На основу члана 40. Статута Савеза извиђача Србије (У даљем тексту: СИС),
Старешинство СИС (У даљем тексту: Старешинство) на седници одржаној 07.04.2022.
доноси следећи

Правилник
о стицању звања
„Извиђач орао“ „ Чета орлова“ „Одред орлова“
За 2020 и 2021. годину

Извиђач орао
Члан 1.
Извиђач орао је звање које се додељује оним члановима СИС-а који су се истакли поштовањем извиђачких
закона и завета и истрајним радом на спровођењу Програма СИС-а, а које одликује смелост и одважност.
Члан 2.
Звање „Извиђач орао” се додељује пунолетним, младим члановима СИС-а који су:
1. Савладали програм, све три звезде и сва три извиђачка крина;
2. Стекли најмање 12 вештарстава и 7 специјалности, барем по једно из сваке групе***;
3. Учествовали на извиђачким акцијама у трајању од најмање 150 дана, од чега најмање 50 дана на
зимовањима и таборовањима (за поречане пловидбама);
4. Су уз ЈОТА-ЈОТИ учествовали на најмање још једној вишедневној извиђачкој активности
међународног карактера;
5. Су редовно учествовали у раду одреда у протеклих 5 година.
Члан 3.
Назив „Извиђач орао” додељује СИС на основу предлога организационе јединице поднетог на
јединственом обрасцу и оверених података из чланске књижице и евиденционог картона.
Образац предлога за додељивање звања „Извиђач орао“ садржи следеће податке:
 назив и место организационе јединице;
 име и презиме предложеног члана;
 број чланске карте и број евиденционог картона у организационој јединици;
 датум пријема у организацију;
 податке тражене у члану 2 овог правилника;
 простор за мишљење јединице о придржавању извиђаких закона и завета, раду на спровођењу
Програма СИС-а и примере када се исказао као смео и одважан извиђач и;
 Простор за мишљење територијалног Савеза (ако је формиран) о испуњености предвиђених
критеријума.
Образац потписује Старешина одреда предлагача и предложени члан,
Образац се попуњава у два примерка (три примерка где постоји територијални Савез) од којих један остаје
у организационој јединици, други у архиви СИС (а трећи у територијалном Савезу).
Члан 4.
Члан који је добио звање „Извиђач орао” добија од СИС ознаку по правилнику о униформама и
сведочанство. Ознака се уручује лично проглашеном члану, на пригодној свечаности. Члан мора бити
униформисан по Правилнику о униформама и ознакама СИС.
Додела звања „извиђач орао” уписује се у чланску књижицу, оверава печатом СИС, објављује у службеном
билтену и евидентира у књизи додељених звања које води СИС.
СИС има обавезу да о додељеном звању обавести организациону јединицу члана ради уписивања података
у његов евиденциони картон.
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Чета орлова
Члан 5
Звање „Чета орлова”, СИС додељује основним јединицама које су се у току 2020. и 2021. године истицале
својим радом.
Члан 6
Да би јединица добила звање Чета орлова треба да испуњава следеће услове:
1. Да је правилно организована и ради у складу са Статутом свог одреда , Статутом и Програмом СИСа као и одлукама органа и тела СИС, да редовно делују штаб и савет јединице и да се рад у јединици
одвија по водном систему, самостално и непрекидно у периоду од најмање последње две године;
2. Да је као и све радне јединице у њеном саставу у току целе године радила на остварењу Програма
СИС-а кроз састанке, излете, приредбе, радне акције, спортске и хуманитарне активности, што је
исказано освојеним одговарајућим бројем летова, звезди, кринова, вештина, вештарстава и
специјалности, као и да је укључена у живот и рад средине у којој делује;
3. Да је организовала таборовање или зимовање, односно уколико јединица није организовала
таборовање или зимовање, да је већина чланова учествовала на таборовању или зимовању
организационе јединице;
4. Да је организовала:
 Бивак или пловидбу,
 Марш, поход или сличну активност,
 Хуманитарну акцију,
 Акцију за заштиту животне средине у свом крају;
5. Да је спроводила акције за прибављање средстава за свој рад;
6. Да је бар једна радна јединица предложене чете/посаде учествовала на акцији у организацији СИС;
7. Да редовно води одговарајуће књиге по Правилнику о евиденцији;
8. Да су сви њени чланови униформисани према Правилнику о униформама СИС-а;
9. Да остварује сарадњу са другим извиђачким јединицама у Србији;
10. Да је уз ЈОТА-ЈОТИ учествовала на најмање још једној вишедневној извиђачкој активности
међуанродног карактера, изузев чете полетараца;
11. Да поседује заставу чете.
