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ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ИЗВИДНИЧКИ ОДРЕД“ДИМИТАР ВЛАХОВ“ 

 ОД ВЕЛЕС ЗА 2019 ГОДИНА 
 

Извидничката (скаутска) организација за прв пат се појавува во 1907 

година на чело со својот основач Лордот Роберт Баден Пауел. Истата 

година Баден Пауел организира пробен логор во Браунсеа - Исланд за да 

ги проба своите идеи. Тој со себе земал 22 момчиња и тоа од познатите и 

приватните училишта. Од овие први чекор и кон извидништвото на Баден 

Пауел доаѓа до развивање на моќна организација која се проширила во 

180 држави во све тот, а низ самата организација поминале 250 милиони 

активни извидници (скаути). Моменталната состојба во светот изнесува 

околу 28 милиони активни извидници (скаути) со 4,2% годишен прираст. 

Оваа организација (движење) како што кажал и самиот нејзин основач 

Баден Пауел можеме да ја споредиме само со основното образование 

(училиштето) бидејки основната ЦЕЛ на извидничкото движење е да се 

допринесе во развојот на младите луѓе, во достигнувањето на нивните 

потполни физички , интелектуални, општествени и духовни можности како 

поединци, како одговорни граѓани и како членови на нивните локални и 

национални заедници, како и на меѓународната заедница. Целта на 

извидничкото движење се остварува преку заветот и законите, учењето 

низ работа, членството во мали групи и користењето на прогресивно - стимулативните програм и кои се базирани на 

интересите на членовите, вклучувајќи ги и игрите, користењето на вештините и улогата на општествената заедница. 

Сојузот на извидници на Македонија работи според своите основни принципи кои се прифатени од Светската скаутска 

организација (WOSM) , а тоа се: -обврска кон самиот себе, одговорност за сопствениот развој; -обврска кон другите, 

лојалност кон својата земја заедно со промоција на локалниот, националниот и меѓународниот мир, разбирање и 

соработка. Учество во развојот на општеството со признавање и почитување на дигнитетот на другиот и интегритетот 

на природниот свет; - обврска кон духовниот развој, прифаќање на духовни принципи. Во далечната 1948 година со 

законот за пр едвојничка обука во склоп на Гимназијата "Кочо Рацин" во Велес започнуваат да се формираат п рвите 

одделенија кои што работат активности слични на нашите, извидничките. Тие одде ленија се до 1952 година работат 

како неформални групи за да некаде есента во учебната 1952/1953 година од тие одделенија на 8.9.1952 се формира 

извидничкиот одред "Димитар Влахов" Основач на одредот е Проф. Петар Петровски. Од самиот почеток започнуваат 

да се формираат извиднички единици во сите основни училишта, а за поздравување било и формирањето на е диници 

во тогашните претпријатија Монопол и Механичка. Од 1957 година со учеството на II Смотра на извидници на 

Југославија, на Пале, одредот во континуитет зема учество на сит е републички и сојузни смотри. Во делот на 

ориентационите натпреварувања патроли од одредот земаат учество во Бечеј, Бања Лука, Смедерево, Белград, 

Коњиц, Сараево, Смедревска Паланка, Подгорица, Ниш, Младеновац, Алексинац, Нови Сад, Загреб, Љубљана и во 

сите градови во Република Македонија, а треба да се нагласи и првото место во 1972 година на Сљеме (кај Зграб) на 

Југословенскиот извиднички ориентационен натпревар. Во сите овие години одредот имаше и учество на меѓународни 

активности како што се: зимовања во Закопане - Полска, 18то Светско Џамбори во Холандија и Англија, 10от Светски 

Мут во Шведска, Инструкторска школа во Бохињ Словенија, потоа учеството на Џамбори на интернет - ЈОТИ, Првиот 

интернационале скаутски видео филм фестивал - 22 СВИФЕСТ во Ниш, Ликовната колинија на извидници сликари во 

Ковачица, учество на семинар во Кандерштег – Швајца рија, Будимпешта - Унгарија, Киев - Украина, Европската 

конференција во Прага - Чешка, Националното Џамбори во Германија, Ровервеј - Италија и прославата на 100 години 

посто ење на извидничкото движење во Светското во Англија во 2007 на 21 Светско Џамбори и друго. За посебни 

успеси во работата во 1971 година одредот е одликуван со "Златен јаворов лист со зраци". За успешно спроведување 

на програмата одредот многупати е 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. 
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Започнуваме со нов проект “Една идеја, еден сон – една цел“ 
 

 
 

Извидничкиот одред “ Димитар Влахов“ Велес започнува со реализација на нов проект се со цел 
зголемување на влијанието и учеството на граѓанските организции во проецесите на креирање на политики и 
носење на одлуки, планови и програми на локално ниво во Општина Чашка. Долгогодишното функционирање 
на територија на Општина Чашка преку Извидничкиот центар во Голозици придонесува со користење на нови 
методологии за самоорганизирање на младински активности и зголемено учество на младите во процесот на 
носење на одлуки како и зајакната соработка меѓу локалните власти и граѓанските организации. Проектот ќе 
резултира си видливи резулттаи и придобивки за заедниците и воедно развој на локалните заедници. Дел од 
активностите на проектот се:посета и организирани средби по месните заедници како и избор на локални 
координатори со кои ќе се комуницира и соработува; спроведување на анкетен прашалник за потребите на 
младите и нивната улога ; изработка на пакет упатства за планирање и реализирање на младински 
активности; оддржување на три креативни кампва во Голозинци за едукација на малдите како и креирање на 
локален акционен план за млади на Општина Чашка. Досегашните резултати се доказ дека го подобруваме 
начинот на живеење на младите во Чашка и продолжуваме со оддржување на препознатливоста во 
локалната заедница. Проектот е наменет за 50 млади од 15 до 30 години како директни корисници, односно 
150 млади од Македонија.Зајакнувањето на довербата кај младите од Општина Чашка, нивно информирање, 
мотивирање за самоорганизирање на младински иницијативи и активности е процес кој постаојано треба да 
се негува. Локалните проблеми се решаваат локално. Проектот е поддржан преку проектот„ Правна помош и 
поддршка за зајкнување на капацитетите за застапување и одржливост на локални и граѓански организации “, 
финансиран од Европската Унија. Проектот „ Една идеја, еден сон- една цел“ ќе се имплементира преку 
предвидените активности 7 месеци во Општина Чашка, односно до 31 јули 2019 година. 
 

 
 

Седми сениорски средби на извидниците од Западен Балкан 
Во периодот од 22-24.2.2019 год. во Сутоморе (Црна гора), се организираа седмите брѓански (сениорски) 
средби на извидниците од Западен Балкан. На овие средби учество земаа делегации од извидничките сојузи 
на Хрватска, Македонија, Србија, Црна гора и Босна Херцеговина. На оваа тридневна средба за учесниците 

се орагнизираа повеќе темаски панели на 
кој се разговарше за: создавање на 
заеднички тим за обука, извидничка лига и 
систем на заеднички проектни активности и 
размена на информации помеѓу 
националните сојузи. Како најдобри начини 
на продолжување на соработката е 
креирање на заедничк проек ти. 
Делегацијата на СИМ беше составена од 18 
извидници од извидниките одреди “Димитар 
Влахов“ од Велес,“ Јадран “ од Скопје и 
“Крсте Јон“ од Струга. Во составот на 
македонската делагација од страна на 

извиднички одред “Димитар Влахов“ – Велес беа: Ангелче и Жаклина Гушеви, Богдан Маневски и Ване 
Сарагиновски. 
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Извидниците од Велес учесници на завршниот 

настан за управување со општинските пари 
Делеција на извидничкиот одред 
“Димитар Влахов“ – Велес во 
составДавид Темелковски и Иван 
Гушев на 22.02.2019 год. (петок) во 
просториите на општина Велес 
присуствуваа на презентирани 
наодите од осум месечното 
истражување спроведено од 
Центаротна активни граѓани АКТИВО, 
Велес, а чиј предмет на интерес е 
извршување на буџетите на 
општините од Вардарски плански 
регион во периодот од 2013 до 2017 

