велешките пабови и се запознаа 
со ноќниот живот во Велес. Нашите гости кои 
доаѓаат од државата каде се роди и создаде 
скаутизмот, беа доста изненадени од сето она што 
го видоа во велешката извидничака организација, 
беа задоволни и изненадени од сета поддршка 
која што ја добиваме од локалната самоуправа во 
делот на канцелариски простор и финасиска 
поддршка која што ја дава општината Велес.  Во 
разговорите кои беа водени со старешината на 
извиднички одред “Димитар Влахов“, г-дин 
Ангелче Гушев, британските скаути се обврза и договорија посета на наши велешки извидници во 
Британија и обезбедување на помош во опрема од скаутите од Кралството Британија. Сакајќи да се 
престави светското скаутско братсво и  активностите кои се договорија помеѓу извидниците од 
Велес и Британските извидници, истите дадоа изјави за локалното радио 5ФМ, со што велешката 
јавност и дополнително ќе се запознае со сите заеднички активности кои што ќе се превземат во 
периодот кога  единствениот градски извиднички одред ќе слави 60 години постоење на 
територијата на општина Велес и Република Македонија. 

                                                  

Нова посета на Британски скаути на Велес  

Нова посета на извидничкиот одред “Димитар Влахов“ од Велес од страна на  тројца млади скаути 
од Кралството Велика Британија и тоа во состав Ричард Смит -  Ухотски од Ридинг и  Адам Литлбој и 
Џое Батлер од Слоут. Тие  од 21 и 22 август се  гости на извидниците од извидничкиот одред 
“Димитар Влахов“.  Нашите тројца нови пријатели 
скаути од Кралството со велес како центар на 
Македонија ја завршуваат  повеќеднавната  
специјална задача - да ја запознаат и истражат 
нашата Република. Имаат задача да ги запознаат сите 
историски и културни знаменитости . Како најстара 
младинска организација во Македонија, споименатата 
патрола од Велика Британија искажа голем интерес за 
посета на нашиот град Велес и посета на 
извидничката организација од градот. Гостите во 
целост ќе го запознаа градот Велес, историските 
знаменитости како што е црквата “Св.Пантелејмон“, 
куќата на Касапови, куќата на нашите сограѓани и 
преродбеници Васил Главинов, Кочо Рацин и ЈХК – 
Џинот и манастирот “Св. Димитрија“ и парклисот “Св. 
Петка“. Во вечерните часови нашите британски гости ги посетиа велешките пабови и се запознаа со 
ноќниот живот во Велес. Нашите гости кои доаѓаат од државата каде се роди и создаде скаутизмот, 
се доста изненадени од сето она што го видоа во велешката извидничака организација и се 
задоволни и изненадени од големата гостољубивост на нашите сограѓани и домаќини извидници. Во 
разговорите кои беа водени со старешината на извиднички одред “Димитар Влахов“, г-дин Ангелче 
Гушев, британските скаути се обврза и договорија посета на наши велешки извидници во Британија 
и обезбедување на помош во опрема од скаутите од Кралството Британија. Гостите од Велика 
Британија при посетата на нашиот одред имаа и можност да се запознаат и  поразговараат со 
старешината на СИМ, г-дин Диме Велев. Сакајќи да се престави светското скаутско братсво и  
активностите кои се договорија помеѓу извидниците од Велес и Британските извидници, планирани 
се и гостувања на локална ТВ куќа, со што велешката јавност и дополнително ќе се запознае со 
сите заеднички активности кои што ќе се превземат во периодот кога  единствениот градски 
извиднички одред ќе слави 60 години постоење на територијата на општина Велес и Република 
Македонија. 
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Велешките извидници, втори во Струга  
На покана на извидничко поречанскиот одред “Крсте Јон“ од 
Струга, извидничкиот одред “Димитар Влахов“ од Велес, зема 
учество на XXV Средби на извидници - Сруга 2012 со седум 
извидници. На гореспоменатите средби кои се одржаа во 
периодот од 28 до 31 август оваа година учество земаа 
извидници од следните  извиднички одреди: ИПО Јадран, 
ПСИО, ИПО Галеб и ИО Илинден сите од Скопје, нашиот 
градски извиднички одред и извидниците 
домаќини. Извидниците се натпреварува во следните 
дисциплини: веслање на кану, сигнализација, чворологија, 
полигонски активности, прва помош и заштита, сигнализација 
игри на прецизност и др. Во конкуренција на осум патроли 
извидниците од Велес го освоија  високото второ место. 
Патролата беше во состав: Благој Ѓорчевски, Бојан Милош, Јане Јанков и Ангел Јорданов.Со ова 
повторно се докажа дека извидничката организација во Велес, организационо и програмски е добро 
поставена и во целост ја реализира сопствената мисија и тоа придонес во образованието на  
младите луѓе низ  систем на вредности засновани врз Извидничкиот Завет и Закони,  да помогне во 
изградба на подобар свет, каде што луѓето се  самоисполнети како индивидуи и имаат 
конструктивна улога во  општеството. 

