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

 ЗА 2009 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, вклу-чувајќи 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 
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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 - 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 Џамбори и друго. 
За посебни успеси во работата во 1971 година одредот е одликуван со "Златен јаворов лист со 
зраци".  

За успешно спроведување на про-грамата 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.  
 
 
Бадникови букети - подарок за велешани 
 

Членовите на извидничкиот одредот „Димитар Влахов"  со 
особена грижа кон природата реализираа акција во која береа 
бадникови гранчиња од кои направија 5.000 Бадникови букети 
за велешани и ги поделија како подарок од извидниците. Се 
одлучивме на ваков чекор затоа што посакаавме на своите 
сограѓани да им приредиме задоволство токму на верскиот 
празник - Бадник, во домот да имаат гранчиња од дрвото што 
симболизира здравје. 
Со оваа акција испративме апел до велешани максимално да ја 
заштитат животната средина поточно да внимаваат да не се 

соголуваат дрвјата. Оваа акција беше честитка за празникот Бадник и Божик до нашите 
сограѓани. Поделивме 5000 Бадникови букетчиња како симболот на бадниковата вечер од нас 
извидниците. На ваков начин одлучивме да се спротивставиме и на комерцијализацијата на 
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верските празници, поточно на бадниковите гранчиња, како и на голем број верски реквизити и 
на икони што многу често се случува кај нас. Сите велешани што на 6.1.2008 година во 
периодот од  11 до 12.00 часот поминаа на централната градска улица „Маршал Тито" во 
близина на судот и на плоштадот „Сармаале" од од нас ивидниците се здобија на подарок - 
Бадникови букети.  
 
 
Реализирана Школата за водачи  
 

Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ 
реализирајќи ја својата програма за работа, во 
периодот од 8-13 јануари, во извидничкиот центар 
Голозинци ја организираше единаесетата 
меѓународна Школа за водачи “Зелениот Еди“. На 
оваа школа учествуваа извидници од извидничкиот 
одред “Еригон“ од Прилеп,  “Методи Митевски – 
Брицо“ од Скопје, “Наум Наумовски – Борче“ од 
Крива Паланка, “Ратко Вујовиќ  - Чоче“ од Белград 
– Србија и нашиот одред како домакин. На школата 
учесниците беа поделени во две патроли и тоа 
патрола “Пуканки “ и патрола “Лева Патика“. На 
оваа школа учесниците следеа предавања од 

следните теми:  
- планирање на патролна средба, планирање на месечен, тромесечен и годишен план по 
категории по ОП за работа,историја на извидништвото во Македонија  и Светот, Ликот на 
водачот, извидничка униформа и ознаки,духовност, извиднички завет и закони, патролен 
колектив , методологија на презентазија , проектна работа, патролна симболика , формирање на 
тим, патролен дружински и одредски  дух , патролна средба, извиднички метод, методи и форми 
на работа, патрола и јато , совет на водачи, психолошки и социолошки карактеристики на 
членството по категории, информирање и односи со јавноста. Раководител на школата беше   
Богдан Маневски инструктор во СИМ (прв вудбеџ). Покрај него предавањата ги реализираат и 
квалификувани предавачи од извидничката организација (Гуше, Анѓел, Влатко, Златко, Горан, 
Димитар ) Сите предавања и работилници се работеа по прирачникот - "Водач на патрола" со 
дополнително подготвени материјали.  На оваа Школа за водачи на патроли и јата учествуваа 
само слушатели кои веќе наполниле 15 години и имаат интерес да водат патрола, јато или . . .  
  
 
Средба во Министерството за животна средин 
 

Претставници од Одборот за спас од Топилница 
и преставници на Зелената коалиција на 
14.1.2009 год. (среда), во состав Аце Коцевски, 
Градоначалник на Општина Велес, Петар 
Стојанов од Одборот за спас од Топилницата, 

Ангелче Гушев и Ненад Коциќ престваници на Зелената коалиција остварија работна средба во 
Министерството за животна средина и просторно планирање. Во Министерството се 
разговараше со заменик – министерот Соња Лепиткова и тоа за новонастанатите состојби со 
продажбата на Топилницата. 
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Советодавни граѓански групи 

На 27.1.2009 год. (вторник) во просториите на 
Фондацијата “Фокус“ се организираше средба за 
формирање на советодавна група граѓани (СГГ). Главни 
организатори на средбата беа МВР и ОБСЕ. Овие 
советодавни групи ќе имаат значење на групи за 
решавање на проблеми од заеднички интерес на локано 
ниво. Овој концепт ке овозможи партнерство преку кои 
ќе се зајакнат односите помеѓу полицијата и граѓаните, а 
воедно ќе се подобри и комуникацијата и размената на 
информации, пред се севкупниот квалитет на живеење.  
На оваа средба од извидничкиот одред “Димитар 
Влахов“ од Велес учествуваа четворица извидници и тоа Виктор Таневски, Тоше Василевски, 
Грозданчо Нецинов и Благој Ѓорчевски, кои што ќе бидат составен дел од СГГ.  

Средба за Tailored Support програма за СИМ 

Во организација на Сојуз на извидници на Македонија (СИМ) на 
31.1.2009 год. (сабота) во просториите на фондацијата “Фокус“ во Велес 
се организираше средба врз основа на потпишаниот договор за 
поддршка со Европскиот скаутски регион во рамките на програмата 
наречена “Tailored Support“  На оваа средба во името на СИМ 
присуствуваа Боге Спасеновски, старешина на СИМ, Ангелче Гушев, 
заменик старешина на СИМ и Драган Анчевски, комесар за меѓународна 
соработка во Бирото на СИМ. Од страна на  Европскиот скаутски регион 
учество земаа Јордан Бајрактаров и Лидија Позаиќ – Фркетиќ. На оваа 
средба се разговараше за следното: 

- обезбедување на софтвер за евиденција на членството во СИМ; - заштита на брендот на  СИМ; 
- организирање на средба со преставниците на Европскиот скаутски регион и преставниците на 
Агенцијата за млади спорт и Министерството за 
образование и наука, за воспшоставување на релации за 
доверба помеќи унституциите на власта и СИМ; - 
организирање на семинар за старешини и началници 
(период: 5-8.9.2009 год. извиднички центар Голозинци- 
Велес); - организирање на инструкторска школа основен 
степен (период: 23-30.8.2009 год. – извидники центар 
“Охрид“ - Охрид); - организирање на работилница на 
тема “Возрасните во извидништвото“ (период: 6.9.2009 
год. извиднички центар Голозинци- Велес); - 
работилница за обука на членството за пишување на 
проекти (период: април 2009); - организирање на обука за новоизбраниот генерален секретар 
(период: април 2009); - организирање на две работилници за ревидирање на тренинг системите 
во СИМ (период: мај 2009 – извиднички центар “Охрид“ -  Охрид); Гореспоменатите активности 
ќе бидат реализирани од страна на СИМ со поддршка на Европскиот скаутски регион.   На оваа 
средба покрај официланите преставници на СИМ учество земаа и Ненад Андревски старешина 
на ИО “Димитар Влахов“ од Велес, Влатко Влахчев, Марина Тасева и   Александар Ристов 
членови на одред однашиот град.  
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Борба против семејно и друг вид гласање 