година. На завршниот настан за презентација на резултатите присуствуваа градоначалници, претставници на 
локални самоуправи,институции, граѓански сектор и медиуми. 
По презентирање на наодите од истражувањето, за предизвиците со кои се соочил во изминатиов период во 
однос на планирањето на буџетот и неговата реализација говореше градоначалникот на Општина Велес, Аце 
Коцевски. Коцевски потенцираше декабуџетот е најважен документ и тој ја покажува политиката која ја води 
градоначалникот. Изминатите години буџетите на општините беа списоци на желби, но тоа не зависи од 
вработените туку од градоначалниците и мнозинството во Советот. Живееме во партизирано општество во 
кое градоначалниците ветуваат се и сешто за да ги придобијат граѓаните. Градоначалникот на Општина 
Росоман, Бранко Јанев, говореше за тоа колку Општината во овој период успеа да го задржи позитивниот 
тренд на реализација на буџетот, со оглед на тоа што беше најуспешна во периодот од 2013 до 2017 година. 
Според Јанев, Општината и понатаму оди во правилна насока и не го предимензионира буџетот, затоа што и 
во 2018 година според неговите сознанија реализацијата на буџетот на Општина Росоман е 80%. 
Своите искуства од планирањето и реализиацијата на буџетот во изминатиов период ги сподели и 
градоначалникот на општина Чашка, Горан Стојановски. Тој рече дека презентирањето на овие наоди многу 
ќе им помогне за во следниот период да имаат претстава дали општината се движи во правилна насока со 
цел да ја направат подобро место за живеење. Стојановски додаде дека сметката на Општината е 
одблокирана, дека скратил голем дел од непродуктивните трошоци и дека ќе му треба поддршка за да го 
доближи планирањето на буџетот до граѓаните со цел и тие активно да се вклучат во него. 
Наодите од истражувањето ги презентираше Дејан Ристов, координатор на проектот, кој како клучни ги 
посочи следните: 
• Постои се поголем расчекор помеѓу планираните и реализираните буџети на општините од Вардарски 
плански регион во периодот од 2013 до 2017 година; 
• Растечки тренд во планираните буџетски приходи на општините од Вардарски плански регион во 
последните пет години е присутен во сите девет локални самоуправи. Планираниот буџет на општините од 
Регионот во овие пет години се зголемил за цели 15 милиони евра; 
• Планираниот буџет на скоро сите општини е во континуиран пораст, но реализацијата на буџетот има крајно 
променлива динамика и не го следи неговото темпо; 
• Реализираниот буџет на општините во 2017 се зголемил за само четири и пол милиони евра во споредба со 
2013 година; 
• Повеќе од 60 милиони евра испланирани пари од сите девет општини во последните пет години останале 
нереализирани; 
• Во последната 2017 година генерално општините од Вардарски плански регион најслабо го планирале и 
реализирале буџетот во споредба со претходните четири години; 
• Eдна третина од планираните буџети на сите девет општини од Регионот во 2017 година останале 
нереализирани; 
• Во анализираниот период, највисок процент на нереализирани средства е забележан во 2017 година; 
• Општините во 2013 година реализирале 84%, додека во 2017 само 67% од планираните буџети. Со тоа, 
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просечната реализација на буџетите од 2013 до 2017 година опаднала за 17 проценти. Просечен процент на 
реализација на сите општини за сите години е 75%; 
• Општина Росоман најдобро го планирала и реализирала буџетот во сите пет години, а најслабо тоа го 
правела општина Демир Капија; 
• Помалите општини во Вардарски плански регион издвојуваат повеќе средства по глава на жител од 
поголемите; 
• Општините планирале да потрошат по точно 100 евра повеќе по глава на жител отколку што реализирале 
просечно во сите пет години; 
• Општините Демир Капија, Градско и Росоман реализирале најмногу пари по глава на жител, додека 
Општините Велес, Кавадарци и Лозово потрошиле најмалку средства за секој граѓанин кој што живее на 
нивната територија; 
• Општина Демир Капија е единствената Општина од Регионот која има просек на потрошени средства по 
глава на жител за сите пет години од над 300 евра и таа е единствената општина која потрошила повеќе од 
400 евра за секој жител во една година; 
• Општина Велес како најголема општина во Регионот, пак потрошила најмалку пари по глава на жител во 
периодот од 2013 до 2017 година. Во 2013, Општината потрошила само 182 евра по жител, што се најмалку 
потрошени средства во сите пет години од сите девет општини. 
Oва истражување беше направено во рамки на проектот „Едуцирани и информирани граѓани предуслов за 
транспарентни институции“ кој е дел од вториот повик за регрантирање на проектот „Граѓанска Алијанса за 
транспарентност – Набљудување на процесот на реформи во јавната администрација од страна на граѓански 
организации“ кој го спроведуваат Фондацијата Отворено Општество – Македонија и Евротинк – Центар за 
европски стратегии, а финансиски поддржан од Европската Унија. 
 

Велешките здруженија разговараа како да дојдат до европските проекти 
Во организација на Делегацијата на ЕУ на 28.2.2019 год. (четврток) во Општина Велес се орагнизираше 
средба со здруженијата на граѓани од Велес. Целта на овој процесот беше на мапирање и утврдување на 

реалните потреби и проблеми на граѓанските 
организации при аплицирањето и 
реализацијата на проекти финансирани од 
ЕУ. Модератор на средбата беше Зехра 
Качапор Џиќик, консултант ангажиран од 
Делегацијата на ЕУ. Преставник на оваа 
средба од страна на извиднички одред беше 
старешината на одредот, м-р Ангелче Гушев. 
Од искажувањето на ореставниците на 
граѓанските здруженија во Велес беше 
вооченото недоволно учество на помалите 
граѓански организации од општините во 
споредба со оние од Скопје, комплицираните 
процедури и обемната документација беа 
посочени како најгорливи проблеми со кои се 
соочува граѓанскиот сектор. Велешките 

невладини организации како приоритетни области ги посочија младинскиот активизам, социјалното 
претприемништво, туризмот и локалниот развој. Тие побараа повеќе средства за јакнење на капацитетите и 
институционалниот развој на организациите за користење на европските фондови. На средбата беше 
заклучено дека за пристап до поголемите кохезиони фондови ќе биде потребно граѓанскиот сектор уште сега 
да се вмрежи и заеднички со општината да работи на проектни апликации. Како што истакна госпоѓа Качапор, 
забелешките од граѓанскиот сектор, од повеќе општини ќе бидат доставени до надлежните за програмирање 
на фондовите на ЕУ, со цел да им се овозможи на граѓанските организации заедно со општините да 
реализираат поголем број проекти во интерес на сите граѓани. Воедно, на работилницата што се одржа во 
Општина Велес беше заклучено дека е неопходно сите идни проекти да бидат во согласност со стратешките 
планови на општината. 
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Телекомуникациската компанија оне.Вип со поддршка 
за извидниците во Велес и Македонија 

 
Со Vip Combo Box уредите кои беа доделени во 
одредите ширум Македонија ќе се воспостави 
бесплатен интернет пристап за извидничките 
одреди ширум Македонија, со што ќе им се олесни 
организацијата и реализацијата на работните 
активности кои се дел од нивните годишни 
извиднички програми и планови.Воедно вакови 
уреди ќе бидат поставени и во извидничките 
домови кои ги поседуваат извидничките одреди во 
Македонија. Така и извидничкиот одред “Димитар 
Влахов“ – Велес доби два уреди наменети за во 
извидничката канцеларија во Велес и еден за 
извдиничкиот центар “Голозинци“. Со поставување 
на уред во извидничкиот центар во Голозинци се 

зголемува и квалитетот на самиот центар. Соработката помеѓу оне.Вип и Сојуз на извидници на Македонија 
започна за време на 12-та Извидничка смотра која се одржа во охридското село Скребатно, за време на која 
операторот овозможи целосна мрежна и интернет покриеност, со што беше овозможена подобра и побрза 
комуникација помеѓу самиот организатор и преку 1.000 учесници на овој светски извиднички настан и на 
Европската извидничка академија 2018 на која учествуваа повеќе од 200 учесници од 40 европски земји, а за 
кои оне.Вип обезбеди бесплатни припејд картички, кои на гостите од странство им овозможија да бидат во 
контакт во секое време и да го истражат главниот град, посетувајќи негови значајни историски и културни 
објекти, но и модерни локали, од кои истите беа навистина воодушевени. Овој настан беше само поводот и 
почетокот на поддршката која и понатаму ќе ја пружаат од операторот. 
 
 
 

Хајк до месноста Св.Илија 
 

 
 
Остварувајќи ја годишната програма за работа на 
извидничкиодред “Димитар Влахов“ – Велес на 
2.3.2019 год. (сабота), членови на одредот 
реализираа хајк до врвот Св. Илија во близина на 
Велес, а воедно го посетија и црковниот комплекс 
Св.Илија место каде што нашиот одред реализира 
голем број на програмски активности. 
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21 година братско живеење 

 
 
Пред дваесет и една година, на 7 март во 1998 година на свечената Академија одржана во Големата сала на 
Општина Велес, а по повод 45 годишнината на извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес се изврши 
збратимувањето на извидничкиот одред “Димитар Влахов“ со извидничкиот одред “Мија Станимировиќ“ од 
Ниш – Република Србија. Во времето кога на овие простори дејствуваа деструктивни состојби и 
недоразбирања, нашите две извиднички единици се договорија да соработуваат и да работат на 
унапредувањето на извиднчкиот дух, љубовта кон природата и младинските активности. Како одреди и 
понатуму ги надминуваме временските, територијалните и јазични бариери и понатаму без резервно ги 
продлабочуваме извидничките активности, се со цел да го издигнеме на највисоко ниво извидничкото 
братство помеѓу нашите два града Велес и Ниш, нашите две држави Србија и Македонија.  Со нашите 
активности во овие 21 години заеднички средби на извидници, школи за обука, смотри и останати заеднички 
одредски активности на братско живеење докажавме дека можеме да ги воспитуваме младите на полето на 
образованието и воспитанието на младите во духот на основните принципи и методи на извидничкото 
движење. 
 
 
 

Активности од проектот “ Една идеја , еден сон- една цел“ 

Согласно проектните активности во месец јануари и февруари се посетија дел од населените места во 
Општина Чашка. Преку посетата се остварија средби со млади лица и воедно одбраа локални координатори 
со кои Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес ќе биде во контакт и остварува соработка. 
Комуникацијата со локалните кооринатори од населените места има за цел потттикнување на младите и 
можност за актибно нивно вклучување во креирање на локален акционен план за млади во Општина Чашка. 
Во месец јануари – февруари локални координатори за комуникација имаме од населените места : Населба 
Чашка, Голозинци, Мелница, Горно Врановци, Дреново, Горно Јаболчиште, Долно Јаболчиште, Долно 
Врановци, Мартолци, Согле, Теово, Оморани, Богомила, Ореше, Нежилово, Извор. 
Во месец март до денес, се посетија и избраа локални координатори и од населните места : село Чашка, 
Еловец, Лисиче, Отиштино, Војница, Бистрца, Папрадиште. На крај очекуваме 29 локални координатори од 
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42 населени места на Чашка.Воедно се подготвува и анктениот прашалник за потребите на младите и истиот 
ќе се спроведе низ населените места на Општина Чашка. 200 млади на возраст од 15 до 30 години ќе имаат 
можност да учествуваат со нивните потреби се со донесување на одлуки на локално ниво и подобрување на 
животот на младите во населените места во Чашка.Проектот „ Една идеја, еден сон- една цел“е поддржан 
преку проектот„ Правна помош и поддршка за зајкнување на капацитетите за застапување и одржливост на 
локални и граѓански организации “, финансиран од Европската Унија. 
 

Годишно изборно Собрание на одредот 
На 27.03.2019 год. (среда) во големата сала 
на во Домот на НВО во Велес се одржа 
редовното ИЗБОРНО годишно собрание на 
извиднички одред “Димитар Влахов“. На 
годишното изборно собрание беа разгледан 
и усвоен наративниот и финасискиот 
извештај за работата на одредот за 
периодот од 2015 – 2018. Старешинство на 
извиднички одред “Димитар Влахов“ Велес 
Воедно на ова собрание се избра и 
Старешина на одредот, а тоа е м-р Ангелче 
Гушев и новото старешинство на одредот во 
состав: Ненад Андреевски, Бојан Миклош, 
Благој Ѓорѓиев, Благој Ѓорчевски, Влатко 
Влахчев и Златко Ристов. Додека пак за 
надзорен одбор на одредот беа избрани: 
Благој Јорданов, Димов Јордан и Ване 

Сарагиновски. Старешина наизвиднички одред “Димитар Влахов“, м-р Ангелче Гушев Во рамките на ова 
изборно годишно собрание имаше и предложени статутарни извени, а беа презентирани и тековните проекти 
и активности на одредот. 
 

