
 

САВЕЗ ИЗВИЂАЧА СРБИЈЕ 
САВЕТОВАЊЕ ВОЂА ЛОКАЛНИХ ЈЕДИНИЦА 

„САВЕЗОВАЊЕ 2018“ 
ЕЛАБОРАТ 

  
Организатор: Савез извиђача Србије 
  

Место одржавања: ШРЦ „Чардак” - Делиблатска пешчара 
  

Време одржавања: 23. – 25. новембар 2017. године 
  

Учесници: Начелници регистрованих јединица Савеза извиђача Србије (одреда и 
нижих савеза) и јединица које имају потписан споразум о сарадњи са 
СИС или њихови заменици, вође чета, не старији/е од 30 година. 
Због ограниченог броја места из сваке јединице може се пријавити по 
један учесник. Уколико остане слободних места, јединице ће моћи да 
пошаљу још по једног представника, о чему ће благовремено бити 
обавештене. 

  

Програм 
Савезовања: 

Програм Савезовања се реализује кроз сесије форумског типа. 
Програм обухвата више различитих тема кроз које ће учесници моћи 
да представе рад својих јединица, учествују у дискусији о изради новог 
Програма, остваре контакте са другим јединицама ради даље 
сарадње и дају предлоге за унапређење националних активности 
Савеза. Сесије ће модерирати Чланови Начелства Савеза извиђача 
Србије и чланове Радне групе за унапређење Програма. 
 

Термин Назив сесије Тема 
Петак 
увече 

Амбулантни чвор Активности и рад Савеза 

Субота 
преподне 1   

Каубојски чвор 

Извиђачки програм – некада и 
сад 

Субота 
преподне 1.1 

Националне активности 

Субота 
преподне 2 

Рибарски чвор 

Програм и потребе младих  

Субота 
преподне 2.1 

Смотра Савеза извиђача Србије 

Субота 
послеподне 1 

Мртви чвор 

Извиђач – спреман за све!   

Субота 
послеподне 1.1 

Извиђачке игре Савеза 
извиђача Србије 

Субота 
послеподне 2 

Woggle 

Програмом до масовности  

Субота 
послеподне 2.1 

Државни извиђачки вишебој 

Субота увече Врзина петља 
Извиђачка пијаца - 
Умрежавање јединица 

Недеља 
преподне 1 

Скраћиваљка 

Извиђачки програм и други 
програми  

Недеља 
преподне 1.1 

Националне активности за 
полетеарце  

Недеља 
преподне 

Чвор пријатељства 
Закључци Савезовања и 
евалуација 

 



Смештај и исхрана: Смештај је организован у чврстом објекту у вишекреветним собама. 
Организатор обезбеђује постељину за све учеснике.  
Исхрана обухвата три оброка дневно. Исхрана креће вечером 23. 
новембра и завршава се ручком 25. новембра. 

  

Цена Савезовања: Цена котизације по учеснику износи 500,00 динара.  
Котизација покрива смештај и исхрану на бази 2 пуна пансиона, као и 
материјале неопходне за реализацију Савезовања. Програм 
Савезовања је суфинансиран од стране Министарства омладине и 
спорта Републике Србије. 

  

Превоз: Учесницима ће путни трошкови бити рефундирани након повратка са 
Савезовања и слања оригиналних рачуна/карата канцеларији Савеза 
извиђача Србије, уз путни налог. Уколико има заинтересованих 
постоји могућност организованог комби превоза учесника са 
поласком из Београда у договорено време. 

  

Пријављивање и 
уплата: 

Пријава се врши до 16. новембра слањем попуњеног пријавног 
формулара на адресу office@izvidjaci.rs. Након овог рока ће се све 
пријављене јединице обавестити да ли могу да пријаве додатне 
учеснике. 
По обавештавању, за пријављене учеснике треба уплатити котизацију 
у износу од 500,00 динара на рачун Савеза извиђача Србије број 205-
23767-82, сврха уплате Котизација за Савезовање.  

  

Потребна опрема: - извиђачка униформа 
- извиђачка марама 
- здравствена књижица 
- извиђачка књижица 
- батеријска лампа 
- пешкири 
- адекватна одећа и обућа 
- материјали за Извиђачку пијацу (презентација активности одреда) 
- свеска и оловка за рад 

  

Штаб Савезовања: Начелник Савезовања: Марко Ивошевић, Начелник Савеза извиђача 
Србије 
Чланови Штаба: Чланови Начелства Савеза извиђача Србије и чланови 
Радне групе за унапређење Програма. 

  

Остале напомене: За сва додатна питања можете се обратити Канцеларији Савеза 
извиђача Србије. 
 

Телефони: 011/269-5199, 063/626-450 
e-mail: office@izvidjaci.rs  

 
У Старчеву, 9.11.2018. 

 
Марко Ивошевић с.р. 

В.Д. Начелник Савеза извиђача Србије 
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