Во организација на Државната изборна комисија и 
Програмата за развој на обединетите нации (УНДП) на 
3.2.2009 год. (вторник) во хотелот Холидеј ин се 
организираше семинар на тема: “Соработка помеѓу 
централната и локалните власти и другите носители во 
борбата против гласањето во име на друг и семејно 
гласање. За учество на овој семинар покана доби и 
извидничкиот одред “Димитар Влахов“ од Велес. Овој 
семинар се организираше во рамките на проектот “Еден 
гласач – еден глас“ преку чии што активности се врши 
осврт на редуцирањето на појавата на семејно, групно 
и  гласање  во име на друг за време на гласањето.   
Главни учесници на овој семинар беа Државната изборна комисија и нејзиниот претседател г-
дин Александар Новаковски, потоа г-ѓа Чухан Султаноглу, заменик директор на УНДП, г-дин 
Михајло Маневски, Министер за правда, амбасадорот на Норвешка, г-дин Карл Шиотз Вибије. 
Претседавачи на семинарот беа г-га Марија Луиза Силва Мехијаз, постојан преставник ан 
УНДП и г-га Тања Алтанџиева. Во рамките на расправата на овој семинар, најповеќе се 
разговараше за локалните избори имплементација на  владиниот акционен план за реализација 
на препораките од извештајот на ОБСЕ/ОДИХР за предвремените парламентарни избори 2008 
со специјален нагласок на гласање во име на друг и семејно гласање. Со свои искуства за 

соработка помеѓу централните владини структури, 
општините и НВОи носители на борбата против 
гласање во име на други се осврнаа, специјалниот 
преставник на ЕУ и шеф на делегацијата на Европската 
комисија, г-дин Ерван Фуере, шефот на мисијата на 
ОБСЕ во Скопје, Амбасадорот Хозе Луис Хереро, 
претседателот на ЗЕЛС г-дин Коце Трајанов, 
градоначалникот на Тетово, г-дин Хазби Лика, 
претседателот на МОСТ, г-дин Дарко Алексов и г-га 
Елена Грозданова, државен советник во 
Министерството за труд и социјална политика и 
преставници на политичките партии: ВМРО-ДПМНЕ, 

ДУИ, СДСМ и ДПА. Како учесници на сминарот беа Ангел Радевски, Благој Ѓорчевски и Тоше 
Василев.  
  

Поддршка од Европската комисија 

Зелената коалиција на 28.1.2009 год., доби поддршка и од 
Европската комисија и тоа од Генералниот директорат за 
заштита на животната средина. За сите случувања околу 
писмената поддршка, Зелената коалиција организираше ПРЕС 
конференција во просториите на Фондацијата “Фокус“ на 
4.2.2009 год. (среда).На ПРЕС конференцијата говореа: 
Ангелче Гушев од ИО “Димитар Влахов“, Ненад Коциќ од ЕД 

“Вила Зора“ и Весна Шкортова од Фондација “Фокус“.  
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 Пакетчиња за нашите најмлади извидници 
 
Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ од Велес, во соработка со 
Евангелската црква и Самаританска торба,  обезбеди 30 Божиќни 
пакетчиња и сликовници за своите членови до 14 години. Поделбата 
на пакетчињата се организираше во просториите на нашиот одред на 
12.2.2009 год.(четврток). Во рамките на поделбата на Божикните 
пакетчињата, нашите најмлади членови ги запознаа гостите за 
нашите цели, задачи, принципи, извиднички закони и нашите 
проектни активности.   

   
 
Младинска дебата 
 
Младинскиот клуб при Фондацијата “Фокус” во рамките на 
проектот  „Младите за отворено општество - Локална 
младинска иницијатива“, кој се реализира во партнерство со 
Младинскиот образовен форум (МОФ),  финансиски 
поддржан од ФИООМ,  организираше јавна дебата на тема:  
„Модерните трендови пресудни за односот на младите  кон 
животната средина и урбаната опрема “Јавната дебата се 
организираше со цел да се подигне свеста кај младите за 
зачувување на животната средина и урбаната опрема.  
Дебатата се одржа на ден 18.02.2009 год (среда),  во Големата сала на Општина Велес. На дебата 
покрај учесниците од Младинскиот клуб, зборуваше и членот на извиднички одред “Димитар 
Влахов од Велес, Ангелче Гушев, кои што се осврна на младинското ангажирање, 
волонтеризмот и работата на младинските НВОи. Од нашиот одред на дебата земаа учество и 
шест извидници.  
 
Честитки од Градоначалникот на Велес 
 
По повод престојниот 22 Февруари - Светскиот ден на 
скаутизмот, извидничкиот одред “Димитар Влахов“ ја доби 
првата честитка за празникот и тоа лично од Градоначалникот на 
Општина Велес, г-дин Аце Коцевски. Во целост ви ја 
пренесуваме честитката од Градоначалникот. До г-дин Ангелче 
Гушев Извиднички одред “Димитар Влахов“ ....... Почитуван 
господине Гушев, Со искрена благодарност за придонесот во 
развојот на локалната заедница, во свое лично име, во име на 
Советот на Општина Велес и во името на граѓаните, Вам и на 
сите членови на Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ Ви го 
честитам 22 Февруари, Светкиот ден на скаутизмот. Ви 
посакувам со Вашите активности и заложбите за поубав и посреќен Велес и во иднина да 
останете пример за организација која умее и знае да придонесе за граѓаните на својот град.  
   
Со надеж за успешна соработка, срдечно Ве поздравувам. 
Градоначалник на Општина Велес 
Аце Коцевски 
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Учество на Февруарски поход 

На 21 февруари 2009 год. (сабота) во рамките на прославата на 
Светскиот ден на скаутизмот,  членови на извидничкиот одред 
“Димитар Влахов“ од Велес, земаа учество на прославата по 
повод 65 години од реализирањето на Февруарскиот похот. За 
таа цел нашите извидници во соработка со Сојузот на  борците, 
Армијата на Република Македонија преставници на Општина 
Велес и Општина Чашка положија свежо цвеќе на споменикот 
во месноста Камила (во близина на болницата Јасеново).  
 