 

На Вардарскиот регион ке му помага УНДП  

Во рамките на спроведувањето на Програмата за Локален развој на  UNDP - “Локална Акција за 
Инклузивен Развој“ во Вардарскиот плански  регион, а во соработка со Центарот за Развој на 
Вардарскиот плански регион  извидниците на извидничкиот одред “Димитар Влахов“ од Велес, 
Мартин Јошевски и Димитар Јорданов  учествуваа на еднодневна работилница која што се одржа на 
6.9.2012 год. (четврток) во хотелот Романтик на Велешкото езеро. На работилницата учесниците се 
запознаа со Програмата за локален развој  на  UNDP.„Целта ние  во текот на програмата да имаме 
повеќе иницијативи и да  го развиеме регионот заеднички.Жовотната средина ќе биде една од  
подрачјата кои ќе бидат во фокусот  исто така и  социоекономскиот  развој и доброто владеење", 
рече Алесандро Франкасети, заменик   постојан  преставник на UNDP во Македонија. Соработката со 

UNDP, значи надрградување на 
процесот на  децентрализација, и 
формирањето  на  заеднички тела кои 
ќе ја  подобрат меѓуопштинската 
соработка. „Оваа година започнуваме 
со градење  на заедничките 
институции,  понатаму би  требало од 
сите општини поединечно заедно со 
регионот  и UNDP да произлезат оние 
приоритети кои ќе бидат предложени  
и од општините и од Советот на 
планскиот регион", рече Горан 
Петров,  претседател на Вардарски 
плански регион. Кои проекти ќе бидат  
реализирани  зависи од одлуката на  
Советот на планскиот регин. „Двата 
проекти фактички ќе ги одбереме од 
петте кои се предложени,  тоа се 
проекти кои досега ги имаме 
имплементирано меѓутоа кои што  се 
на некој начин недовршени", рече 

Александар Бузалков, раководител  на Врадарскиот плански регион. Колкава ќе биде финансиската 
помош која UNDP  ќе му ја  даде на Вардарскиот плански регион зависи од тоа кои два проекти  ќе 
бидат избрани за реализација. 

 

 



11 

 

1
1

 

Средба со Н.Е. г-дин Ричард Ховит 

На 20.9.2012 год. (четврток) во посета на Општина Велес  беше Н.Е г-нот Ричард Ховит, член на 
Европскиот Парламент и известувач за Република Македонија при Комисијата за надворешни работи 
на Европскиот парламент, потоа г -дин Алесандро Фракасети, заменик постојан преставник на УНДП 
во Република Македонија и Тони Поповски , Координатор за децентрализација и локални 
иницијативи за развој, УНДП-сектор за добро управување. Господинот Ховит имаше средба со 
Градоначалникот на Велес, г-дин Горан Петров, а потоа и со  претставници од граѓанскиот сектор , 
невладини организации ,членовите на совет и приватниот бизнис  сектор. На средбата воведно  
обраќање на имаше Градоначалникот Горан Петров, потоа преставниокот на УНДП, Алесандро 
Фракасети и на крај на г-дин Ричард Ховит. Како преставник на извидничкиот одред “Димитар 
Влахов“ беше старешината на одредот Ангелче Гушев.Во рамките на средбата од страна на Општина 
Велес беше изработена и преставена презентација за целокупното работење и делување на 
администрацијата на  Општина Велес, се со цел да може што подобро се запознае г-нот Ховит за 
децентрализацијата која што е сторена во нашата Општина, а воедно и да се преставиме како 
европски модел на општина. Во делот на прашањата и одговорите на г-нот Ховит му беа поставени 
голем број на прашања во делот на претпристапните фондови на Европската унија, потоа за 
помошта на Европската унија во решавањето на проблемот со Топилницата. „Јас сум убеден дека 