Едукативен камп: Една идеја, еден сон – една цел ! 
Извидничкиот одред “Димитар 
Влахов“ Велес во перидот од 5 до 
7.4.2019 год. во извидничкиот 
центар “Голозинци“ во 
истоименото место во Општина 
Чашка, го реализираше првиот 
едукативен камп во рамките на 
проектот “Една идеја, еден сон, 
една цел! “. На овој камп педесете 
учесници млади од Велес, Чашка 
и Штип преставени преку 
извидничкиот одред “Димитар 
Влахов“, извидничкиот одред 
“Еквинокс“ и иницијативата на 
млади за формирање на одред од 
Чашка, работеа на креирање на 
упатства за планирање и 

реализирање на младински активности.Покрај ова сите педесетина учесници во еден дел од кампот работеа 
и активности за совладување на вештини и вештарства што дополнително ќе зголемуваат младинските 
активности. Предходно беа реализирани активности на проектот како што се посета и организирани средби 
по месните заедници како и избор на локални координатори со кои ќе се комуницира и соработува при 
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креирање и реализирање на младински активности, а воедно е спроведена анкета преку анкетен прашалник 
за потребите на младите и нивната улога во Општина Чашка. 

Долгогодишното функционирање на извидничкиот одред 
“Димитар Влахов“ на територија на Општина Чашка 
преку извидничкиот центар во Голозици придонесува со 
користење на нови методологии за самоорганизирање 
на младински активности и зголемено учество на 
младите во процесот на носење на одлуки како и 
зајакната соработка меѓу локалните власти и 
граѓанските организации. 
Проектот е поддржан преку проектот “Правна помош и 
поддршка за зајкнување на капацитетите за застапување 
и одржливост на локални и граѓански организации“, 
финансиран од страна на Европската Унија. 
 
 

Давање на свечен Завет 
Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ Велес во перидот на 6.4.2019 год. (сабота) во извидничкиот центар 

“Голозинци“ во истоименото место во Општина Чашка, во рамките на едукативниот камп “Една идеја, еден 
сон, една цел! организираше и свечено давање на Завет. 
На овој настан 28 извидници од извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес, извидничкиот одред 
“Еквинокс“ – Штип и иницијативата на млади за формирање на одред од Чашка го дадоа својот свечен Завет. 
 

Годишно Собрание на СИМ 
Во периодот од 12 до 14.4.2019 год. во Извиднички 
центар во Охрид петмина извидници од 
извидничкиот одред “Димитар Влахов“ земаа 
учество на редовното годишно собрание на Сојуз на 
извидници на Македонија. Делегацијата на 
велешкиот одред беше составена од: Ангелче 
Гушев, Ване Сарагиновски, Ангел Радевски, Влатко 
Влахчев и Јордан Бајрактаров. 
На ова редовно годишно собрание беа усвоени и 
годишните извештаи, направени и статутарни 
измени, а беше избран и нов трочлен надзорен 
одбор. Во новиот надзорен одбор кои беше избран 
од страна на Собранието на СИМ беше избран и 
старешината на извиднички одред “Димитар 
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Влахов“, Ангелче Гушев. Остатокот од овој работен викенд Собранието на СИМ го искористи за поставување 
на насоки за тековната година и консултација за изработка на политики, правилници и документација. 
 
 

Обука за јакнење на организациските капацитети 
Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес како 
корисник на грант во рамките на програмата “Правна 
помош и поддршка за зајакнување на капацитетите за 
застапување и одржливост на граѓански организации“ со 
двајца претставници од одредот учествуваше на обука 
за јакнење на организациски капацитети. На обуката која 
што се одржа од 16 до 19 април 2019 во Хотел Тино – 
Св. Стефан во Охрид од страна на извиднички одред 
“Димитар Влахов“ учество зема Кире Харалампиев и 
Александар Перковски. Обуката беше спроведена од 
страна на Гордана Стефковска Вељановска од 
Македонска асоцијација за применета психологија – 
МАПП Симболикум. Обуката покрие повеќе теми кои се 
од значење за зајакнување на нашите организации како 

што се: организацискиот менаџмент, комуникациски вештини, лидерство, управување со тим, справување со 
кризи и управување со време. Проектот на извиднички одред “Димитар Влахов“ – Велес, “Една идеја, еден 
сон- една цел“ е поддржан преку проектот “Правна помош и поддршка за зајкнување на капацитетите за 
застапување и одржливост на локални и граѓански организации “, финансиран од Европската Унија. 
 
 

Велешките извидници први на 46 Меморијал “Марко Граорковски“ 
Во Катлановска Брезица во 
организација на извидничко 
поречанскиот одред “Јадран“ од 
Скопје од 19 до 21.4.2019 год. се 
одржа 46 Меморијал Марко 
Граорковски“. Овoj меморијал ги 
опфаќаше следните категории на 
членство: извидници (12-15 години), 
истражувачи-ровери (16-24 години). 
Учесници на Меморијалот “Марко 
Граорковски“ беа повеќе од 250 
извидниците од Скопје, Велес, 
Кичево, Охрид, Св.Николе, Прилеп, 
Битола и гости од Ниш и Белград, 

Република Србија. Типот на натпреварите на овој меморијал беше – традиционалната ориентација.Патрола 
“Чичко Врап“ Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ од Велес зема учество со дванаесет извидници или две 
патроли во категоријата на извидници и истражувачи-ровери. Оваа патрола за освоеното прво место 
обезбеди и ваучер за летовање на Јадранското море во Буљарица, Црна гора. Патрола “Чичко Врап“ од 
велшкиот извиднички одред го освои првото место во категријата истражуважи-ровери, а патролата 
“Гемиџии“ зема учество во конкуренцијата на извидници. Победничата патола на ИО “Димитар Влахов“ од 
Велес беше составена од следните извидници: Благој Ѓоргиев, Трајче Темелковски, Стефче Рогужаров и 
Кире Харалампиев. Додека пак втората патрола на нашиот одред беше составена од: Иван Гушев, Тино 
Ангелов, Павел Шопов и Бојан Трендафилов. 
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ЛОКАЛНИ КООРДИНАТОРИ во Општина Чашка 

Територијата на Општина Чашка е на површина од 825 км 2 на која се наоѓаат 42 населени места и тоа : 
Чашка, Војница, Раковец, Дреново, Отиштино, Бањица, Бусилци, Голозинци, Горно Врановци, Мелница, 
Лисиче , Ново Село, Крива Круша, Крајници, Еловец, Витанци, Горно Јаболчиште , Долно Јаболчиште, Извор 
, Долно Врановци, Оморани, Мартолци, Владиловци, Крнино, Попадија , Поменово, Степанци, Смиловци , 
Стари Град, Богомила,Капиново,Плевење, Бистрица, Теово,Согле, Ореше, Нежилово , Папрадиште, 
Црешнево ,Ораов дол , Габровник,Мокрени.Преку директни средби со месното население се избраа локални 
координатори од населениете места со кои продолжува одредот да комуницира и биде во постојана 
комуникација се со цел да се помогне во локалната средина . Се мотивираат сите млади лица од населените 
места да бидат активни во комуникацијата со нас, и воедно придонесат кон задволување на потребите нивни 
и обезбедат активно учество во креирање на јавниот живот во локалната заедница. 
Месните заедници преку своите активности ја запознаваат локалната самоуправа за своите приоритети и 
потреби, со што придонесуваат во креирањето на годишните пробрами за работа на локалната самоуправа. 
Месни заедници и населени места кои ги опфаќаат: 
1.МЗ “Илинден”- Населба Чашка Николовски Ристе 

2. МЗ “Керамидна” -Населба Чашка ,Крива Круша ,Ново Село Марјан Петровски 
3 . МЗ “Чашка” -Село Чашка Васко Јанкуловски 
4. МЗ “Раковец” -Раковец Ристовски Тале 
5. МЗ “Еловец” –Еловец Џемази Ахмедов и Стојанче Стојановски 
6. МЗ “Голозинци” -Голозинци Димовски Благојче 
7 . МЗ “Мелница” -Мелница Имер Палановски 
8 . МЗ “Лисиче” -Лисиче Љупче Николовски , Благоја Јанковски 
9 . МЗ “Горно Врановци”- Горно Врановци Серафие Максудова 
10. МЗ “Дреново”- Дреново Иле Миновски 
11. МЗ “Горно Јаболчиште” -Горно Јаболчиште Фуат Садиков 
12. МЗ “Долно Јаболчиште”- Долно Јаболчиште Салетин Имеров 
13. МЗ “Отиштино” –Отиштино Азен Бишевац 
14 .МЗ “Бањица” -Бањица Себахат Беќиров 
15. МЗ “Војница”- Војница Сарагинов Никола 
16 .МЗ “Крајници”- Крајници Зоран Костовски 
17 .МЗ “Долно Врановци” -Долно Врановци, Врановски Анови Рабил Кадриов 
18 .МЗ “Стари Град” -Село Стари Град, Населба Стари Град Трајче Тодоровски 
19 .МЗ “Мартолци” -Мартолци, Плевење Орце Петрушевски 
20 .МЗ “Согле” -Согле Јулијана Стошиќ 
21 .МЗ “Бусилци” -Бусилци Садудин Арифов 
22 .МЗ “Теово”- Теово ,Ораов Дол, Габровник Гоце Трајковски 
23. МЗ “Мокрени”- Мокрени Алчев Боро 
24 .МЗ “Оморани” -Населба В.Антевски ,Село Оморани Влатко Стевановски 
25. МЗ “Бистрица” -Бистрица Гоце Станчев , Трајче Стаменковски 
26 .МЗ “Богомила”- Богомила, Папрадиште ,Црешнево, Капиново Јовановски Влатко 
27. МЗ “Ореше”- Ореше Ѓурчиновски Васко 
28. МЗ “Нежилово” -Нежилово Димовски Славко , Живко Димовски 
29 .МЗ “Извор” – Извор ,Степанци ,Смиловци, Крнино, Попадија ,Владиловци Марина Саздова 
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116 години од Солунските атентати 
 