 
Нашиот одред и екологијата 

 
Испитувањето на јавното мислење за 
климатските промени беше една од 
активностите на кампањата за подигање на 
јавната свест во врска со климатските 
промени “Нашата клима се менува – мора да 

се промениме и ние“, која финансиски беше поддржана од Британската амбасада во Скопје, а 
беше спроведена од страна на “ФРОНТ 21/42“, а во соработка со Британскиот совет во Скопје. 
Анкетата е спроведена во периодот ноември  2007 до мај 2008.  
 Во рамките на испитувањето беа анкетирани општините: Кочани, Куманово, Штип, Велес, 
Ресен и Охрид. Потоа средношколци од општините:  Кочани, Куманово, Штип, Велес и Ресен и 
професори од основно и средно образование од истите градови. Целта на оваа анкета е да се 
добијат релевантни податоци за нивото на информираност, ставови и мислења на наведените 
целни групи во врска со климатските промени. Според резултатите од оваа анкета сакаме да ви 
прикажеме каде се наоѓа извидничкиот одред “Димитар Влахов од Велес и како е тој 
препознатлив како организација за работа во полето на екологија во Република Македонија.  
 
 
Медиумско претставување на Велешките извидници 

По повод 22 февруари Светскиот ден на извидништвото, на 
локалното радио  5 ФМ во Велес на 107,1  настап имаше 
Ангелче Гушев кои што  во рамките на дваесет 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 прославата по повод 55 години - извидничко движење во Велес 
- за новиот прирачник “Логорување“ 
- за 24 Средби на извидници Велес 2009  
- за реализираната 10 Смотра на СИМ и нашето одредско учество на истата 
- за наредните тековни активности во 2009 година организирани од страна на СИМ и одредите 
ширум Македонија и надвор од неа 
- одредска програма за прослава по повод 22 февруари 
- програма на СИМ за прослава по повод 22 февруари  
- проектни активности кои следуваат за реализација од страна на нашиот одред  
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Ден на дрвото - Засади ја својата иднина 
 
Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ од Велес зема денес 14.3.2009 
година (сабота)масовно се одзваа на третата по ред акција за пошумување 
„Ден на дрвото". Велешките извидници кај селото Отовица на езерото 
Младост засадија млади  багреми, а  покрај оваа локација велешките 
извидници се појавија и на локацијата во месноста Ајватовски рид во 
близина на Миладиновци.  
Тука 150 извидниците од ИПО “Јадран“ , ИПО “Галеб“, ИПО “Сидро“,  
ИО “Браќа Миладиновци“, ИО “Иленден“ , ПСИО сите од Скопје и ИО 

“Димитар Влахов“ од Велес засадија повеќе од 10.000 
садници. На оваа локација се појавија и главните 
организатори на акцијата  и тоа маестро Борис Трајанов,  
потпретседателот на Владата на РМ,  г-дин Зоран Ставревски, 
претседателскиот кандидат Имер Селмани и други личности 
од општественото живеење во Македонија. Организаторите 
на акцијата најавија дека на есен „ Ден на дрвото"  би требало 
да се реализира на ниво на целиот Балкан. Следната акција на 
пошумување, според Македонски шуми ќе  се реализира на 
површина од 250 хектари.  

 
 
Scout.Boom.Comm 
 

Второто издание на материјалот за комуникација во извидничката 
организација – Scout.Boom.Comm, е објавен и достапен за download. 
Новото издание содржи дополнети информации како и некои нови 
поглавја,а меѓу другото и стратегија комуникација предложена од 
страна на шестиот регионален форум за комуникација  одржан во 
периодот помеѓу   ноември 2006 и април 2008.  Овој материјал 
содржи и детални информации  за брендот на Светската скаутска 
организација. Scout.Boom.Comm  е методолошка алатка чија што 
основна цел е да помогне во полесно разбирање на чекорите на 
имплементација на стратегијата за брендирање на извидничкото 
движење.  
Тука се преставени концептите кои се неопходни за разбирање на  
идентитетот на извидништвото  и сликата која ја испраќаме на 
јавноста. Материјалот тежи кон објаснување на спрегата помеѓу 

сликата, клучната порака и извидничката пракса, но и  индивидуалното и  колективното 
однесување низ деталното објаснување на активностите кои мораме да ги реализираме за да се 
подобри интерната и  екстерната комуникација, да се зајакне соработката со јавноста и на тој 
начин да се зголемат интерните ресурси.  Името на материјалот е ономатопеја која нас не 
потсетува на извидништвото (Scouts) потребната комуникација (Comm) за да би се постигнале 
резултати во своето растење и  развој  (Boom).  
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Средби со кандидатите за Градоначалник на Велес 
 

Во рамките на изборната кампања за избор на Градоначалник и 
советнци за Советот на Општина Велес, Ангелче Гушев како член на 
нашиот одред, присуствуваше на средбите со здруженијата на граѓани 
од Велес, а кои беа организирани од страна на кандидатите за 
Градоначалник, г-нот Горан Петров (кандидат на ВМРО-ДПМНЕ) и г-
нот Аце Коцевски (кандидат на СДСМ - ЛДП - НСДП).  И на двете 
средби се разговараше како понатаму ке продолжи соработката на 
релација Градоначалник - здруженија на граѓани и реализирањето на 
заеднички проекти во интерес на локалната самоуправа. 

 
 
с.Теово: Трет саем на здрава храна 
 
ООУ “Петре Поп Арсов“ од Богомила – Општина Чашка, на 
20 март 2009 год. (петок), во селото Теово го организираше  
третиот Саем на здрава храна под мотото “Поблиску до 
природата“. На овој Саем на здрава храна можеше да се 
набават земјоделски производи одгледани во чиста 
еколошка средина  и тоа од ренот на селата Стариград, 
Теово, Согле, Богомила,  Ореше, Нежилово, Извор, 
Мартолци, Оморани и Владиловци. 
Средствата собрани од продажбата на земјоделските 
производи ќе бидат наменети за унапредување на воспитно – образовниот процес на 
училиштето. Покрај ова на саемот можеше да се дегустираат и локалните  специјалитети 
подготвени од вештите раце на мајките и бабите на учениците при училиштето. Во рамките на 
програмата на третиот саем на здрава се организираше и посета на  манастирот “Св.Архангел 
Михаил“ и црквата “Св.Атанасиј“ Овој саем го отвори Градоначалникот на општина Чашка, г-
дин Стојан Маневски и директорката на училиштето, г-ѓа Нина Маркова. На оваа манифестација 
извидничкиот одред “Димитар Влахов“ од Велес зема учество со пет извидници. 
 