оваа посета на господинот Ховит ќе биде само дел од мозаикот со кој што ќе може да се запознае со 
состојбите во земјава, со сето она што значи актуелен процес во работењето на општините и мислам 
дека општина Велес е еден од поуспешните примери во процесот на децентрализација пред се во 
областа на меѓународната соработка, рече Горан Петров, градоначалник на Велес. Ховит е 
импресиониран од обидите што општината ги прави за отворање на нови работни места, за 
привлекување на инвеститори и за успешната соработка со другите градови. Според него општина 
Велес е првата општина која соработува со мегународни организации. „Општината соработува со 
УНДП и на тој начин го подготвува патот кон евроинтеграциите, соработува и со други градови од 
земјите членки на ЕУ кои што верувам дека секако е многу важно за процесот на пристапување кон 
ЕУ“, рече Ричард Ховит. Ховит, истакна дека на општина Велес ќе и даде целосна поддршка во 
процесот на децентрализација се со цел поголем просперитет на нејзините граѓани. Покрај големиот 
број на одговори г-нот Ричард Ховит се наврати на фактот дека постоењето на скаутската 
организација во град Велес е знак на обединување и на заедништво и дека скаутската организација 
е организација која што знае што работи и знае како да ги проектира активностите наменети за 
младите и локалната заедница. Скаутската организација е асоцијација која што помага во развојот 
на младите и заедницата во исполнување на нивното 
слободно време, односно го промовира неформалното 
образование. 

Учество на средби на извидници “Орел 2012“  

Петмина извидници од извидничкиот одред “Димитар Влахов“ 
од Велес земаа учество на традиционалните Средби на 
извидници “Орел 2012“ во организација на извидничкиот  
одред “Гоце Делчев“ од Св.Николе. Средбите се одржаа на 
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терените на селото Орел во периодот од 21-23 септември оваа година. На овие средби сакаме да 
истакнеме дека патролата од Велес беше единствена патрола учесник на средбите. Домакинот, 
извидничкиот одред “Гоце Делчев“ - Св.Николе, со овие средби го одбележа четириесет годишното 
постоење на одредот. Патролата на велешкиот одред беше во состав: Влтако Влахчев, Благој 
Ѓорчевски, Ангел Јорданов, Никола Аксентиев и Слободан Димовски. 

Учество во чистењето на езеро Младост  

Во организација на здружението на спортски риболовци “Бабуна“ и ЈКП “Дервен“ од Велес на 
30.9.2012 год. (недела) со поддршка на Општина Велес  се 
организираше еколошката акција за чистење на 
крајбрежјето  на  езерото  “Младост“ во Велес. 
Извидничкиот одред “Димитар Влахов“, зема учество на 
оваа еколошка акција со петмина извидници и тоа: Тоше 
Василевски, Мартин Јошевски, Милош Милошевиќ, Ренато 
Радевски и  Кристијн Митев.  

 

 

 

Прослава 50 години - ИО “ММ-Брицо“ од Скопје 
Извидничкиот одред “Методи Митевски - Брицо“ од Скопје на 
29.9.2012 год. (сабота) го одбележа 50 годишниот јубилеј на 
одредот. На покана на одредот извидниците од Велес Благој 
Ѓорчевски, Мартин Јошевски и Никола Аксентиев земаа 
учество на прославата која што се одржа во дворот на ООУ 
“Кузман Јосифовски“ каде воедно се наога и просторијата на 
одредот славеник. На прославата се  изврши прествување на 
работата на одредот во изминатите 50 години. Присуствуваа 
голем број на поранешни ченови, родители, поддржувачи на 
одредот и голем број на извидници од скоските извиднички  
одреди. 

 Завршија XXVII Средби на извидници - Велес 2012  

Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ од Велес, реализирајќи ја својата програма за работа за 
2012 година, ги организираше 27те Средби на извидници - Велес 2012.Средбите беа организирани 
во периодот  од 5-7 октомври оваа година и беа од мегународен карактер. Логорот на овие средби 
беше стациониран  на терените на манастирот Св.Илија, а стазата за ориентација беше 
организирана по терените на град Велес.  Патролите учесници на овие средби  движејки се по 
стазат за ориентација имаа можност да го запознаа град Велес  и тоа црквата Св. Богородица, потоа 
куќите на Васил Главинов, ЈХК – Џинот, Касапови, црквата 
Св. Пантелејмон,  Којник, Младинскиот парк. На сите овие 
контролни точки извидниците учесници имаа задачи да 
реализираа определени  активности како на пример: да 
нацртаат профил на терен, кроки, скица на контролна точка, 
да поминат минско поле и  да нацртаат итинерер на минско 
поле,  да напишат извештај на помината патека, да пренесат 
скриена порака,да нацртаат панорамска снимка, да решат 
тестови од извидништво, топографија, општа култура и прва 
помош и да сигнализираат со  помош на семафор и морзе и 
да врзуваат десетина јазли. На овие средби учествуваа 
шеесетина извидници од република Македонија и Република 
Србија.  Првото место го освои патролата на извидничкиот 
одред “Гоце Делчев“ од св.Николе, второто патролата на 
извидничкиот  одред  “Лукијан Мушицки“ од Темерин  - 
Република Србија и третото место го освои патролата на 
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извидничкиот одред “Јадран“ од Скопје. Домакинот на овие средби извидничкио одред “Димитра 
Влахов“ организираше и работна средба на постари извидници,   се со цел да се започне со 
планирање на прославата “60 години извидничко движење во Велес, 60 години – МЛАДИ“.,  затоа 
што овие средби на извидници го означуваат почетокот на прославата повод  60 години извиднички 
одред  “Димитар Влахов“ од Велес, односно роденденот  на најстарата младинска организација во 
Велес и Македонија,  затоа што почетоците на одредот датираат од далечната учебна 1952 – 1953 
година. Средбите беа помогнати од Општина Велес. 

