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ОПИС АКТИВНОСТИ: 
 

Један од стратешких циљева Савеза извиђача Србије је реновирање извиђачког 
Програма како би био савремен, привлачан и по мери младих, а у циљу остварења 
мисије извиђаштва. На овом Саветовању ћете имати прилике да се упознате са 
резултатима Савезовања, да дате своје мишљење, размените искуства по питању 
спровођења Програма СИС, његовим вредностима и постигнућима. Запитаћемо се какво 
је ваше виђење младе особе која је прошла целокупни извиђачки Програм  и дати 
смернице за даљи развој Програма. Размотрићемо и веома важну спону извиђачког 
Програма и Статута СИС као правног оквира. 
 

ОРГАНИЗАТОР:   
 
Савез извиђача Србије 
 

МЕСТО ОДРЖАВАЊА:  
 
Вила „Домаћи кутак“ на Златибору 
 

ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА:  
 
14-16. децембар 2018. године 
 

УЧЕСНИЦИ АКЦИЈЕ: 
 
По 2 представника регистрованих јединица и јединица које имају потписан Споразум о 
сарадњи са СИС . 
 

ОПРЕМА: 
 

 Лична –  извиђачка униформа, извиђачка књижица са овереном маркицом и 
здравствена књижица, пешкиири 

 

ПРИЈАВЕ: 
 

Пријава учесника је до 11. децембра на адресу електронске поште: 

- office@izvidjaci.rs  
 
Додатне информације можете добити од Предрага Катића, Генералног секретара Савеза 
извиђача Србије, 063/626-450. 
 

ДОЛАЗАК УЧЕСНИКА: 
 

Долазак учесника планиран је у петак 14. децембра 2018. године од 18 до 20 часова . 
Планирано је да се са радом крене у петак од 21 час. 

mailto:office@izvidjaci.rs
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САТНИЦА САВЕТОВАЊА: 
 
14.12.2018. 
 

18:00 – 20:00 Долазак и регистрација учесника  
20:00 – 21:00 Вечера 
21:00 – 22:00 
22:00 – 23:00 
23:30 

Презентација рада Савеза у протеклом периоду 
Дружење 
Повечерје 

  
   
15.12.2018. 
 

07:00 
08:00 – 09:00 

Буђење 
Доручак 

09:00 – 11:00 Први радни блок – Извиђачки програм и његова сврха 
11:00 – 11:30 Пауза 
11:30 – 13:00 Други радни блок – Извиђачки метод 
13:00 – 14:00 Ручак 
14:00 – 15:30 Шетња 
15:30 – 17:00 Трећи радни блок - Извиђачки програм по мери младих 
17:00 – 17:30 Пауза 
17:30 – 19:00 Четврти радни блок – Образовни циљеви извиђачког програма 
19:00 – 20:00 
20:00 – 21:30 
21:30- :23:00 
23:30 

Вечера 
Теме и дилеме 
Дружење 
Повечерје 

  
    
16.12.2018. 
 

07:00 – 08:00 
08:00 – 09:00 

Буђење и паковање 
Доручак 

09:00 – 11:00 Пети радни блок- Веза Програма и Статута СИС 
11:00 – 11:30 Пауза 
11:30 – 13:00 Шести радни блок – Статут по мери јаке организације 
13:00 – 14:00 Ручак 
14:00 Одлазак 

 
 
 

КОТИЗАЦИЈА: 
 

Савез извиђача Србије рефундираће трошкове пута учесницима (у висини аутобуске 
карте или трошкове путничког аутомобила само у случају да аутомобилом долази 
најмање 3 учесника) и сносиће део трошкова смештаја и исхране. Остатак трошкова 
смештаја и исхране – котизација за Саветовање износи  2.000,00 динара по учеснику. 
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Котизацију уплатити на рачун Савеза извиђача Србије 205-23767-82 до 13. децембра 
2018. године. Уколико имате захтеве за посебном исхраном (пост, алергије и сл. молим 
вас да наведете код пријављивања) 
 

КАКО ДОЋИ ДО ЗЛАТИБОРА и виле „Домаћи кутак“: 
 
Нови Сад – Златибор 

 

Ниш - Златибор 
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Хотел-вила „Домаћи кутак“ 

АДРЕСА    Рујно 136, Златибор 

О вили „Домаћи кутак“: 
 
У насељу Обудојевица, на 300 м од центра Златибора- планине у Западној Србији, познатом 
туристичком месту и ваздушној бањи, налази се вила – хотел „Домаћи кутак“. Располаже са 110 
места у собама са купатилом, ТВ-ом и бежичним интернетом; рестораном; 
мултифункционалном ТВ салом; спортским теренима. 
 

 
 
 
 

       Старешина Савеза извиђача Србије 
 
 
                        Тања Јанковић ср 
 