21 вистина за 21 светско Џамбори - Лондон 2007 
 

Драги извидници, 21 Светско Џамбори одамна заврши. Започна на 
28 јули, а заврши на 8 август 2007 година, со тоа заврши и 
прославата на 100 години постоење извидништво во светот. 21 
Џамбори заврши со напуштањето на Хајлендс паркот, но 
впечатоците останаа. Остануваат за навек вистините, фактите, 
впечатоците, податоците, бројките. Па затоа ви ги претставуваме 
21 вистина, за 21 Џамбори, а се однесува на:  
   
   
1. 40.000 скаути (извидници) од повеќе од 180 земји живееа и 
работеа заедно 

2. Сите учесници на Џамборито беа на возраст од 14 до 17 години  
3. Интернационалниот сервис тим (ИСТ) го сочинуваа скаути (извидници) од целиот свет, 
постари од 18 години, кои на местото на одржување на Џамборито поминаа 17 денови 
4. 10.000 скаути (извидници) од целиот свет, по завршувањето на Џамборито, останаа во Велика 
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Британија, а домакини им беа скаути (извидници), но и британски семејства 
 
5. Секој регион во Велика Британија имаше свој претставник на Џамборито 
6. Џамборито беше сместено на повеке од илјадници декари земја (целиот камп беше 4,5 км х 5 
км) 
7. Требаше повеќе од 30 минути одење, да се дојде од еден крај до друг крај на просторот каде 
што се одржуваше Џамборито 
8. Просечната максимална температура во Хајлендс во јули и август беше 22  целзиусови 
степени 
9. Просечнаата минималнаа тепература беше 12  целзиусови степени 
10. Просечната дневна количина на дождовни врнежи беше 1,5 мм. 
11. 12.000 возрасни работеа како волонтери од реализирање на програмски активности до 
чистење на ВЦ и тоалети.  Со еден збор решиси се она што е потребно да Џамборито се 
реализира без проблем. 
12. Хајлендс паркот беше домакин на Петиот музички фестивал, кои што започнуваше  на 18 
август, што значеше дека за помалку од десет дена требаше да се исчити теренот на кој се одржа 
Џамборито               
13. Имаше 16 подкампови и во секој од нив во просек беа сместени по 2.000 скаути (извидници). 
Подкамповите носеа имиња на природни масиви, блики и животни и тоа: Џунгла, Лагуна, 
Мангров, Тропска (дождовна) шума, Плажа, Атол (корален остров), Оаза, Дина, Вада (суво 
речно корито), Тундра, Вулкан, Висорамнина, Глечер и Кањон. 
14. Повеке од 32.000 работни часови општествено корисна работа, беа реализирани од страна на 
учесниците 
15. Со искористената количина на ролни тоалетна хартија можеше да покријат повеке од 50 
фудбалски игралишта 
16. Ресторанот за персоналот (стаф) дневно подготвуваше повеке од 348.000 оброци 
17. Повеке од 50.000 гости го посетија Џамборито 
18. 400 автобус ги превезуваа учесниците на активности надвор од теренот на Џамборито 
19. 32 камиони на храна секоја вечер се испорачуваа во подкамповите 
20. На денот наменет за гости, автобусите доагаа и заминуваа на секој 10 секунди, а патничките 
автомобили на секој 4 секунди 
21. На Џамборито се користеа толку големи шатори, така да со нив можеше да се покријат 5 
фудбалски игралишта    
 
 
 Пелинце 2009 
 Во организација на извидничкиот одред “Скаут“ од 
Куманово се организираа традиционалните средби на 
извидници, кои се одржаа во селото Пелинце во периодот од 
10 до 12 април оваа година. На овие средби на извидници 
учествуваа извидници од ИО “Димитар Влахов“ од Велес, 
ИПО “Јадран“, ИО “Методи Митевски - Брицо“, ИО 
“Илинден“ сите од Скопје, ИО “Еригон“ од Прилеп, ИО 
“Крсте Јон“ од Струга, ИО “Наум Наумовски - Борче“ од 
Крива Паланка и гостите од Република Србија од ИО “Краљ 
Петар Први“  од Ниш. 
Натпреварите на овие средби се организираа во делот топографијата и ориентацијата во 
непознат терен.Првото место го освои патролата на ИПО “Јадран“ од Скопје, второто место го 
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освои патролата на ИО “Краљ Петар Први“ од Ниш и третото патролата на ИО “Еригон“од 
Прилеп. Извидниците од Велес земаа учество со една патрола.  
 

36 Меморијал Марко Граорковски 

Извидничко пораченскиот одред “Јадран“ од Скопје во 
периодот од 24 до 26 април 2009 год. го организираше  36 
Меморијал Марко Граорковски.  Меморијалот се одржа 
на терените на Катлановска Брезница, Општина 
Петровец, Скопје.  
На овој меморијал учество земаа следните одреди:  ИО 
“Илинден“, ПСИО, ИПО “Галеб“, ИО “Наум Наумовски - 
Борче“ од Крива паланка, ИО “Еригон“ од Прилеп,  ИО 
“Скаут“ од Куманово, ИПО “Крсте Јон“ од Струга и ИО 
“Димитар Влахов“ од Велес.  
Натпреварите на овој Меморијал се организираа во 

областа на топографија и ориентација на непознат терен и голем број на полигонски игри. 
Првото место место го освои патролата на ИО “ Скаут “ од Куманово, второто место патролата 
на ИПО “Галеб“ од Скопје и ИО “Еригон“ од Прилеп.  
Патролата на ИО Димитар Влахов од Велес го освои шестото место.   

  

Туристичкиот потенцијал на Велес 

  
Стопанската комора за Туризам на Македонија, во хотелот 
Монтенегро во Велес на  28.4.2009 год.(вторник), изврши 
презентација на активностите на комората. Претседателот на 
комората, Емил Димитровски при промовирањето на активностите, 
се осврна на следното: 
- езерскиот туризам (езеро Младост) 
- транзитен туризам (близина на автопатот) 
- манастирски туризам (богата лепеза на манастири и цркви) 
- школски туризам (Факултет за туризам и угостителство) 
- ловен и риболовен туризам 

- планински туризам 
- младински рурален туризам 
 
На оваа трибина се разви дебата околу проблемите со кои се соочува Општина Велес како 
туристички регион. Присутните на оваа дебата беа поздравени од Г-дин Горан Петров, 
Градоначалник на Општина Велес. Од страна на извиднички одред “Димитар Влахов“ од Велес 
беше преставен од Ангелче Гушев, кои што се остврна на младинскиот рурален туризам.   

 

 



 12 

Акција за Европа 

Фондацијата институт отворено општество Македонија 
(ФИООМ), Македонскиот центар за европско образование 
(МЦЕО) и Младинскиот образовен форум (МОФ), на 7 мај 
2009 год. (четврток) организираа дебата на тема „Македонија 
и Европската унија“. Дебатата се одржа во големата салата 
на Општина Велес. На овој настан се одржаа две дебати и 
една информативна сесија со следниот тек: 
 
- Воведни обраќање: 
Г-дин Горан Петров, Градоначалник на општина Велес 
„Планови за приближување на општината  до ЕУ“ 

- Н.Е. Г-дин , Dariusz Carol Bachura, Амбасадор на Република Полска  
„Кои се придобивките за локалната самоуправа од европската интеграција?“ 
- Лидија Димовска, МЦЕО -  „Улогата на локалната самоуправа во процесот на пристапување на 
Р.М во ЕУ„ 
 - Информативна сесија 
 „Сé што сакавте да знаете за ЕУ, а немавте кого да прашате“ 
- Дебата, Младински образовен форум 
„Иднината на Македонија во ЕУ“– младинска перспектива  
  На овој настан учество земаа дванесет извидници од нашиот одред.  
 
