
 
 
 

 
 

О активности: Извиђачки строј је активност на којој се уручују звања најбољим извиђачким јединицама 
(„Чета орлова“ и „Одред орлова“) и појединцима („Извиђач орао“). Звање „Одред орлова“, 
односно „Чета орлова“, представља највише звање које јединице Савеза извиђача Србије 
могу добити за изванредан рад у протеклој извиђачкој години. Поред добре 
организованости, поштовања Статута и Правилника СИС-а, посебна пажња посвећује се 
квалитетном спровођењу Програма Савеза извиђача Србије, као и сарадњом са другим 
извиђачким јединицама, како домаћим тако и међународним. Звање „Извиђач орао“ 
додељује се појединцима који су прошли комплетан општи програм Савеза извиђача Србије 
и радили додатно на свом извиђачком развоју унапређујући своја знања кроз све целине 
посебног програма СИС-а. „Извиђач орао“ представља највише програмско звање које 
појединац може да освоји током савладавања Програма Савеза извиђача Србије. 

  

Организатор: Савез извиђача Србије 
  

Место одржавања:  Београд, Бели Двор 
  

Време одржавања: Субота, 7. мај 2022. године, 12 – 17 часова 
  

Учесници:  Чланови одреда извиђача којима је додељено звање „Одред орлова“ - до 10 чланова; 

  Чланови одреда у којима делују чете којима је додељено звање „Чета орлова“ - до 5 чл.; 

 Појединци којима је додељено звање „Извиђач орао“ и друга признања; 

 Старешине или представници регистрованих одреда у Савезу, који нису у некој од 
набројаних категорија учесника - до 2 члана. 

  

Опрема:  Лична – извиђачка униформа по Правилнику о униформама СИС, извиђачка књижица са 
маркицом за 2022. годину, здравствена књижица и флашица са водом; 

 Колективна – застава јединице, списак учесника јединице 
  

Пријаве: До 4. маја у 11 часова - након истека времена пријаве се неће уважавати. 
Пријаве слати на мејл савеза office@izvidjaci.rs на пријавном формулару 

  

Долазак учесника:  Долазак и регистрација учесника обављаће се од 11:30 до 12:00 

 При доласку потребно је јавити се дежурним волонтерима и обезбеђењу на улазу, ради 
провере списка пријављених учесника. На уласку припремити извиђачку књижицу са 
маркицом. 

 Учесници који долазе колима или комбијима обавезни су да то наведу због обезбеђивања 
паркинга. 

  

Програм и сатница: 12:00 - 12:20 Припрема јединица за извиђачки строј и одређивање у групе за обилазак 
12:20 - 13:10 Свечани строј 
13:10 - 14:20 Обилазак Белог двора, са водичем 
                         Упознавање са комплексом Белог двора са водичем 
                         Коктел и ужина 
                         Одредска фотографисања 
                         (све активности обавиће се ротацијама 4 групе, одређене на почетку) 
14:20 - 14:50 Обилазак краљвског парка 
14:50 - 15:10 Напуштање објекта и одлазак до музеја Југославије 
15:30 - 15:50 Окупљање испред музеја Југославије 
16:00 - 17:00 Обилазак музеја Југославије 

  

Котизација: Котизација износи 200 динара по учеснику. Котизацију уплатити са рачуна одреда на рачун 
Савеза извиђача Србије 205-23767-82 до 4. маја 2022. године. 

 У котизацију је укључено - целокупан програм, коктел и ужина 

 У котизацију није укључено - превоз учесника 
  

Информације: У вези пријава и уплата котизације - Марко Петровић на телефон 063/62-64-50 
У вези програма - Марко Ивошевић на телефон 064/64-90-498 

 
 

Старешина Извиђачког строја 
ср Слободан Радојичић 

Старешина Савеза извиђача Србије 
ср Габриел Ранковић 
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