 

Отворен ден со извидниците во Велес  

Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ од Велес 
остварувајќи ја својата програма за работа за  
2012/2013 год., на 23.10.2012 год. (вторник) во 
Младинскиот парк, а во знак на  празникот на 
македонската револуционерна борба 
организираше “Отворен ден со извидниците“. На 
овој отворен ден учество земаа две патроли од 
нашиот одред и на велешката јавност 
дополнително им преставија дел од активностите 
кои ги работиме ние извидниците. За сите 
доплнителни активности можете да погледнете на 
нашата фејзбук страна: 

 

 

 

 

60 години - МИЈА !  

 

                                                Извидничкиот 
одред “Димитар Влахов“ од Велес, по повод 
прославата на 60 години постоење на нашиот 
братски извиднички одред “Мија Станимировиќ“ 
од Ниш - Република Србија, ќе земе учество со 
одредска делегација во состав: Влатко Влахчев, 
Златко Ристов, Ангел Радевски и Димитар 
Јорданов. Прославата со која ќе се одбележи 60 
роденденот на најстариот извиднички одред во 
Ниш се состои во два дела и тоа во петок на 
26.10.2012 год. ќе има промоција на 
монографијата на извидничкиот одредот “Мија 

Станимировиќ“  - “Нашите 60 години“ , а во сабота на 27.10.2012 год. во театарот на куклите во 
Ниш ќе се одржи СВЕЧЕНАТА АКАДЕМИЈА. 

Старешинството и Советот на водачи при извиднички одред “Димитар Влахов“ - од Велес на нашиот 
братски одред “Мија Станимировиќ“  му поскаува среќен 60 роденден и успех во годините кои 
следат. 
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Вонредно Собрание на СИМ  

Во Дом на Градежници во Скопје (Голема сала), на 28.10.2012 год.(недела) со почеток 12 часот се 
одржа вонредно Собрание на Сојуз на извидници на Македонија. Како и секое Собрание и ова 
имаше процедурален дел со отварање на Собранието, воведен збор и избор на работни тела на 
Собранието (работно претседателство, статутарна комисија, 
верификациона комисијаи изборна комисија. На Собранието 
учествуваа 26 делегати од 38. Со мали забелешки беше 
усвоен и деловникот за работа на Собранието. Во работен 
дел на Собранието едногласно беше константирана 
отставката на досегаѓниот старешината на СИМ, г-дин Диме 
Велев. Потоа се премина на  избор на старешина со мандат 
до редовното годишно собрание. Собранието го избра Огнен 
Стефановки.Потоа собранието ги верификуваше мандатите 
на новите членови на старешинството на СИМ. Собранието 
распиша конкурс за  нов старешина на СИМ и конкурс за 
дополнување на испразнето место за член на Надзорен 
одбор на СИМ. Едногласно беа прифатени годишен извештај за работата на СИМ во 2011 година и 
извештајот од Надзорниот одбор. Собранието  едногласн ги верифицираше измните на Статутот на 
СИМ. Со тоа беше исцрпен дневниот ред и беше затворено на Собранието. Делегацијата на ова 
Собрание на СИМ од страна на извиднички одрд “Димитар Влахов“ - Велес беше во состав; Ангелече 
Гушев, Диме Велев и Мартин Јошевски. 

 

Државата не е виновна за тешките метали во Велес !  

Одбиена е жалбата на општина Велес и Зелената коалиција пред скопска Апелација. Сега велешани 
со ревизија пред Врховен суд ќе докажуваат зошто сметаат дека државата е одговорна за три 
децениското загадување на Велес од Топилницата. Градоначалникот и Зелената коалиција рекоа 
дека не се откажуваат да ја докажат вистината туку ќе продолжат пред македонското судство да ја 
бараат правдата за велешани и за својот град. 