 
 
Годишно Собрание на СИМ 
Сојузот на извидници на Македонија на 7.6.2009 год. (недела), 
во Домот на градежните работници во Скопје, го одржа 
редовното годишно собрание. На ова годишно собрани се 
работеше со следниот дневен ред 
- Отворање на редовното собрание 
- Воведен збор на Боге Спасеновски, Старешина на СИМ 
- Избор на работни тела на Собранието 
- Деловник на собранието и други процедурални прашања 
- Извештај за работата на Сојузот на Извидници на 
Македонијаза период 2008/2009 година 
- Финансиски извештај за работата на С ојузот за 2007/2008 година 
- Извештај од надзорниот одбор на СИМ 
- Извештај од Извиднички центар – Охрид 
- Извештај од 10-та Смотра на СИМ – Маврово 
- Предлог иницијатива за измени и дополнување на Статутот на СИМ, доставена од Тодороски 
Дончо и Димитриевски Борис 
- Иницијатива за разгледување на работата на Старешинство на СИМ, односно за членовите од 
Старешинство на СИМ од нерегистрирани одреди, доставена од И.О Браќа Миладиновци од 
Скопје 
- Дискусија по материјалите 
- Гласање по извештаите на телата на СИМ 
- Презентација на состојбата на СИМ и одредување на смерница за понатамошна работа 
- Затворање на Собранието на СИМ 
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20 години постоење на ЕД Вила Зора 
 
Велешките екологисти на 5.6.2009 година го одбележаа 20 години постоење,  со свеченост на 
која што на видео запис присутните ги потсетија на активностите кои друштвото ги спроведе 
изминатиов период. Формирани за да го спречат загадувањето на 
животната средина од Топилницата, екологистите на „Вила Зора" 
презентираа дека освен оваа главна цел имаат и уште неколку други  
како што се: заштитата на ретките видови птици, локалитетот Пешти, 
фиторемедијацијата, едукацијата на граѓаните за живот и заштита на 
деградираната животна средина во општината итн. 
„Во оваа борба нема  непоразени. Во оваа борба нема да добие или 
изгуби  само Вила Зора и Зелената коалиција или политичките 
партии. Во оваа борба  ќе дејствуваме сите заедно. Ако не го 
одбраниме градот, ако се дозволи рестарт на  Топилницата, ќе 
бидеме полоши од нашите претци кои пред 30 и кусур години 
дозволија  тука да се изгради Топилницата. Затоа Ве повикувам сите заедно да го кренеме 
гласот  против повторното уништување на градот, против новите болни, рече Ненад Коциќ, 
претседател на ЕД „Вила Зора". Коциќ упати јавна благодарност до новинарите и велешани кои 
секогаш искажуваа  јавна поддршка на активностите на еколошкото друштво при тоа 
потенцирајќи  ги неколкуте големи и масовни протести кои беа организирани во  градот против 

загадувањето со тешки метали како и желбата за здрав 
живот во чиста еколошка средина. Признанија за 
двецениските активности со еколошки предзнак  на 
друштвото но и за неуморниот континуитет пристигнаа 
од  првите луѓе на движењето на екологистите на 
Македонија.  
Во знак на јубилејот екологистите на дваесет истакнати 
поединци и поддржувачи на заложбата за  здрава животна 
средина им додели признанија и благодарници.  Награди 
им беа доделени и на најдобрите од ликовниот и 
литературниот конкурс распишан по повод 20 годишното 

постоење  на „Вила Зора", како и на победниците во спортските натпреварувања. Во групата на 
наградени поддржувачите за здрава животна средина беше и  извидничкиот одред “ Димитар 
Влахов“ од Велес кои доби јубијелна награда за 20 години ЕД “Вила Зора“. 
 
 
Поминаа првите 10.000 отварања 
 
Ете и тоа се случи, повеќе од 10 000 
читатели досега, кои заедно со нас ја делеа, 
чувствуваа, читаа и ја живееја приказната и 
реалноста за извидништовото во Велес за 
извидничкиот одред “Димитар Влахов“. Во 
виртулениот свет нема граници и визи. 
Преку нашиот одредски сајт, сите кои што 
сакаа да имаат некаква информација за извидништвото во Македонија, го посетуваа, симнуваа 
информациии, донираа информации. 
За квалитетот на нашето работење, за квалитетните информации, за промоцијата на 
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извидништвото, за промоцијата на нашата мила Македонија, беше и “хакнувањето“ на нашиот 
сај од страна на нашите јужни соседи..... Но сепак останавме опстоивме, повторно го 
поставивме. 10.000 “отварач“ на нашата веб адреса е од  Бугарија, а тоа се случи на 18 мај 2009 
година во 13.28 часот, пристапил од страна на нашиот пријателски сајт www.lisica.mk, а се 
задржал 22 секунди. Во сосотојба на немање веб сајт на нашиот Сојуз на извидници на 
Македонија, нашиот одредски сајт и со голема почит кон уште неколку сајтови (на ИПО “Галеб 
“ и ИО “Илинден“ и двата од Скопје) се покрива големиот недостаток од информации кои треба 
да ги сервисира нашата сојузна канцеларија.... но остануваме да го покривааме овој 
недостаток.... 
Како и да е, горди сме на оваа бројка повеќе од 10 000 читатели, кои упорно и од не знам која 
причина не читаа, за да им послужиме како пример како репер. Времето и наредниот јубилеј од 
20 000 читатели  ќе покаже дали сме ја заслужиле вашата извидничка љубов. Нека е и за многу 
години. Не патиме од големи бројки и резултати за во иднината, патиме и се плашиме од 
евентуален неквалитет, неинвентивност, некреативност и надпросечна просечност.  
Всушност одиме понатаму.... ке го очекуваме..... 20.000 .... отварач на сајтот.... отворени за сите 
да донираат и доставуваа информативем материјал во форма на текст и дигитални 
фотографии..... 
 
Програма "Scouts of The World Award" 

 
Тимот за меѓународна соработка на Сојузот на извидници на Србија го 
преведе овој документ кој се однесува на програмата "Scouts of The 
World Award".  Овој документ сега е на располагање на сите извидници 
ширум Светот и преведен е на само четири јазици (Англиски, 
Француски, Српски и Шпански). Очекуваме да овој докумет предизвика 
голем интерес кај извидниците во  Македонија за оваа програма.  

 
 
 

 
Велес против Република Македонија ! 
 