 
 
На 30.4.2019 год.(вторник) , делегација на извиднички одред “Димитар Влахов“ заедно со поединци, 
делегации, Градоначалникот на Велес, претставници на Општина Велес, општинската организација на 
Сојузот на борците, здруженијата на граѓани, јавните инситуции и ученици од основните и средни училишта 
од Општина Велес, денес, пред паметникот на Гемиџиите оддадоа почит кон саможртвата на младите 
Македонци, кои пред 116 години во Солун го кренаа својот глас против османлиското угнетување и 
неподносливите услови во кои живее македонскиот народ во рамките на Османлиската држава. Со 
положување цвеќе и краток осврт за подвизите кои македонските студенти во Солун, пред сè велешани, 
синови на богати велешки трговски фамилии ги направиле, присутните денес, потсетија на нивната 
решителност и на мотото под кое биле заколнати, “Се арчиме за Македонија”. Во периодот од 28. април до 1. 
мај 1903 година биле извршени серија бомбашки напади во Солун, од страна на Гемиџиите, анархистичка 

револуционерна група на млади 
интелектуалци, со цел напад на најзначајниот 
европски град во Османлиската Империја, 
Солун, за да се привлече вниманието на 
големите сили кон третманот на 
македонскиот народ и разрешување на т.н. 
македонско прашање. Во изведувањето на 
Солунските атентати учествувале десетмина 
гемиџии: Јордан Поп Јорданов – Орцето, 
Константин Кирков, Димитар Мечев, Илија 
Трчков, Владимир Пингов, Павел Шатев, 
Марко Бошнаков, Милан Арсов, Георги 
Богданов и Цветко Трајков, поголемиот дел 
од нив со потекло од Велес и велешко. 
Делегацијата на извиднички одред “Димитар 

Влахов“ – Велес ја сочинуваа: Иван Гушев, Мартина Дејаноска и Катерина Гушева. 
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Велешките извидници ја населија “Фениксија“ 
Четворица извидници или една патрола 
на на извидничкиот одред “Димитар 
Влахов“ – Велес во периодот од 3-
5.5.2019 год. земаа учество на акцијата 
која беше насловена како “Експедиција 
населување на Фениксија“ во 
организација на извидничкиот одред 
“Феникс“ од Прилеп. Патролата ја 
сочинуваа Трајче Темелковски, Благој 
Ѓорѓиев, Кире Харалампиев и Сара 
Нунеска. Оваа акција извидниците од 
Прилеп ја организираа трет пат по ред , 
а на која учествуваа над 200 извидници 
од Македонија и Србија. Учесниците на 
настанот беа сместени во шатори во 

близина на манастирот Св. Јован Крстител кај “Маркова Чешма“. Целта на кација беше преку натпревари во 
ориентатција и дружење екипите да го населуваат измислениот континент “Фениксија“. Натпреварувачите 
имаат стаза од пет часа низ градот со што ги посетија културните знаменитости на Прилеп. Потоа се враќа на 
стартното место, а имаа и полигон со игри. 
 

Велешките извидници пример за волонтери 
Делегација на извиднички одред “Димитар Влахов“ – 
Велес на 9.5.2019 год. (четврток) во големата сала 
на Општна Велес учествуваа на трибината која беше 
насочена кон Волонтерството како активност, а која  
беше во фокусот на  одбележување на 9. Мај, Денот 
на Европа. Трибина беше под наслов “Нашата 
волонтерска приказна”, чија цел беше да се 
информираат младите околу можноста за 
волонтерската работа во нашиот град и во 
странство, но и за придобивките од членувањето во 
младинските организации како волонтери, како за 
нив самите, така и за целата заедница во која 
делуваат. Пред многубројните присутни, поголемиот 
дел од нив ученици од основните и средни училишта 
од Општина Велес, четворица говорници, искусни 

волонтери од Велес, преку мотивациски говори ја споделија својата приказна и стекнатото искуство што им 
помогнало преку волонтирањето да се изградат себе си и 
да израснат во подобри личности и станат 
професионалци во својата работа. Ангелче Гушев од 
извидничкиот одред “Димитар Влахов“ Велес, Анастасија 
Андовска од „Активо“, Ангел Киров од Организацијата на 
Црвениот Крст и Игор Смилев од еколошката групација „ 
Гринпауер“ споделија повеќе информации за тоа што 
значи да се биде волонтер, но и што значи да се биде дел 
од еден тим во една граѓанска организација.На трибината 
имаше претставиници, волонтери и од Мировниот корпус 
на Македонија, млади Американци кои волонтираат и 
живеат во Велес веќе две години. Тие го истакнаа 
значењето на младинскиот активизам и преку лични примери објаснија како тој може да им го промени 
животот на младите на подобро. 
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Градоначалникот на Општина Велес, Аце Коцевски, 
кој е и самиот започнал како граѓански активист, во 
својот поздравен говор кон присутните, ја поддржа 
иницијативата за организирање трибина од ваков тип 
и испрати порака до сите млади за споделување и 
правилно насочување на своето слободно време кон 
нешта кои водат кон подобрување на средината во 
која живееме и делуваме. „ Вашето бројно присуство 
значи дека умеете да ги препознаете европските 
вредности и уште денес да ја видите иднината. Ве 
поканувам активно да се вклучите во сите 
волонтерските програми и активности. Најсреќните 
луѓе на светот не се оние кои најмногу земаат, туку 

оние кои најмногу даваат“ – истакна Коцевски во своето обраќање пред младите.Трибината е дел од проектот 
“Младински локални инцијативи” и е поддржан од Младиинфо преку европските фондови, а го реализираше 
тим од 9 млади велешани кој имплементира иницијатива за застапување во Велес, под името “Be the 
change”/Биди промената. 
 
 

Учество на 44 Меморијал “Чика Драги“ во Ниш 
Извидничкиот одред “Димитар 
Влахов“ – Велес на покана на 
извидничкиот одред “Мија 
Станимировиќ од Ниш, Република 
Србија во периодот од 10 до 12 мај 
2019 година со осум извидници – 
зема учество на “44 Меморијал 
Чика Драги“. Овој меморијал 
претставува еден од нај старите и 
нај посетен извиднички собир на 
извидници во Република Србија. На 
оваа манифестациија учество 
земаа повеќе 150 извидници од 
Србија, Босна и Херцеговина и 
Македонија со околу 30 патроли кои 
се натпреварува во областа на 
топографијата и ориентацијата во 
непознат терен. Извидниците од 
Велес кои се натпреваруваа во 

рамките на “44 Меморијал Чика Драги“ во категоријата на истражувачи го освоија седмото место. Патролата 
која го освои седмото место беше во состав: Давид Темелковски, Лазе Андов, Иван Гушев, Кире 
Харалампиев и Трајче Темелковски. 
 

Креативен камп за планирање и реализирање на младински активности за ЛАП 
 
Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ Велес во перидот 
од 17 до 19.5.2019 год. во извидничкиот центар 
“Голозинци“ во истоименото место во Општина Чашка, го 
реализираше вториот едукативен камп во рамките на 
проектот “Една идеја, еден сон, една цел! “. На овој камп 
педесете учесници млади од Велес, Чашка и Виница 
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преставени преку извидничкиот одред “Димитар 
Влахов“, извидничкиот одред “Армонија“ и 
иницијативата на млади за формирање на одред 
од Чашка, работеа на планирање и реалиизрање 
на младински активности за Локален Акционен 
План.Покрај ова сите педесетина учесници во 
еден дел од кампот работеа и активности за 
совладување на топографијата со што 
дополнително ќе зголемуваат младинските 
активности. Предходно беа реализирани 
активности на проектот како што се посета и 
организирани средби по месните заедници како 
и избор на локални координатори со кои ќе се 
комуницира и соработува при креирањеи 
реализирање на младински активности, а воедно 

е спроведена анкета преку анкетен прашалник за потребите на младите и нивната улога во Општина Чашка. 
Долгогодишното функционирање на извидничкиот одред “Димитар Влахов“ на територија на Општина Чашка 
преку извидничкиот центар во Голозици придонесува со користење на ови методологии за самоорганизирање 
на младински активности и зголемено учество на младите во процесот на носење на одлуки како и зајакната 
соработка меѓу локалните власти и граѓанските организации.Проектот е поддржан преку проектот “Правна 
помош и поддршка за зајкнување на капацитетите за застапување и одржливост на локални и граѓански 
организации“, финансиран од страна на Европската Унија. 

 
Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ ја прославија славата Св. “Кирил и Методиј“ 

Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес, 
почитувајки ги основните принципи на 
извидничкото движење и оваа годината на 23 мај 
2019 год. (четврток) ја прослави одредската 
слава Св. “Кирил и Методиј“ – македонски и 
сесловенски просветители, со што ја 
дополнуваме и нашата воспитно-образовна 
дејност како младинска организација. 
Овогодинешните кумови на одредска слава беа 
Благој Јорданов и Јордан Димов. На 
овогодинешната одредска слава учество земаа и 
преставници на нашиот братски одред “Мија 

Станимировиќ“ од Ниш – Република Србија. По богослужбата на преставниците на МПЦ беше одреден и 
кумот за идната одредска слава, а тоа е Ненад Андреев. Со почита кон сесловенските просветители на сите 
членови на одредот и наши сограѓани од православната вероисповест им посакуваме знаење, мудрост и 
љубов кон науката со што ќе им се помогне во борбата со задачите и предизвиците кои ги носи животот. Да 
биде свето името на Св. Кирил и Методиј! 
 

70 години извидништво во Велес 
 
Во далечната учебна 1948-1949 година со Законот за 
предвојничка обука во рамките на Гимназијата “Кочо 
Рацин” во Велес започнуваат да се формираат првите 
одделенија кои што работат активности слични на нашите, 
извидничките. 
Васил Ѓоргов, велешанец кои што студирал економски 
науки во западно европските држави, го видел и го пренел 
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скаутското движење во Велес. Тој во учебната 1948-1949 поткрепен со Законот за предвојничка обука заедно 
со гимназиските професори Тодор Гравчев и Петар Петровски кои се професори по Фискултура започнуваат 
да го промовираат извидничкото движење преку предвојничката обука. Ги формираат првите одделенија кои 
работеле активности од типот на: подигање на шатор, движење со компас, подготовка на храна, прва помош, 
сигнализација. За подобрување на здравствената состојба на вработените и организирање на рекреативни 
активности за поздравување било и формирањето на слични единици во тогашните претпријатија Монопол и 
Механичка. 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. 
 