„ Без оглед на се судската постапка ја продолжуваме заедно, сите тужители, значи со Зелената 
коалиција. Следниот чекор што ќе го превземеме е ревизија до Врховниот суд. Во тек е подотовката 
на ревизијата со сите документи и докази што ги имаме. Јас ценам дека врз основа на сите тие 
докази и сознанија кои што се од научна природа, значи имаме студии и испитувања од релевантни 
стручни лица од Македонија и од странство, ќе докажеме пред Врховниот суд дека сме во право и 

дека она за што се залагаме со децении ќе добие 
конечна и позитивна судска разрешница,“ рече 
градоначалникот Горан Петров. Во жалбата пред 
Апелацискиот суд, како и во тужбата пред судот во 
Велес, тужителите бараа државата да признае дека 
Топилницата триесет години загадуваше и да забрани 
повторно рестартирање на фабриката, со ремедијација  
да ја исчисти загадената почва, до 60 сантиметри во 
длабочина  и да ја отстрани депонијата со троска од 
локацијата, позади фабриката.„ Ние сакаме да го 
докажеме она што ни се случуваше цели триесет 

години, да спречиме тоа да ни се повтори и грешката од Велес да не се повтори на друго место во 
Македонија. Врувам дека ќе ја докажеме вистината и дека правдата ќе победи. Со тоа ќе заврши 
една темна страна од историјата на овој град. Се надеваме дека идат поубави денови во кои ќе 
почне процесот на вложување во екологија и пред се во заштитата и здравјето на велешани,“ рече 
д-р Ненад Коциќ од Зелената коалиција на Велес. Постапката на докажување на правдата пред 
македонските судови ќе продолжи а тоа ќе донесе нови трошоци за општината. Градоначалникот 
Петров рече дека нема да има проблеми со плаќањето кое е неизбежно во водењето на постапката. 
Нареднава недела ќе биде одржана и седница на Одборот за спас на Велес од Топилницата. 
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Добиена Благодарница од Вардарската регата  

Извршниот одбор на здружението “Вардарска регата“ од Велес , на 
извиднички одред “Димитар Влахов“ му додели Благодарница за 
особено залагање и личен придонес во организирањето на 
манифестацијата “Вардарска регата Гемиџии 2012“. Во оваа прилика 
Старешинството на извидничкиот одред “Димитар Влахов“ - Велес, 
изразува голема благодарност до здружението “Вардарска регата“ за 
искажаната доверба во организирањето на програмскиот дел на 
овогодинешната регата. 

Се ... Арчиме за Македонија ... се арчиме за нашиот Велес !!! 

 

 

 

Младински приоритети во Велес  

Во Фондацијата за локален развој и демократија “Фокус“ 
на 31.10.2012 год. (среда) се одржа работилница за 
утврдување на младинските приоритети за годишната 
програма за млади и спорт на Општина Велес за 2013 
година. Приоритетите кои беа утврдени  и почиват  врз 
Стратегијата за млади која што ја има донесено Советот 
нас Општина Велес . Од големиот број на предлози 
треба да се  истакнат: создавање на младински хостел, 
отварање на младинско радијо, реконструкција на 
планинарскиот дом Бреза, создавање на младински 
камп на езеро Младост и многу други интерсни идеи кои 
произлегоа од самата дебата на работилницата. На 
работилницата  покрај големиот број на млади учество 
земаа и тројца преставници на извиднички одред 

“Димитар Влахов“ од Велес. 

 

Нашето одредско учество на 60 години - Мија !!!  

Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ од Велес, по повод прославата 
на 60 години постоење на нашиот братски извиднички одред “Мија 
Станимировиќ“ од Ниш - Република Србија, зема учество со одредска 
делегација во состав: Влатко Влахчев, Златко Ристов, Ангел Радевски 
и Димитар Јорданов. Прославата со која се одбележи 60 роденденот 
на најстариот извиднички одред во Ниш се состоеше од два дела и тоа 
од промоција на монографијата на извидничкиот одредот “Мија 
Станимировиќ“  - “Нашите 60 години“ од авторот Слободан Тепавац и 
од  СВЕЧЕНАТА АКАДЕМИЈА која се одржа во саботата на 27.10.2012 
год. во театарот на куклите во Ниш. 
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Добиена спомен плакета од ИО “Мија Станимировиќ“ - Ниш  

По повод 60 години на постоење на нашиот братски извиднички 
одред  “Мија Станимировиќ“ од Ниш - Република Србија, 
извидничкиот одред “Димитар Влахов“ од Велес на свечената 
академија одржана во Ниш на 27 октомври  2012 година доби 
Спомен плакета. Плакетата во името на извидничкиот одред 
“Димитар Влахов“ беше примена од страна на Златко Ристов, член 
на старешинството на одредот.  