Судијката Билјана Јачева денеска на општо задоволство на сите присутни  во судницата на 
Општинскиот суд во Велес, го одложи за 10 септември предметот вреден 1.500.000.000 денари 
во кој Велес преку општината и Зелената Коалиција ја тужи Република Македонија  за 
историска одговорност и за повеќе децениското загадување од 
работата на Топилницата.  
Толку чини оштетата која ја бараат членовите на зелената 
коалиција и општината Велес преку надлежниот Општински 
суд. На денешното судско рочиште беа присутни сите членови 
на зелената коалиција заедно со дел од адвокатскиот тим кој ги 
застапува во спорот, овластениот претставник од општина 
Велес и јавниот правобранител задолжен за заштита на 
интересите на државата. Тужителите преку својот правен 
застапник побараа одложување на судската расправа поради 
обемноста на предметот и заради дополнително запознавање со материјата, а претставникот од 
општина Велес одложувањето  го образложи со можноста за вонсудска спогодба помеѓу двете 
засегнати страни. Претставниците од Зелената коалиција категорично ја отфрлаат секоја 
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можност за вонсудска спогодба и инсистираат на судска разрешница. Судијката Јачева на крајот 
од рочиштето побара од тужителите допрецизирање на тужбеното барање во рок од 15 дена 
закажувајќи го следното за Септември. Најголемиот спор во историјата на Велес досега, 
продолжува со неизвесен тек и со многу непознаници, додека само на неколку стотици метри од 
локацијата на општинскиот суд, на местото на топилницата, некои повторно се обидуваат да 
пишуваат историја на црни страници занемарувајќи ги сизифовските и човечки  обиди на една 
група луѓе да ја слават победата на животот наспроти неговата најужасна алтернатива која 
сакаат да ја промовираат луѓе кои одамна се оперирани од елементарниот човеков квалитет - 
чувствата, и на кои им е одамна ампутиран моралот. 
 
 
Мини Смотра - Голозинци 2009 
 

Извидничкиот одред “Димитар Влахов” од Велес на својата 
редовна седница на старешинството,  одржана на ден 
11.3.2009 год. (среда)  донесе ОДЛУКА за организирање на 
петдневно логорување или т.н. МИНИ СМОТРА која што ќе 
одржи во периодот од 4 до 8 септември 2009 год.  во 
извидничкиот центар “Голозинци“ во истоменото село и тоа 
по повод Денот на државноста 8 Септември. Во рамките на 
програмскиот дел на оваа МИНИ СМОТРА ќе се 
организираат  24 Средби на извидници   Велес – Голозинци 
2009 и семинар за обука на старешини и началници и 
семинар за пишување на проекти.  Семинарот за обука на 

старешини и началници и за пишување на проекти ќе се организира во рамките на превземените 
обврски од "Tailored support" програмата која што ја реализира Европскиот скаутски регион и 
СИМ. Активностите за оваа програма беа договорени  на последната средба со преставниците 
на Европскиот регион, во Велес на 31.1.2009 год. На овој семинар се предвидува учество на  
предавачи надвор од Република Македонија. 

Глобалната програмата на оваа МИНИ СМОТРА  беше следна:  
а) 4 - 6.9.2009 год. ( петок – недела)................................ 24 Средби на извидници  
 
б) 6 – 8.9.2009 год. (недела – вторник)........... Семинар за обука на старешини и началници 
 
в) 6 - 7.9.2009 год. (недела - понеделник)........ Семинар за пишување на проекти 

Ликовна Колонија - Ковачица 2009 
Во организација на извидничкиот одред 
“Јаношик“ од Ковачица  и  Младинскиот 
сојуз на Ковачица, Република Србија во 
периодот од 29 јули до 3 август 2009 
година, се организираше Меѓународната 
ликовна колинија на извидници сликари  
– Етно култ проект.На оваа колонија 
учествуваа извидници од Србија, 
Хрватска и Македонија. Како 
единствени претставници од Македонија 

беа Богдан Маневски, Влатко Влахчев и Димитар Јорданов член на 
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извидничкиот одред “Димитар Влахов“ од Велес. Во рамките на програмскиот дел беа 
организирани голем број на ликовни работилници и посети на голем број на еко – етно културни 
настани.Оваа извидничка акција е единствена од оваков вид.  
 
Младите во транзиција - млади со иницијатива  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фондацијата за локален развој и демократија ФОКУС, Велес го спроведува проектот „Ние за 
заедницата“ чија цел е да го промовира и да го поттикне доброто управување во општините 
Велес, Градско, Лозово и Чашка и да овозможи активно вклучување на граѓаните во 
донесувањето одлуки и креирањето локални политики значајни за развојот на нивните заедници. 
Проектот се реализира со поддршка од Институтот за трајни заедници (ИТЗ) преку фондови на 
Соединетите Американски Држави за меѓународен развој (УСАИД). 
Во рамките на проектот, Фондацијата Фокус објави конкурс за доделување грантови за 
поддршка на иницијативи на невладини организации.Целта на конкурсот е да се овозможи на 
НВО од Велес, Градско, Лозово и Чашка активно да се вклучат во развојот на локалните 
заедници преку креирање локални стратегии за развој и спроведување на веќе постоечките, да се 
вклучат во проценка и подобрување на квалитетот на услугите кои се испорачуваат кон 
граѓаните како и во поттикнување  поголема транспарентност и отчетност на на локалните 
власти и институции. Во рамките на овој конкурс, извидничкиот одред “Димитар Влахов“ од 
Велес доби грант преку кои ќе ја реализира иницијатаивата која што е насловена како “Младите 
во транзиција, млади со иницијатива“. Оваа иницијатива има за цел да изврши промоција на 
Националната стратегија за млади на територијата на општина Велес и општина Чашка   
 
 
Реализирана МИНИ СМОТРА - Велес - Голозинци 2009 
 

Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ од 
Велес остварувајки ја својата програма за 
работа за 2009 година, ги реализираше 24 
Средби на извидници кои што беа 
организирани во рамките на т.н МИНИ 
СМОТРА. Средбите на извидници се 
организираа на теренитена општина Чашка и 
тоа на потегот Голозинци - нас. Чашка - Еловец 
- Лисиче - езеро Лисиче - Голозинци. МИНИ 
СМОТРАТА се организирааше во периодот од 