Креативен камп за работа со млади и за млади 
Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ 
Велес во перидот од 14 до 16.6.2019 год. во 
извидничкиот центар “Голозинци“ во 
истоименото место во Општина Чашка, го 
реализираше третиот едукативен камп во 
рамките на проектот “Една идеја, еден сон, 
една цел! “. На овој камп педесете учесници 
млади од Велес, Чашка, Битола и Прилеп 
преставени преку извидничкиот одред 
“Димитар Влахов“, извидничкиот одред 
“Феникс“, извидничкиот одред “Молика“ и 
иницијативата на млади за формирање на 
одред од Чашка, работеа на активности за 
работа со млади и за млади. Покрај ова сите 
педесетина учесници во еден дел од кампот 

работеаи активности за совладување на работни извиднички материјали со што дополнително ќе 
зголемуваат младинските активности. Предходно беа реализираниактивности на проектот како што се посета 
и организирани средби по месните заедници како и избор на локални координатори со кои ќе се комуницира и 
соработува при креирање и реализирање на младински активности, а воедно е спроведена анкета преку 
анкетен прашалник за потребите на младите и нивната улога во Општина Чашка. 
Долгогодишното функционирање на извидничкиот одред “Димитар Влахов“ на територија на Општина Чашка 
преку извидничкиот центар во Голозици придонесува со користење на овие методологии за 
самоорганизирање на младински активности и зголемено учество на младите во процесот на носење на 
одлуки како и зајакната соработка меѓу локалните власти и граѓанските организации. 
 

Развој на македонски туристички дестинации 
На 19.6.2019 год. (среда) во просториите на Општина Велес 
се одржа работен состанок на која претставници од Проектот 
за локална и регионална конкурентност, пред присутните 
претставници на туристичката заедница од градот, на 
невладиниот сектор, на Вардарскиот плански регион и на 
Општина Велес го презентираа процесот на консултации за 
формирање на организација за управување со дестинации во 
државава. Во идниот период ќе се основа Основна група на 
засегнати страни која активно ќе се вклучи во овој процес. На 
овој состанок од страна на извиднички одред “Димитар 
Влахов“ – Велес учествуваше старешината на одредот, м-р 

Ангелче Гушев. Велес како дел од Тиквешката туристичка дестинација, благодарение на својата 
местоположба и поради близината на автопатот Е75 низ кој поминуваат милиони туристи секоја година, има 
неискористени потенцијали за да стане најзначајната транзитна туристичка дестинација во државата. 
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Создадени десет упатства за младински активности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Во рамките на активностите од проектот “Една идеја, еден сон, една цел“ реализиран од страна на 
извиднички одред “Димитар Влахов“ – Велес, од работата на тимовите кои функционираа на трите 
едукативни кампови произлегоа и пакетот на упатства за реализирање на младински активности (хендаути). 
Десетте упатства беа креирани од потребата на младите и изработени се на следните теми: 
• Сите за еден, еден за сите 

• Што гледаме ? 

• Бивак 

• Да засадиме дрво 

• Борба против алкохолот и цигарите 

• Да ја запознаеме природата 

• Изработка на кукичка за птици 

• Јака желба 

• Одиме на излет 

• Хајк + пловидба + дружење = забава  
 

Велешките извидници – волонтери во ИЦО – Охрид 
 
Врз основа на објавениот Повик на Сојуз на 
извидници на Македонија, за волонтери во 
Извиднички Центар Охрид во Охрид, шест 
членови на извидничкиот одред “Димитар 
Влахов“ од Велес во периодот од 25.6 до 
10.7.2019 год. за потребите на Извидничкиот 
Центар работат како волонтери на следните 
позиции: 
• Волонтери за логистика, 

• Волонтери за програмски дел, 

• Волонтери за одржување и хигиена. 
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Локален Акционен План за млади за Општина Чашка 

 
Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ реализирајќи го проектот “Една идеја, еден сон – една цел“ го создаде 
Локалниот Акционен План за млади за Општина Чашка. Локалната младинска стратегија на Општина Чашка 
е за период 2019 до 2021 година и истата опфаќа: младинско информирање, младинско учествож, локална 
младинска работа – вработување и образование (формално и неформаплно), квалитет на живот. Локалниот 
акционен план за млади е со време на спроведување за предложените мерки е за период од 2019 – 2021 
година. ЛАП от овозможува делување на сите младински органзиации и здруженија на граѓани кои делуваат 
на територија на Општина Чашка преку форми на соработка и партнерство со сите локални, регионални и 
национални, домашни и странски иснтитуции. Предложените мерки и акции имаат можност да се 
реализираат со финансиски средства и поддршка од локалната самоуправа, здруженија на граѓани,јавни и 
образовни инстотуции, домашни и странски донатори, фондации и институции од локално , регионално и 
национално значење. Преку целите, акциите и задачите ќе се подобри и овозможи подобар квалитет на 
живот на младите и формите на младинско здружување и вмрежување. 
 
 

Велешките извидници на летовање во Буљарица 
 

Извидниците на извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес, Благој 
Ѓорѓиев, Кире Харалампиев, Стефан Рогужаров и Иван Гушев 
вопериодот од 13-22.7.2019 год. се наоѓаат на наградно летување во 
извидничкиот камп на ИПО “Јадран“ во Буљарица, Црна гора. 
Ова наградно летовање извидниците од велес го стекнаа со освоеното 
првото место во категоријата истражуважи-ровери на 46 “Меморијал 
Марко Граорковски“ во организација на ИПО “Јадран“ – Скопје, кој се 
одржа од 19 до 21.4.2019 год. во Катлановска Брезица. Споименатите 
извидници беа членови на Патрола “Чичко Врап“.Типот на натпреварите 
на овој меморијал беше – традиционалната ориентација и учество 
земаа повеќе од 250 извидниците од Скопје, Велес, Кичево, Охрид, 
Св.Николе, Прилеп, Битола и гости од Ниш и Белград, Република 
Србија. 
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Усвоен Локален Aкционен План за млади 
Извидничкиот одред “Димитар 
Влахов“ реализирајќи го проектот 
“Една идеја, еден сон – една цел“ 
го креираше усогласен со 
Стратегијата за млади, Локалниот 
Акционен План за млади за 
Општина Чашка. 
Локалнниот акционен план за 
млади на Општина Чашка е за 
период 2019 до 2021 година и 
истата опфаќа: младинско 
информирање, младинско 
учество, локална младинска 
работа – вработување и 
образование (формално и 

неформаплно), квалитет на живот.Целите, мерките, активностите во ЛАПот се со временска рамка на 
спроведување за период од 2019 – 2021 година. ЛАП от овозможува делување на сите младински 
органзиации и здруженија на граѓани кои делуваат на територија на Општина Чашка преку форми на 
соработка и партнерство со сите локални, регионални и национални, домашни и странски иснтитуции. 
Совет на Општина Чашка Предложените мерки и акции имаат можност да се реализираат со финансиски 
средства и поддршка од локалната самоуправа, здруженија на граѓани,јавни и образовни инстотуции, 
домашни и странски донатори, фондации и институции од локално , регионално и национално значење. 
Преку целите, акциите и задачите ќе се подобри и овозможи подобар квалитет на живот на младите и 
формите на младинско здружување и вмрежување. На двесет и седмата седницата на Совет на Општина 
Чашка, оддржана на 23 јули 2019 година го усвои Локалниот акционен план за млади за Општина Чашка. 
Локалната самоуправа се залага за подобрување на квалитетот на живот во населените места се со цел 
задржување на населението во своите места. 
 
 

Учество на семинар со ЦИВИЛ 
 
Во периодот од 14 и 15.8.2019 год. 
(вторник-среда) граѓаните на Велес, 
претставниците на граѓански здруженија и 
јавната администрација покажаа голем 
интерес за семинарот на ЦИВИЛ за 
транспарентност и одговорност кој се одржа 
во хотел „Романтик“, на брегот на езерото 
„Младост”. Граѓаните на Велес, 
претставниците на граѓански здруженија и 
јавната администрација покажаа голем 
интерес за семинарот на ЦИВИЛ за 
транспарентност и одговорност кој вчера и 
денес се одржува во хотел „Романтик“, на 
брегот на езерото „Младост”. На овој 
семинар учество зема и старешината на 

извиднички одред “Димитар Влахов“- Велес, м-р Ангелче Гушев. 
Семинарот беше посветен на стратешкото планирање на проектот “Граѓански објектив: Транспарентност и 
одговорност во политичките процеси“, финансиран од Национален фонд за демократија (National Endowment 
for Democracy). 
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семинарот беа поканети и говореа градоначалникот на Општина Велес, Аце Коцевски, претседателката на 
Државната комисија за спречување 
на корупција (ДКСК), Билјана 
Ивановска, активистот за човекови 
права, Бранимир Јовановиќ, како и 
Џабир Дерала, претседател на 
ЦИВИЛ. Појаснувајќи ја врската 
помеѓу НВО секторот и општината, 
Коцевски истакна дека вистинска 
демократија не може да има без 
развиен граѓански сектор. „Од 
успешната соработка со граѓанските 
организации мое да произлезе 
подобар живот за граѓаните,а од 
друга страна тоа ќе биде гаранција 
дека општините работат 
транспарентно и отчетно“, истакна 
Коцевски. Како реномиран експерт 

за финансии и член на Институтот за општествени и хуманистички науки, Јовановиќ направи анализа на 
главната тема и односот меѓу ветеното и исполнетото во изминатиот период. „Граѓански објектив: 
Транспарентност и одговорност во политичките процеси“ и преку презентации ги претстави примерите за 
злоупотреби на јавните ресурси и коруптивното однесување на политичките партии и нивните функционери. 
Излагањата на гостите можат да послужат како добра основа за идни активности на граѓанските организации 
и градење меѓусекторски партнерства за постигнување на повисока транспарентност и одговорност во 
политичките процеси на локално и национално ниво. За време на семинарот, гостите одговараа на 
поставените прашања од присутните граѓани и медиуми на теми што се од интерес за јавноста. 
 