Преставување на ТВ СИТЕЛ  

На 7.11.2012 год., Ангелче Гушев старешината на 
извиднички одред “Димитар Влахов“- Велес и Димитар 
Јорданов член на старешинството на одредот земаа учество 
во утринската програма на СИТЕЛ ТВ. Во рамките на 
телевизиското преставување беше преставена програмата за 
одбележувањето на 60 години извиднички одред  “Димитар 
Влахов“ - Велес, потоа беше преставено и започнувањето на 
работата на нашиот одред уште од далечната 1948 година, 
преку регистрирањето на одредот во 1952, неговите 
активности до денес. На денешното телевизиско 
преставување беше преставен и почетокот на снимањето на 
документарната репортажа “60 години извидништво во 
Велес“ и официјланата химна на одредот. 

Средба со преставниците на УНДП  

Во рамките на Програмата за развој на Обединетите нации за соработка на 
проектот: “Зголемување на учеството на младите во креирање на политиките на 
локално ниво“, во Општина Чашка се организираше работна средба помеѓу 
младите од општината, НВОи кои работат во општина Чашка, преставници на 
општината и на УНДП. Средбата се одржа на 16.11.2012 год. (петок) во 
просториите на општината. Основната цел на овој проект е да се зајакне 
положбата на младите на локално ниво, да се создадат можности за социјални 
партнерства и да се обезбеди поактивно учество на младите во креирањето на 
локалните политики и донесување на одлуки на локално ниво. Проектот 
предвидува серија на активности, коишто ќе вклучат проценка на потребите на 
младите, обуки, како и поддршка на процес за креирање на младински форуми 
во соработка со локалните самоуправи. Предвидено е и доделување на мали 
грантови за социјално претприемништво преку иновативен пристап.  Проектот 
ќе се спроведува во партнерство со Агенцијата за млади и спорт, ќе трае до 
април 2014 година, а ќе бидат опфатени 6 општини во земјата. На работната 
средба од страна на извиднички одред “Димитар Влахов“ – Велес , учество 
земаа Благој Ѓорчевски, Димитар Јорданов и Ден Поликов волонтер на Мировен 

корпус . 

Ден на дрвото - по десети пат !  

Акција „Ден на дрвото" за граѓаните од Велес се организираше на 
21.11.2012 год. (среда), а надлежните одлучија да се организира и 
сади во близина на градот односно да  се пошумува целиот рид од 
десната страна на спомен Костурницата. Планирано е на 17 ,5 
хектари да се посадат помеѓу 60 000 и 70 000 илјади садници од 
јавор ,јасен и багрем. Овогодинешната акција беше организирана 
под мотото „Спортски е да се сади". На оваа еколошка акција 
учество земаа голем број на ученици од основните и средни 
училишта од градот, јавната администрација, НВОи и граѓани на 
град Велес. Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ од Велес, зема учество со две патроли или 14 
извидници. 
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Преставување на ТВ Канал 21  

На 23.11.2012 год. (петок), Ангелче Гушев старешината на извиднички одред “Димитар Влахов“- 
Велес земаа учество во утринската програма на локаланата ТВ 
Канал 21. Во рамките на телевизиското преставување беше 
преставена програмата за одбележувањето на 60 години 
извиднички одред  “Димитар Влахов“ - Велес, потоа беше 
преставено и започнувањето на работата на нашиот одред уште 
од далечната 1948 година, преку регистрирањето на одредот во 
1952, неговите активности до денес. На денешното телевизиско 
преставување беа преставени и сите активности кои се 
реализираа во оваа тековна 2012 година, потоа беше преставен и 
почетокот на снимањето на документарната репортажа “60 
години извидништво во Велес“ и официјланата химна на одредот. 

 

 

Хајк кон месноста Пешти  

Група на седум извидници од извидничкиот одред “Димитар 
Влахов“ од Велес, на 24.11.2012 (сабота) организираа хајк кон 
месноста Пешти. Во текот на хајкот беа поминати следните  
локации: Црн камен, Велешкото кале и кањонот на реката 
Тополка. Нашите извидници имаа за цел да определат нови 
терени за организирање на натпревари од републички 
карактер во рамките на нашите традиционални Средби на 
извидници. 