4 - 8 септември 2009 год.,во извидничкиот центар “Голозинци“ во 
истоименото село, а на неа учество земаа  120 млади на возраст од 15 до 18 години.  На овие 
средби кои што беа од меѓународен карактер извидниците се натпреваруваа во делот на 
ориенатцијата и топографијата на непознате терен, прва помош, сигнализиација и престој во 
природа.  
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На овие средби учество земаа извидници од следните извиднички 
одреди и тоа: ИПО “Јадран“, ИПО “Галеб“, ИО “ММ-Брицо“ сите од 
Скопје,  ИО “Скаут“ од Куманово, ИО “Еригон“ од Прилеп, ИО “Н.Н.- 
Борче“ од Крива Паланка, извидници од Република Србија и одредот 
домакин ИО “Димитар Влахов“.Првото место им припадна на 
извиднците од ИО “М.М.-Брицо“ од Скопје, второто на извидниците 
од ИО “Еригон“ од Прилеп , а третото на членовите на ИПО “Јадран“ 
од Скопје. За прво пријавена екипа и нај дисциплинирана патрола 
беше прогласена патролата на ИО “НН-Борче“ од Крива Паланка.  
Додека во вториот програмски дел од МИНИ СМОТРА треба да се 
нагласи дека се одржа само еднодневна сесија од предвидената 
програма за старешини и началници и пишување на проекти под 
раководство на Милош Ристиќ од Република Србија. Овој дел е реализиран во рамките на 
програмата “Поддршка по мерка“ помеѓу Сојузот на извидници на Македонија и Европската 
скаутска канцеларија. 
Гореспоменатите активности се реализираа по повод 8 Септември - Денот нанезависноста на 
Македонија. Треба да се нагласи дека нашиот градски извиднички одред “Димитар Влахов“ по 
кој знае кој  пат се престави како добар домакин, со што на најквалитетен начин го презентира 
нашиот град Велес. 
 
 
The World Scout Jamboree on The Internet (JOTI) 
 

The World Scout Jamboree on The Internet (JOTI) - Светско извидничко 
џамбори на интернет, е меѓународна извидничка средба на интернет 
која се одржува секоја година во третиот викенд во октомври. Тоа е 
официјана активност на Светската извидничка организација (WOSM). 
Во овој викенд се среќаваат илјадници извидници од целиот свет  кои 
меѓусебно комуницираат со помош на интернет, користејки ги сите 
достапни технологии од web пребарувачи, до е-маил адреси, 
микрофони, дигитални фотографии, скенери.....     
   
 
 

 
 
Извидниците од Велес - ДРЖАВНИ ПРВАЦИ 
Најголемото извидничко натпреварување во Сојузот на 
извидници на Македонија е Републичкиот Извиднички 
Ориентационен Натпревар - РИОН и истиот е наменет за 
категоријата извидници на воздраст од 15 до 21 година. 
Оваа година РИОН се одржа на терените на селото Орел- 
Св.Николе и тоа во периодот од 9-12.10.2009 година. На 
ова најголемо натпреварување учествуваа сите 
регистрирани одреди во Сојуз на извидници на 
Македонија. Извидниците се натпреваруваа во областа 
на топографијата и ориентацијата во непознат терен, 
престој во природа, исхрана во природа, прва помош и 
сигнализација (семафор и морзе). Во рамките на 
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ориентацијата и топографијата сите извидници на овогодинешниот РИОН ги изработуваа и мегу 
нас извидниците познатите графички цртежи,  како што се кроки, скица на терен, извештај, 
скица на помит дел од патеката, движење под азимут. 
Во машка конкуренција првото место го освои патролата на извидничкиот одред “Димитар 
Влахов“ од Велес во состав Благој Ѓорчевски, Тоше Василевски, Виктор Таневски и Ангелче 
Димков. Второто место го освои патролата на првиот скопски извиднички одред, а третото  
патролата на извидничко поречанскиот одред “Галеб“ од Скопје. Во женска конкуренција 
најдобри беа извидничките од извидничко поречанскиот одред “Галеб од Скопје. Со ова прво 
место по којзнае кој пат докажавме дека извидничкото движење во Велес сеуште е на високо 
ниво,  и сеуште младите од Велес се обучуваат за престој во природа и живот во неа,  како една 
од големите придобивки од неформалното образование кое што е главна и носечка идеја во 
функциоонирањето на  Велешкиот градски извиднички одред.  
 
Средби на извидници - Теово 2009 
 

Извидничкиот одред “Илинден“ од Скопје по четврти пат 
ги организираше  традиционалните средби на извидници. 
Средбите се одржаа во селото Теово во периодот од 23 до 
25 октомври оваа година.  Извидниците на овие Средби се 
натпреваруваа во рамките на традиционалните извиднички 
натпревари,  
но имаше и активности во делот на полигонски игри и 
натпревари. На овие средби учество покрај осумте 
извидници на извидничкиот  одред “Димитар Влахов“ од 
Велес учество земаа и извидници од Скопје и Куманово.  
 

 
II Средби на извидници - Прилеп 2009 
 
 Извидничкиот одред “Еригон“ од Прилеп по втор пат ги 
организираше  традиционалните средби на извидници. 
Средбите се одржаа во Прилеп, во манастирот Св. 
Димитрија во периодот од 18 до 20 септември оваа 
година.  Извидниците на овие Средби се натпреваруваа 
во рамките на традиционалните извиднички натпревари, 
но имаше и активности во делот на полигонски игри и 
натпревари. На овие средби учество покрај десет 
извидници на извидничкиот  одред “Димитар Влахов“ од 
Велес учество земаа и извидници од Скопје. 
 

Ноќта на вештерките 
По повод Ноќта на вештерките,во организација на ИПО “Галеб” и ИО “Браќа 
Миладиновци” од  Скопје, на 31.10.2009 год. (Сабота) се одржа забава за 
“развигорци” и “помлади извидници”.  Забавата се одржи во просториите на 
ИО “Браќа Миладиновци”. Право на учество на забавата имаа сите 
извидници од наведените категории од сите извиднички одреди ширум 
Република Македонија.Сите учесници на забавата беа маскирани на 
соодветната тема. Од страна на ИО “Димитар Влахов“ од Велес учество 

земаа петмина извидници.  
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Собрание на СИМ 
 

Сојуз на извидници на Македонија во Дом на градежните 
работници во Скопје на 1.11.2009  (недела) го одржа 
редовното Годишно собрание на сојузот. На ова 
Собрание се работеше по следниот  дневен ред : 
- Отворање на Собранието 
- Воведен збор на Боге Спасеновски, Старешина на СИМ 
- Избор на работни тела и други процедурални прашања 
- Извештај за РИОН 2008 и РИОН 2009 
- Извештај од 10 Смотра на СИМ 
- Предлог измени и дополнувања на статутот доставени 
од работната група 

- Дискусија и гласање по материјалите 
- Затворање на Собранието на СИМ 
 
По дневниот ред треба да се нагласи дека Собранието ги прифати сите предложени извештаи, но 
донесе и една суштинска измена во Статутот на СИМ и тоа со измената во членот 29 кој гласи. . 
. Старешинството на СИМ го сочинуваат по еден преставник од Собранието на регистрираните 
одреди во СИМ, а Старешината е член на Старешинството по функција. . .  (предложен од 
Ангелче Гушев). Со Овој предлог се постигна да секој регистриран одред има свој преставник 
во Старешинството на СИМ. На ова Собрание моменталното старешинство заедно со 
старешината поднесоа оставка , а со тоа се донесе  одлука за одржување на вонредно изборно 
Собрание на СИМ кое што ке се доржи на 6 декември оваа година.  
 