 

 

Едeн убав текст за извидничкото пријателсво 
Во продолжение ви го пренесуваме тестот “Izviđačka prijateljstva“ објавен на 20.8.2019 год. на DW од страна 
на Маринко Секулиќ дописник од Сребреница за DW. 

Izviđači iz Srebrenice su na ljetovanju prvi put u Makedoniji bili 
davne 1974. godine. Kod prijatelja u Skopju 1992. se sklanjaju 
od rata. Nikad prekinuta prijateljstva danas se obnavljaju i 
učvršćuju. 
Izviđači iz Srebrenice u jednom autobusu i nekoliko “fića” na 
ljetovanje u Izvidnički centar Ohrid, prvi put odlaze u julu 
davne 1974. godine. Od tada, pa do početka ratnih sukoba na 
tlu bivše Jugoslavije pedesetak Srebreničana gotovo svake 
godine ljetuje u Ohridu. Taborovanje pod šatorima u uslovima 
i režimu sličnom vojničkom životu, davali su mladim ljudima iz 
cijele tadašanje Jugoslavije priliku za nova poznanstva, 
druženja, ljetnje ljubavi i sklapanja velikih prijateljstava koja 

traju i do danas.  
Srebrenčani su se najviše družili sa izviđačima iz Skopja i tadašnjeg Titovog Velesa. Toga se danas prisjeća Amir Mehmedović 
Gera, penzioner iz Srebrenice: Učešće u izviđačkim aktivnostima van granice država još u vrijeme bivše Jugoslavije je 
doprinosilo sklapanju novih prijateljstava i kršenju stereotipa “Rođenog nemam, ali Bato iz Skopja je moj izviđački brat. Na mojoj 
svadbi je bilo 17 gostiju iz Skopja” govori Mehmedović i dodaje:  „Ta prijateljstva su vječna. Tri prijatelja iz Skopja, strastveni 
ribolovci dolaze mi uskoro u goste na pecanje i druženje. Tada se okupi društvo pa priči i veselju nema kraja”, kaže Gera. U 
Makedoniju bijeg od rata Kada je ratno ludilo krenulo i na prostoru Bosne i Hercegovine pedesetak mladih Srebrenčana i 
nekoliko porodica se našlo u Skopju kod prijatelja. Bosanci su primljeni od Makedonaca otvorenih ruku. “Nismo ni mi imali 
mnogo. Makedonija je siromašnija zemlja od Bosne i Hercegovine, ali dijelili smo sve do zadnjeg parčeta hljeba“, kaže Son ja 
Gaševa za koju su tada Srebreničani govorili da im je druga majka, a njenu kuću u Briselskoj 7 su zvali „Bosanskom 
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ambasadom”. Sonja je uvijek nalazila načina da nađe bar neko rješenje za njihove probleme, od smještaja, hrane ili novca za 
nastavak puta koji je i sama pozajmljivala od prijatelja, pa vraćala kada i njoj vrate.Ivan Taušanov, tada serviser fotokopir i 
pisaćih mašina, a danas uspješni biznismen u Skopju u svoju kuću je primio bračni par sa troje male djece i podijelio sa njima 
sve što su imali. U stalnom kontaktu su i danas. Zanimljiv je i detalj kojeg se sjeća Dončo Petrovski nekadašnji sekretar Saveza 
izviđača Makedonije, danas penzioner koji živi u Skopju.“Početkom rata u BiH kod mene je došao jedan prijatelj iz Srebrenice. 
Poslije nekoliko dana dolazi i drugi sa suprugom i troje male djece. Stan je mali pa su u jednoj sobi spavali moja supruga sa 
dvije kćerke i supruga ovog prijatelja sa djecom. Ja na otomanu, a prijatelji iz Srebrenice zajedno na kauč. Do rata Bosance 
nismo ni razlikovali kao Srbe, Muslimane i Hrvate. Tada mi je palo na pamet da je jedan od mojih prijatelja Musliman, a drugi 
pravoslavne vjere, pa ih pitam „Ko tamo ratuje kad vas dvojica spavate u istom krevetu“? prisjeća se Dončo.Kako je vrijeme 
odmicalo vidjelo se da je “vrag odnio šalu” i većina Srebrenčana je otišla diljem svijeta, a nekolicina je u Makedoniji dočekala 
kraj rata.„Ta prijateljstva sa Makedoncima i naš odlazak u Skopje početkom rata mnogima od nas su vjerovatno spasili život”, 

kaže Sabit jedan od brojnih „podstanara” 
kod Sonje tada, a danas živi u Australiji. 
 
Angelče Gušev Guše, kaže da na 
susretima izviđača još “živi“ stara 
Jugoslavija.  
Stari skauti obnavljaju pokidane veze 
Nakon okončanja ratnih sukoba na tlu 
bivše Jugoslavije izviđački savezi 
novonastalih država ulaze u sastav 
Svjetske organizacije skauta. Stariji 
članovi koji se nazivaju “brđani” pokreću 
susrete koji obnavljaju pokidane veze. 
Angelče Gušev Guše, starješina izviđača 
iz Velesa kaže u šali da na tim susretima 
brđana još “živi“ stara Jugoslavija. 

„Inicijativa je došla iz Hrvatske i to funkcioniše već šest godina. Ne dolaze jedino Slovenaci. Ne znam zašto. Sastajemo se 
svake godine u drugoj zemlji. Generacije se smjenjuju, ali relacije i veze ostaju i jačaju. Nastojimo ta naša dobra iskustva 
prenijeti na mlađe, da nastave onako kako smo se mi družili do raspada zajedničke nam države. Želimo da djeca rođena nakon 
ratova i sada su punoljetni shvate da smo mi svi mogli i živjeli zajedno, da niko nikom nije bio neprijatelj. Nije bilo podjela po 
vjeri i naciji i to nisu bile barijere za druženje”, kaže on. 
 
Podrška iz evropskih fondova Izviđačka organizacija u zemljama biše Jugoslavije ulaskom u Svjetski skautski savez 
napreduje, a fondovi EU pomažu opremanje i rad skauta.„ Kroz program Erasmus plus riješavamo najveći problem finansiranja 

putnih troškova za zajedničke aktivnosti“, 
kaže Gušev.U Ohridu ljetuju porodično, on 
i prijatelj Dejan, izviđač iz Niša. 
“Naši odredi su zbratimljeni 25 godina. 
Imamo zajedničke akcije, naše prijateljstvo 
je već nadišlo izviđačko druženje i 
preraslou porodično“, navodi Gušev. 
Izvidnički centar Ohrid za posljednjih 30 
godina se dosta promijenio. Da je to još 
uvijek izviđački kamp podsjećaju šatori i 
izviđači u uniformama.Upravnik centra 
Ivica Angelovski Džaga kaže da je to još 
uvijek prvenstveno izviđački kamp mada 
ima i dio komercijalnog od čega se stvara 
prihod za rad Centra: „Centar ima u 

objektima 110 kreveta i dva prostora za šatore gdje može da se smjesti 400-500 ljudi. Kamp prikolice u centru su privatne i 
vlasnici plaćaju zakup za prostor i usluge  
Mladi Belgijanci su oduševljeni Makedonijom i izviđačkom tradicijom koja je različita od njihove. Pitamo ih da li će njihova 
saradnja pomoći Makedoniji da ubza put u EU? koje koriste“. 
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U Srebrenici je nakon rata bilo nekoliko  
pokušaja da se obnovi rad izviđača. 
Međutim, bez uspjeha 
Među izviđačima nije bio rat 
„Ovdje dolaze izviđači iz cijele Evrope i 
svih republika bivše Jugoslavije. Među 
izviđačima nije bio rat. Mi se i dalje ne 
dijelimo po vjeri, naciji ili boji kože”, kaže 
Angelovski.Na ljetnom kampu su izviđači iz 
Makedonije sa gostima iz Belgije. Tu je i 
62 makedonskih skauta što su ovog ljeta 
deset dana proveli na Boračkom jezeru u 
kampu Saveza izviđača BiH. Član 
starješinstva Saveza izviđača Makedonije, 
Snežana Janković je vodila ovu grupu i 

prepuna je lijepih utisaka iz Bosne:„Moj san je da centar u Ohridu bude sličan izviđačkim kampovima grada Zenice, Mostara ili 
onim na Neretvi i Boračkom jezeru. Tamo se njeguje takva izviđačka tradicija, poštovanje, odgovornost koju ja sanjam da se i 
ovdje počne ponovo primjenjivati, jer mi smo desetak posljednjih godina više sarađivali sa skautima iz Evrope koji imaju malo 
drugačiji program i sistem vrijednosti od onog iz zemalja bivše Jugoslavije“, kaže Snežana.Mlada Skopjanka je impresionirana 
raftingom na Neretvi i posjetom Titovom bunkeru u Konjicu. Kaže da joj je to bilo najljepše izviđačko ljeto i dodaje: „To je zato 
što moja generacija nema pojma oTitu kao predsjedniku Jugoslavije niti o tome što je bila Jugoslavija”.Snežana Janković nam 
kazuje kako je počela saradnja sa skautima iz Belgije i drugih evropskih zemalja:„Prije četiri godine izviđači iz Belgije su nas 
pozvali da im budemo partneri na projektu iz programa Erasmus plus koji finasira EU. Sada svake godine kroz tu omladinsku, 
odnosno izviđačku razmjenu mi idemo u Belgiju, a oko 400 do 500 Belgijanaca dolazi u Makedoniju“, kaže Janković. 
 

Snežana Janković, član starješinstva 
Saveza izviđača Makedonije: „Moj san je da 
centar u Ohridu bude sličan izviđačkim 
kampovima grada Zenice, Mostara ili onim 
na Neretvi i Boračkom jezeru”Snežana 
Janković koja nam prevodi dobacuje da to i 
jeste jedan od ciljava Erasmus plus 
programa, da se evropske 
vrijednoste približe mladima iz zemalja 
kandidata za ulazak u EU, dok 
Belgijanac Mikel kaže: „Ovo je odlična 
prilika za upoznavanje i zbližavanje mladih 
ljudi iz zemalja različitog stepena razvoja, 
različitih kultura, tradicija i načina života, 
učimo jedni od drugih”. 