 

 

 

Посета на Директорката за програма и обука при Мировен корпус  

На 7.12.2012 год. (петок) во посета на извидничкиот одред 
“Димитар Влахов“ од Велес беше Директорката на  програма и 
обука при Мировниот корпус- Македонија, г-га Џанин Дорш. На 
оваа средба директорката во целост се запозна со шеесет 
годишното постоење на извидничкиот одред “Димитар Влахов“,  
потоа со членството, со одредските програмски активности, со 
генералната поставеност на одредот во рамките на СИМ,  
Европскиот регион и Светската скаутска организација. 
Директорката во целост беше запозната и за нашите добри   
релрелации со локалната власт.   На посетата се зборуваше за 
придовките на одредот од присуството на волонтерот Даниел 
Поликов и за понатамошните  активности и за големување на комуникацијата и ритамот на 
активности во зимскиот приод со организирање на голем број на  работилници преку кои ке се 
зголеми капацитетот на одредот, а ке се зголеми и квалитетот на програмата. 
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Средба на младите од Чашка  

Согласно проектот „Гласот на младите, граѓански ангажман и учество на локално ниво“ на ден 
14.12.2012 год петок во просториите на Граѓанскиот сервис 
центар младите имаа можност да се запознаат со наодите 
од истражувањето за проценка на управувањето во 
Општина Чашка. Имено УНДП со консултантската куќа 
Идеја ОК, изработуваат „ Студија за потербите на проектот 
на УНДП „ за шест (6) општини во Македонија. На 
презентацијата учествуваа претставници на млади од 
населените места :Населба Чашка, Горно Јаболчиште како и 
претсавници на здруженија на граѓани со целна група на 
млади кои делуваат на територија на Општина Чашка. 
Учество зема и претставник на Агеницијата за вработување, 
Центар Велес кој им ги образложи програмите достапни за 
младите невработени лица и нивните можности за нивно 
самовработување.На средбата на младите им се обрати 
претставникот на УНДП , г-ѓа Анета Дамјановска која им ја образложи целта на потребата за нивно 
вклучување на локално ниво. Г-ца Драгана Митровиќ- Дина (консултант на Идеја ОК) која ги 
презентираше наодите од истражувањето , и ги мотивираше младите за нивни предлози, коменари 
кои им се потребни во локалната средина. Општина Чашка се залага за подобрување на животот  во 
локалната срединаи особено внимание ќе посвети на младите и нивно вклучување во граѓански 
организации и учество на локално ниво. На оваа средба од извиднички одред “Димитар Влахов“ - 
Велес, учество земаа: Благој Ѓорчевски, Тоше Василевски, Димитар Јорданов и волонтерот на 
Мировен корпус при нашиот одред Ден Поликов. 

Промена на ГУП - спас на Велес од Топилницата  

Општината ја почна постапката за измени и дополнување на Генералниот урбанистички план на 
локацијата на Топилницата, со кој наместо тешка загадувачка индустрија, на просторот се 
предвидени зелени површини.  Денеска на јавна расправа беше презентиран извештајот за оценка 
на влијанието на животната средина. Го подготви консултантската куќа Еко Мозаик. „Нашата цел 
беше од се што досега е сработено во врска со Топилницата, анализи, испитувања, научни трудови, 
се во врска со тој простор и околината што ја опфаќа екс Топилницата, да извлечеме заклучоци и 
цели за заштита на животната средина  и да ги дадеме на планерите кои ќе ги направат тие измени 
и дополнувања на планот, рече Славјанка Андонова, консултант. Постапката за измени и 
дополнување на Гупот за Топилницата општина Велес го прави во согласност со законските 
процедури. Нејзин следен чекор ќе биде да ги прибере мислењата и забелешките од сите засегнати 
страни. „Овој процес е многу комплексен, ние веќе две третини од постапката имаме изодено, сепак 
одлуката за соодветноста на стратегиската оценка за влијанието врз животната средина ќе ја даде 
министерството за животна средина, рече Билјана Шуркова Манаскова, инспектор за екологија. На 
денешната јавна расправа (21.12.2012 год - петок) за измени и дополнување на ГУП-от беше 
присутен и претставник на Метрудхем, фирмата сопственик на Топилницата.  Тој потсети дека сепак 
таму постои инсталација и побара да се дефинира целта за промена на планот, пред да се почне 
каква било постапка.    „Дали ние утре ќе почнеме таму со работа или не е сосема ирелевантно. Што 
и да се прави на таа почва сетоа тоа што сте го разработиле тука треба да се направи. Таа треба да 
се доведе до една состојба да биде безбедна од загадување. Тоа што е направено во историјата е 
направено. Каков било чекор да се преземе 
мора да се деконтаминира се", рече 
Александар Билбилов. Велешките 
екологисти во името на сите граѓани уште 
еднаш му порачаа на сопственикот на 
Топилница дека повеќе не ја сакаат во 
градот. „Во иднина наова место треба да 
нема тешка и загадувачка индустрија која 
ќе претставува опасност по здравјето на 
велешани, затоа апсолутно се согласуваме 
оваа парцела да биде претворена во зелени 
површини. Сопственикот да ја исече, и да ја 
дислоцира, рече Ненад Коциќ, ЕД Вила 
Зора. Екологистите им порачаа дека тие 
заедно со општината ќе најдат фирма која 
ќе ја дислоцира старата инсталација. Сепак 
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конечната одлука што ќе се прави со Топилницата ќе ја донесе министерството за животна средина. 
На јавната расправа од страна на извиднички одред “Димитар Влахов“ присуствуваше , Ангелче 
Гушев. 