Учество во Јавната расправа за Буџетот на Велес за 2010 
 

Општина Велес и Фондација ФОКУС на 3-ти и 4-ти 
ноември 2009 год .организираше јавни расправи за Буџетот 
и програмите за активностите на општината за 2010 година. 
Јавната расправа за претставниците на здруженија на 
граѓани и фондации (спортски клубови, здруженија на 
граѓани и фондации, културно-уметнички друштва и 
граѓани е одржа на 3-ти ноември (вторник) со почеток во 18 
часот, во големата сала на Општина Велес.  
Треба да се напомене дека извидничкиот одред “Димитар 
Влахов“ од повторно се избори за финансирање на 
програмски активности во 2010. со средства од Буџетот на 

Општината.  
На оваа Јавна расправ учествуваше Ангелче Гушев како преставник на одредот.   

На јавната расправа се разговараше по следните нацрт-програми:  

- Нацрт-програма за уредување на градежно земјиште и заштита на животната средина на 
просторот на Општина Велес во 2010 година. 
- Нацрт-програма за активностите на Општина Велес во областа на Локалниот економски развој 
(ЛЕР) и развојот на информатичката технологија (ИТ) во 2010 година. 
- Нацрт-програма за активностите на Општина Велес во областа на културата во 2010 година. 
- Нацрт-програма за активностите на Општина Велес во областа на образованието во 2010 
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година. 
- Нацрт-програма за активностите на Општина Велес во областа на здравството и социјалната 
заштита во 2010 година. 
- Нацрт-програма за активностите на Општина Велес за поддршка на НВО секторот во 2010 
година. 
- Нацрт-програма за активностите на Општина Велес во областа на заштитата и спасувањето и 
противпожарната заштита и справувањето со кризи во 2010 година. 
- Нацрт-програма за активностите на Општина Велес во областа на спорт и млади во 2010 
година. 
- Нацрт-програма за активностите на Општина Велес во областа на промоција и комуникација 
со јавноста во 2010 година. 
- Нацрт-програма за активностите на Општина Велес во областа на меѓународната соработка во 
2010 година 
- Нацрт-програма за изградба на споменици и спомен обележја на територијата на Општина 
Велес за периодот 2010-2015 година. 
 
 
Обука на резервните старешини 
 

 По на 7.11.2009 год. (сабота), а повод 9 Ноември, Денот 
на ослободување на град Велес, општинската 
организација на резервте старешини од Велес, 
организираше подготвително стрелање со пиштол и 
ориентационен марш. На оваа манифестација ушествува 
учествуваа 40 резервни старешини. Ориентациониот 
марш се организираше на потегот село Долно Оризари 
до селото Голозинци каде што во соработка со 
извидничкиот одред “Димитар Влахов“ од Велес во 
извидничкиот цемтар “Голозинци“  организираа и 
советување за резервните старешини на кој што  

говореше претседателот на резевните старешини на Македонија, г-дин Ѓорѓи Малковски и г-дин 
Жико Пановски секретар во општинската организација. 
 
 
 
Ден на дрвото - IV дел ! 
 
 Во рамките на акцијата „Ден на Дрвото“ која што се одржа на 
13.11.2009 год. (петок), со почеток во 8 часот, на локацијата 
„Умин дол“- Башино Село и на Вршник во близина на 
резервоарите за вода на ЈКП „Дервен“ членовите на 
извидничкиот одред “Димитар  Влахов“ од Велес земаа учество 
во споменатата акција  со 20 извидници 
 
 
 
 
 
 



 21 

 
Јордан Бајрактаров со 9то Ноемвриско признание 
 
 

По повод 65 годишнината од ослободувањето и прославата на Денот на 
Општина Велес, на 9-ти ноември годинава,во салата „Бели Мугри“ се 
одржа свечена седница на Советот на општина Велес. На седницата   
присуствуваа истакнати личности од јавниот живот во Велес и 
Македонија, претставници на меѓународната заедница, АРМ, МПЦ и гости 
од збратимените градови Свиштов и Самобор. Во своето обраќање по 
повод празникот, Градоначалникот Горан Петров ги презентираше визиите 
за развој на Велес, им упати благодарност на борците од  НОВ и им го 
честиташе празникот на граѓаните.  
На седницата, Градоначалникот Горан Петров и  претседателот на Советот 
Славчо Чадиев им ги врачија деветоноемвриските награди и признанија на 

овогодинешните добитници мегу кои беше и Јордан Бајрактаров, кои мегу нас звидниците е 
познат како Орце Глава. Роден е во Велес на 15 мај 1974 година и повеке од 25 години активно е 
вклучен во извидничката организација во Велес и 
Македонија.  Моментално работи за Европската 
скаутска канцеларија. Ова е трета 9то Ноемвриска 
нааграда која што во последните десет години доага во 
редовите на извидничкиот одред “Димитар Влахов“ кој 
во 1998 како одред и како нај организирана  младинска 
организација во Велес се стекна со Плакета 9ти 
Ноември , потоа во 2002 со 9то ноемвриска награда се 
стекна Ангелче Гушев како старешина на единсвениот 
градски извиднички одред и оваа трета награда која ја 
добива Јордан Бајрактаров е доказ за квалитената 
работа на извидничката организација во Велес. 
 
 
Конечно комплетирани органите на СИМ 
 

Сојузот на извидници на Македонија во две продолженија 
на изборното Собрание ги комплетираше своите 
раководни тела. Најпрво на 6 декември 2009 год. беше 
избран новиот старешина на СИМ, а тоа е г-нот Златко 
Митков и надзорниот одбор на СИМ во состав Горан 
Арсов од ИПО Јадран од Скопје, Ѓоко Гучески, ИПО 
Крсте Јон од Струга и Стеван Поповски од  ИО Браќа 
Миладиновци Скопје кои воедно е и претседател на 
одборот. Поради статутарни пречки на дел од 
кандидатите предложени за членови на Старешинството 

на СИМ, изборото беше одложен. Изборот на Старешинството на СИМ се случи на 30.1.2010 
год.  и тоа ке работи во следниот состав:  Ненад Андреевски - ИО Димитар Влахов од Велес, 
Петар Атанасовски - ИО  Илинден од Скопје, Феријанчо Гоговски - ИПО Крсте Јон од Струга, 
Живко Денсковски  - ИО Скаут од Куманово, Јане Илијески,  -   ИПО Галеб од Скопје, Борче 
Лазарески - ИПО Бран од Охрид, Бобан Москов - ИО Браќа Миладиновци од Скопје, Јане 
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Спасиќ - ИО Методи Митевски Брицо од Скопје, Огнен Стефановски -ИПО Јадран  од Скопје и 
Зоран Шиљковски од Прв скопски извиднички одред.  

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 
Ненад Андреевски 

  