Makedonski izviđači sarađuju i sa izviđačima iz mnogih drugih zemalja nastavlja priču Snežana Janković: 
„Momentalno imamo grupu od 15 izviđača iz Njemačke koji kampuju na Matki u Skopju. I oni će doći u Ohrid jer mi boravak 
tempiramo tako da završava ovdje kako bi se upoznali  sa što više drugih izviđača. Dolaze nam i skauti iz Francuske koji su 
brojniji od Belgijanaca. Imamo izviđače iz Češke. U junu su bili izviđači iz Bosne, Srbije i Crne Gore”, kaže za kraj Snežana 
Janković. U Srebrenici je nakon rata bilo nekoliko  pokušaja da se obnovi rad izviđača. Međutim, bez uspjeha. Oprema im je u 
ratu uništena, prostorije koje su koristili nisu im vraćene. Malo je  sposobnih kadrova voljnih da rade volonterski sa djecom. 
Treba početi od nule. Ipak ova oživljavanja uspomena su nada da možda budu podstrek  mladim da ova lijepa tradicija ponovo 
zaživi u Srebrenici. 
U Srebrenici je nakon rata bilo nekoliko  pokušaja da se obnovi rad izviđača. Međutim, bez uspjeha. Oprema im je u ratu 
uništena, prostorije koje su koristili nisu im vraćene. Malo je  sposobnih kadrova voljnih da rade volonterski sa djecom. Treba 
početi od nule. Ipak ova oživljavanja uspomena su nada da možda budu podstrek  mladim da ova lijepa tradicija ponovo zaživi 
u Srebrenici. 
• Datum 20.08.2019 
• Autor Marinko Sekulić 
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Тренинг за тренери во организација на СИМ 
Во периодот 15-18.08.2019 год. се одржа Тренинг за тренери во организација на СИМ и тоа во извидничкиот 

центар “Крсте Јон“ во Струга, на кој учество 
земаа извидници од Скопје, Штип, Куманово, 
Кичево и Прилеп, меѓу кои беше и извидникот 
Благој Ѓорѓиев од извиднички одред “Димитар 
Влахов“ – Велес. Тренингот беше предводен од 
страна на Јордан Бајрактаров, извидник од 
Велес, моментално вработен во WOSM. На оваа 
обука извидниците ги проширија своите знаења 
за што поточно претставува еден тренинг, 
тренер, кои се неговите улоги и кои се 
карактеристиките на добар тренер. Тие исто така 
се запознаа со различните стилови на учење и со 
тоа како различни карактери, различни луѓе 

имаат различни начини на учење кои се ефективни за нив, што им помогна на извидниците да сфатат како 
полесно да го пренесат своето знаење на нивните патроли. Понатаму водачите се здобија со знаење во 
областа на презентацијата, вербалната и невербалната комуникација и подготовка на програма за 
тренинг/обука. Тренингот заврши со тоа што сите извидници, сегашни или идни водачи беа поделени во 
парови при што изработија пограма за обука и ја презентираа пред фасцилитаторот на овој тренинг. 
Извидниците поминаа прекрасно време со своите врсници и се вратија во своите одреди полни со знаење и 
желба за работа. 
 
 

67 години – извиднички одред “Димитар Влахов“ 
 

Во далечната 1948 година со Законот за предвојничка обука во рамките 
на Гимназијата “Кочо Рацин” во Велес започнуваат да се формираат 
првите одделенија кои што работат активности слични на нашите, 
извидничките. Тие одделенија се до 1952 година работат како 
неформални групи за да на денешен ден 8 септември во учебната 1952 / 
1953 година од тие одделенија се формира извидничкиот одред “Димитар 
Влахов”. Постоиме 67 години. Подготвуваjки ја прославата по повод 60 
години извиднички одред “Димитар Влахов“ – Велес, дојдовме до 
фотографија од првата 
група на членови од кои 
во учебната 1952/1953 
година се формира 

одредот од Велес. Основач на одредот е проф. Петар 
Петровски. Од самиот почеток започнуваат да се формираат 
извиднички единици во сите основни училишта, а за 
поздравување било и формирањето на единици во тогашните 
претпријатија Монопол и Механичка. ИО “Димитар Влахов“ – 
Велес е формиран во првата недела на месец септември со 
организирањето на првата школа за водачи која што се одржува во болницат Јасеново, а според кажувањата, 
а тоа е 8 Септември … Ден кој подоцна многу значи за нашата Македонија. Да живее извиднички одред 
“Димитар Влахов“ – Велес, да живее Македонија !!! 
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Успешно реализирани XXXIV Средби на извидници – Велес 2019 
Извидничкиот одред “Димитар Влахов” од Велес одбележувајќи го 67 годишното постоење на одредот во 
Велес и Република Македонија и 70 години извидништво во Велес и Денот на Државноста на Македонија, во 
периодот од 6-8.9.2019 год. во извидничкиот центар “Голозинци“ ги организираше јубилејните 
традиционалните 34-ри Средби на извидници Голозинци – Велес 2019. Во рамките на ови 34те Средби на 
извидници учество земаа одреди од следните градови и тоа: од Скопје и тоа ИО “Браќа Миладиновци“, ИПО 
“Јадран“, ИПО “Галеб“, ИПО “Сидро“ и ПСИО, од Куманово ИО “Скаут“, од Прилеп ИО “Феникс“, од Штип ИО 
“Еквинокс“, од Битола ИО “Молика“, од Кочани ИО “Ластовица, од Крива Паланка ИО “НН-Борче“ и од Виница 
ИО “Армонија“. Мегународниот карактер на 34те Средби на извидници го одбележаа гостите од Република 
Србија и тоа од Ниш со одредите ИО Мија Станимировиќ и ИО “Краљ Петар “. 
На овие средби на извидници учество земаа 150 извидници од гореспоменатите одреди. 
Беше постигнат следниот пласман: 
•    Категорија ИСРАЖУВАЧИ/РОВЕРИ: прво место патролата Архитект на ИО “Скаут“ –Куманово, второто 
место патролата Копачи + Стефан на ИПО “Јадран “ од Скопје,  а третото место го освои патролата Орион на 
ИО “Краљ Петар I “  од Ниш. 

 КумановоПатрола “Копачи + Стефан“ на ИПО “Јадран “ 
од СкопјеПатрола Орион на ИО “Краљ Петар I “  од Ниш. 
•    Категорија ИЗВИДНИЦИ: Прво место патролата Ние 
четворица  на ИО “Армонија“ од Виница, второто место 
патролата на ИПО “Јадран“ од Скопје – “Неаме име“ и 
трето место патролата Загубените на ИО “Еквинокс“ од 
Штип. Патрола “Ние четворица“ на ИО “Армонија“ од 
Виница “Неаме име“Извидничкиот одред “Димитар 
Влахов“ како организиатор на 34те Средби на извидници 
сака да изрази голема благодарност до нашиот братски 
одред “Мија Станимировиќ“ од НИш за нивната 
пожртвуваност и професионален пристап кон 
натпреварувачкиот дел на средбите, со што нивната 
патрола МИЈА 21 беше најдобра и со надобро 

изработени и оценети материјали во целокупниот пласман на средбите, но поради старосна граница на дел 
од членовите на патрола МИЈА 21 мораше да биде вон конкуренција. 
 

Во периодот од 1975 до 2019 година, 
успевaме да организираме триесет и четири 
Средби на извидници, а кои што последните 
деветнесет беа од меѓународен карактер. 
Овие 34ти Средби ги организираме повторно 
на тема … ориентацијата и топографија, 
сигнализација … игра како метод на работа во 
традиционалниот скаутизам . 
Со оваа меѓународна средба извидниците од 
Велес во своето 67 годишно работење успееа 
да докажат дека знаат да организираат и да 
реализираат активности од меѓународен 
карактер, а сето ова немаше да биде 
организирано на високо и професионално 
ниво доколку не беше поддршката од од 
бизнис секторот од Скопје и Велес . 
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Велешките извидници трети на ноќна ориентација 
Дванаесет извидници или три патроли на извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес во периодот од 20-

22.9.2019 год. земаа учество на акцијата која 
беше насловена како “Се плашите ли од 
темнината“ во организација на извидничкиот 
одред “Методи Митевски-Брицо“ од Скопје. 
Целта на ова натпреварување беше ноќна 
ориентација и топографија. Натпреварите се 
одржаа во атарот на селото Говрлево-Водно во 
близина на Скопје. Првата патрола именувана 
како “Внуците на Баба рога“ на извидничкиот 
одред “Димитар Влахов“ во категоријата 
извидници го освои третото место. Останатите 
две патроли “Крвав појас“ и “Трајче дрварчето“ 

на нашиот одред беа пониско пласирани во рамките на категоријата извидници. На ова ноќно 
натпреварување земаа 12 патроли од Република Македонија. 
 

Велешките извидници на средба со Претседателот Стево Пендаровски 
Претседателот Стево Пендаровски денес 23.9.2019 год. (понеделник) беше во посета на Општина Велес која 
е првата општина во која Пендаровски го започнува проектот „Лице во лице со претседателот“. 
Во текот на денот посетата претседателот Пендаровски оствари и работна средба и со преставниците на 
невладините организации во Домот на НВО. На оваа средба преставниците на НВО секторот ги претставија 

сите свои предизвици, активности,проекти и 
проблеми со кои се судираа во нивното 
тековно работење. На оваа средба од страна 
на извиднички одред “Димитар Влахов“ – 
Велес учество земаа четворочлена 
делегација предводена од старешината на 
одредот, м-р Ангелче Гушев. На оваа средба, 
претседателот Пендаровски истакна: 
“Идејата на овие посети е да ги прашаме 
нашите граѓани на лице место, во нивните 
домови, кои се нивните предизвици. Знам 
дека претседателот нема 
директна надлежност за голем број од 
нивните проблеми но можам да зборувам 
гласно, да ги предупредувам надлежните 
институции, да апелирам работите да се 
движат побрзо бидејќи главна цел на нас 

политичарите е да го направиме животот полесен за граѓаните“, истакна шефот на државата во изјавата пред 
медиумите. 
 