 

5 години - WWW.SCOUTVELES.ORG.MK  

Зима 2007, ситни денови пред новогодишните празници ... се 
роди една адреса (домејн) која што значеше извидничка 
информација. Се роди www.scoutveles.org.mk... се роди 
единствениот извиднички сајт во Македонија. Полека, со мали 
проблеми, со мали нејаснотии членовите на извидничкиот 
одред започнаа да го одгледуваат малото милениче, 
извидничкиот сајт. Тогаш паралелно со нашата одредска 
ревија “ИЗВИДНИЧКИ РТЕПОРТЕР“ официјалниот сајт на 
извиднички одред “Димитар Влахов“ пласираа единствени 
извиднички информации од Република Македонија. Ден за 
ден, месец за месец ова официјално гласило се надградуваше 
се полнеше со информации. Преку него информиравме, пофалувавме, објавувавме, критикувавме.  
На сите страни на сајтот беше објавувано само она што значеше извидништво, она што значеше 
програмски активности на извиднички одред “Димитар Влахов“ од Велес. На сајтот беа 
презентирани сите оние активности кои што како одред гордо ги работевме, a   преку нив го 
промовиравме нашиот град Велес и нашата Македонија. Секаде каде се појавуваме задолжителен 
алат и прибор беше дигиталниот апарат за да ги забележи сите моменти кои требаша веднаш да се 
појавата на нашата веб страна.  Продолжуваме понатаму да објавуваме и да информираме, а со тоа 
да го популаризираме извидништвото во Македонија. Продолжуваме понатаму ... 

Новогодишно обраќање на Градоначалникот на Велес  

Tешка со многу предизвици, вака градоначалникот на Велес Горан Петров ја 
оцени годината која изминува. Вели дека велешани секојдневно се соочени со 
проблеми но секогаш знаат како да се справат со нив. „Во годината која што е 
зад нас успеавме да се сплотиме онаму каде што работите зависеа од нас и да 
ги подобриме. Она на што не можевме да влијаеме светската економска криза, 
финансиската криза на нашите соседи и се она што влијаеше и на нас", рече 
Горан Петров, градоначалник на Велес. На свечена седница Општината ги 
сумираше резултатите во 2012-та година. Според Петров најголемиот страв за 
велешани најверојатно идната година ќе стане минато. Нема да се рестарита 
топилницата, уверува првиот човек на градот. Постапката за измена на 
деталниот урбанистички план ќе гарантира дека на таа локација повеќе нема 
да има фабрика, потенцира Петров. „Сметам дека и во време кога економската 

криза има голем замав, граѓаните на велес и покрај сите проблеми со кои се соочија со 
вработувањето одлучија топилницата повеќе да не проработи во градот", рече Петров.Според 
Петров, општината и во иднина ќе продолжи со реализација на проекти кои ќе го подобрат животот 
на велешани. Очекува дека и покрај сериозните проблеми, новите генерации својата иднина ќе ја 
гледаат во градот. Обраќањето на Градоначалникот Горан Петров, беше на 27.12.2012 год. 
(четврток) во салата “Бели мугри“. Од страна на извиднички одред “Димитар Влахов“ - Велес, на 
обраќањето беа старешината Ангелче Гушев, Златко Ристов и Ден Поликов волонтер на Мировниот 
корпус кои работи во нашиот одред. 

Велешките извидници - на официјалниот општински 
календар за 2013  

Квалитетните и успешни програмски активности на извидничкиот 
одред “Димитар Влахов“ беа пресудни да се најдат и на 
официјалниот календар на Општина Велес за 2013 година.Со ова 
докажуваме дека со 60 годишната активност, одредот е градски 
бренд и препознатлива младинска организација од Велес. Во 
продолжение и уште неколку страници од календарот .. 
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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 широко отворени за нови предлози, без оглед дали тие потекнуваат од членството, 
СИМ, училиштата, НВОи од градот и другите здруженија на граѓани и фондации кои делуваат во 
Република Македонија. 

 На евентуално можните настојувања за политички манипулации со извидничкото 
движење, најжестоко ќе се спротиставиме, останувајќи 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 манипулации, 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 извидник. Доколку во тоа успееме, реализацијата на нашата програма ќе биде  ОПРАВДАНА. 

 

 

 

 

Старешина на ИО “Димитар Влахов“ 
Ангелче Гушев  