Презентирана TechSoup програмата 
На 3.10.2019 год. (четврток) во Домот на НВО за велешките 
здруженија на граѓани се организираше средба со претставниците 
на фондацијата Метаморфозис кои што пред присутните 
преставници на НВО секторот во Велес ја презентираа TechSoup 
програмата. Валон Абдиу од Фондацијата Метаморфозис во 
целост ги престави сите чекори за добивање на софтвер како 
донација преку споменатата програма. Тоа е програма преку која 
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што граѓанските здружнија може да добијат и да се стекнат со сопствен лиценциран софтвер и тоа со широк 
спектар на програми. Од извиднички одред “Димитар Влахов“ на средбата писуствуваше старешината, м-р 
Ангелче Гушев 

Учество на 65 Смотра на извидниците на Ниш 
 

На 12.10.2019 год. 
(сабота) извидниците на 
извидничкиот одред 
Димитар Влахов“ – 
Велес, Иван и Катерина 
Гушеви земаа учество на 
65 Јубилејната смотра на 
извидниците на град 

Ниш. На смотрата учествуваа повеќе од 500 извидници 
членови на нишките извиднички одреди. 
 

Учество на ДИОН 2019 во Св.Николе 
 

Пет извидници од извидничкиот одред “Димитар Влахов“ 
од Велесво периодот од 10 до 13.10.2019 во село Орел, 
Свети Николеучествуваа на Државниот извиднички 
ориентационен натпревар – ДИОН, во организација на 
Сојуз на извидници на Македонија. 
 
 
 
 

 

Учество на 44те Ноемвриски средби на извидници во Бања Лука 
 

Во периодот од 8 до 10 ноември , на покана на извидничкиот одред 
“22 Април“ од Бања Лука, Република Српска – Босна и Херцеговина 
беа организирани 44 Ноемвриски средби на извидници – Бања Лука 
2019. На овие 44 Ноемвриски средби на извидници чество зема 
Богдан Маневски член на нашиот одред, извидничкиот одред 
“Димитар Влахов“ – Велес. Средбите беа посетени од извидници од 
Србија, Хрватска и Црна Гора и Македонија преставена преку 
нашиотодредски член. 
 
 

 

Тренинг за брендинг и комуникација 
Сојуз на извидници на Македонија организираше тренинг во 
период од 08-10 Ноември 2019 година во извидничкиот Центар 
Охрид на тема “Тренинг за брендинг и комуникација“кој е дел од 
проектот за младинско изразување “Из Види“ и е поддржан од 
Европската Унија и Младински образовен форум (МОФ). Од 
извиднички одред “Димитар Влахов“ од Велес учество зема 
Александар Перковски.Тренингот им овозможи на учесниците 
да се стекнат со нови вештини и знаења за имплементирање на 
општински иницијативи и воспоставување дијалог со локалните 
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општини и како да се промовираат на социјалните мрежи и медиумите. На тренингот беа организирани 
работилници и предавања во областите на дизајн, маркетинг, брендинг и социјални медиуми. Супер 
продуктивни и креативни три дена, кои се надеваме дека ќе покажат резултати во блиска иднина! 
 

Велешките извидници први по повод празникот на град Скопје 
Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес, на покана на извидничкиот одред “Браќа Миладиновци“ од 
Скопје , на 16.11.2019 год. (сабота), по повод Денот на ослободување на град Скопје, со шестнаесет 
извидници или четири патроли земаа учество натрадиционалната акција “Извидниците за својот град “. 

На оваа извидничка акција извидниците се 
натпреваруваа во голем број на извиднички 
дисциплини, а на истата учество земаа повеќе 
од четириесет и пет патроли од Скопје, Велес, 
Прилеп, Кичево, Куманово, Битола, Крива 
Паланка и Охрид. Велешките извидници од 
патролата “Учи ли Блажо“ во состав: Бојан 
Трендафилов, Ана Гајдова, Ивона Јовиќ и 
Марија Сарагиновска. во категориијата 
извидници го освоија првото место.Останатите 
патроли од велешкиот одред се нтпреваруваа 
во категоријата истражувачи. Натпреварите на 
оваа еднодневна акција се организираше на 
територијата на општина Аеродром и паркот 
Јане Сандански. 

 
 

Волонтер на Мировниот корпус ќе работи во велешкиот извиднички одред 
На 18 и 19.11.2019 год. , Богдан Маневски член на 
извиднички одред “Димитар Влахов“ од Велес зема 
учество на дводневната конференција организирана од 
страна на Мировниот корпус. Ова учество е поврзано со 
добивањето на волонтер кои што ќе работи во 
извиднички одред “Димитар Влахов“ и ОО на Црвен крст 
од Велес. Средбата се одржа во ТЦЦ Гранд Плаза во 
Скопје и на самата средба се разговараше за Споредба 
на културите, Преглед на правилата на Мировен корпус, 
а воедно и имаше средба со волонтерите. Волонтерот 
кои ќе работи во Велес е Арон Хула кои според 
биографијатакоја што ја има е специјализиран да 
работи во младински организации. 
 

 

Посета на ликовната изложба на Дејан Божиновски – Коска 
 
Членовите на извидничкиот одред “Димитар 
Влахов“ – Велес на 4.12.2019 год. (среда) 
учествуваа на отварањето на ликовната изложба 
на академскиот уметник Дејан Божиновски – 
Коска. Изложбата на неговите дела кои се 
насловени како “New Portraits“ беше организирана 
во Ликовниот салон при Народниот музеј во 
Велес. Академскиот уметник Дејан Божиновски, 
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воедно е и наш долгогодишен одредски и извиднички пријател, а кои припаѓа на една од најквалитетните 
генерации извидници од Куманово, од извидничкиот одред “Скаут“. 
 

Учество на работилница за Стратешко планирање 
 
Во периодот од 14 и 15.12.2019 год. во хотелот “Монтана“ во Крушево, 
здружението на граѓани “Активо“ од Велес организираше работилница за 
креирање на Стратешко планирање на организацијата за наредните три 
години. Како соработник на ЗГ “Активо“, а воедно и наша партнерска 
организација од страна на 
извиднички одред “Димитар Влахов“ – Велес, учество на оваа работилница 
зема Жаклина Гушева . 
 
 
 
 

 

Велешките извидници учесници на волонтерската забава на СИМ 
На крајот на оваа календарска и 
работна 2019 година, Сојуз на 
извидници на Македонија за 
одредите од Македонија 
организираше волонтерска забава 
со што се заокружи оваа тековна 
година. Волонтерската забава се 
одржа на 21.12.2019 (сабота) во Дом 
на градежници во Скопје. Од 
извиднчкиот одред “Димитар 
Влахов“ од Велес учество земаа: 
Благој Ѓорѓиев, Трајче Темелковски, 
Давид Темелковски, Мартин Голчев, 
Мартина Дејаноска, Марија 
Сарагиновска, Иван Гушев, Тино 
Анѓелов, Александар Перковски, 

Ангела Перковска, Кристијан Пановски, Aaron Thomas, Павел Шопов, Ана Гајдова и Симона Тенчева. На оваа 
забава беше избран и најдобриот извидник за 2019 година согласно номинациите на ниво на Сојуз на 
извидници на Македонија, а тоа е извидникот Бојан Ѓошев од Првиот скопски извиднички одред. 
 
 

Учество на завршен настан на Активо 
На 24.12.2019 год. (вторник), во ресторанот Глориус во Велес 
Центарот на активни граѓани АКТИВО од Велес го организираше 
завршниот настан од проектот „Подобрена информираност како 
превенција за корупција“, кој во изминатиот период се реализираше 
преку серија на активности во Општините Велес, Градско, Лозово и 
Чашка. На настанот беа презентираат резултатите од 
истражувањето кое се спроведе во четирите Општини, со цел да се 
увиди квалитетот на услугите кои ги нудат локалните самоуправи и 
задоволството на граѓаните од користењето на истите. На овој 
настан од страна на извиднички одред “Димитар Влахов“ 
учествуваше старешината на одредот Ангелче Гушев. 
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Арон Хула, волонтер во ИО “Димитар Влахов“ 
Арон Хула, е волонтерот на Мировниот корпус кој што од 9.12.2019 год. 
започна со работа канцеларијата на извиднидничкиот одред 
“Димитар Влахов“ од Велес. Арон има 27 години и доаѓа од државата 
Конектикат. Тој е припадник на 24 генерација волонтери на корпусот. 
Волонтер на Мировниот корпус во Македонија е од септември 2019 год. 
Првата обука ја има поминато во Неготино. Во нашиот одред 
ќе остане до декември 2021 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“. 
 

Извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – Велес 
се стекна со Сертификат за квалитет IASS: 2020-2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Во периодот од седумдесет годишното појавување на извидништвото на територијата на град Велес и 68 
години од формирањето на извидничкиот одред “Димитар Влахов“ со гордост истакнуваме за следното: по 
предходна анализа на позитивни споменувања, како и од екстерна анализа од аспект на услужливост и 
доверба, гаранција за квалитет на услугите кои ги испорачува извидничкиот одред “Димитар Влахов“-Велес и 
неговото позитивно пристапување во соработка со трети лица ова здружение се стекна со 
“Сертификат за квалитет IASS 2020 : 2022“. Со овој сертификат извидничкиот одред “Димитар Влахов“ – 
Велес докажа дека во целост го оправдува своето постоење и остварување на својата мисија која дава 
придонесе 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. Воедно со овој Сертификат се стекнавме и со баркод (технички наречен 
QR Code) кој може да се скенира и да веднаш да се има пристап до издадениот и верифициран Сертификат 
на нашиот извиднички одред. 
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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 ши око 

отворени за нови предлози, без оглед дали тие потекнуваат од членството, СИМ, училиштата, НВОи од 

градот и друг ите здруженија на граѓани и фондации кои делуваат во Република Македонија. На евентуал но 

можните настојувања за политички манипулации со извидничкото движење, најжестоко ќе се спротиставиме, 

останувајќ и доследни на нашата програмска определба дека извидничкото движење е вонпартиско и 

неполитично. Нејзината активност не само што не е политичка обоена, ами напротив вклучувајки што 

поголем број на членови во своите редови, таа врши заштита на децата и мадите од политички манипу 

лации, кои во денешни услови може да се доведе до негативни последици. Сите залагања од наш а страна за 

стекнување на што повеќе знаења на нашите членови, ќе зависат пред се од заинтересираноста на младите 

како и од помошта на училиштата, спонзорите и државата. На универзалната човекова потреба за дружење, 

за чување на природата и што почесто уживање во нејзините благодети, е наша цел која ќе настојуваме да ја 

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

биде ОПРАВДАНА. 

 

 

 

Старешина на ИО “Димитар Влахов“ Велес       Велес, 31.1.2020 

м-р Ангелче Гушев 

 