За све ставове из члана 6 треба доставити адекватне доказе у виду записника, фотографија, видео прилога,
новинских чланака, извештаја у електронским медијима и слично.
Члан 7
Назив „Чета орлова“ СИС додељује на основу предлога организационе јединице поднетог на јединственом
обрасцу.
Образац предлога за додељивање звања „Чета орлова“ садржи следеће податке:
 Назив и место организационе јединице
 Назив основне јединице
 Година оснивања
 Досадашња признања и одликовања
 Податке о испуњавању услова из члана 6 овог Правилника
 Мишљење организационе јединице
 Простор за мишљење територијалног Савеза (ако је формиран) о испуњености предвиђених
критеријума.
Образац се попуњава у два примерка (три примерка где постоји територијални Савез) од којих један остаје
у организационој јединици, други у архиви СИС (а трећи у територијалном Савезу). Уз образац на увид се
достављају и књиге из члана 6 став 7, овог правилника.
Члан 8
Јединица која је проглашена за „Чету орлова“ добија од СИС ленту за заставу и сведочанство, на пригодној
свечаности. Чланови који присуствују свечаности морају бити униформисани по Правилнику о униформама
и ознакама СИС.
Лента за заставу носи се на копљу заставе основне јединице по правилнику о заставама. Сваки члан „Чете
орлова“ може носити ознаку на униформи по Правилнику о ознакама СИС.
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Одред орлова.
Члан 9.
Звање „Одред орлова”, СИС додељује одредима који су се у току 2020. и 2021. године истакли својим радом.
Организациона јединица стиче звање „Одред Орлова“ испуњавањем основних услова и преласком доњег
прага посебних услова за доделу звања који износи 1401 од могућих 2000 бодова.
Члан 10.
Да би одред добио звање „Одред орлова” треба да испуни следеће услове:
Основни услови:
1. Одред је правилно оранизован и ради у складу са својим Статутом, Статутом и Програмом СИС,
као и одлукама органа и тела СИС;
2. У одреду редовно делује штаб и савет одреда и рад у јединицама се одвија по водном систему,
самостално и непрекидно у периоду од најмање 5 година;
3. Одред поседује одредску заставу по Правилнику о заставама у СИС;
4. Да је бар две трећине чланова одреда униформисано према Правилнику о униформама СИС.
Посебни услови:
5. Да је као и све јединице у његовом саставу, остварио континуитет на спровођењу Програма СИС
кроз састанке, излете, приредбе, радне акције, спортске и хуманитарне активности са најмање
половином чланства из најмање 2 основне јединице у саставу одреда, што је исказано
одговарајућим бројем освојених летова, звезди, вештина, вештарстава и специјалности, као и да је
укључен у живот и рад средине у којој делује; - 300 бодова
6. Да је организовао, зимовање и таборовање или пловидбу са најмање половином чланства одреда;
- 300 бодова
7. Да је организовао бивак, марш, поход, кампању или другу већу програмску активност са најмање
половином чланства одреда; - 100 бодова
8. Да је спроводио корисне акције за прибављање средстава за свој рад; - 50 бодова
9. Да редовно води одговарајуће књиге по Правилнику о евиденцији; - 40 бодова
10. Да је спроводио активности у циљу промоције и омасовљења извиђачке организације на локалном
нивоу; - 50 бодова
11. Да остварује сарадњу са другим јединицама у Србији; - 50 бодова
12. Да је учествовао са најмање једним полазником на Шумској школи; - 200 бодова
13. Да је поред шумске школе обучио бар још једног члана на неком течају у складу са Оквиром
националног курикулума за образовање извиђачких вође - 200 бодова
14. Да је учествовао на саветовањима које организује СИС; - 110 бодова
15. Да је учествовао на „Извиђачким играма“ са минимум једним водом - 150 бодова
16. Да је учествовао на акцији Јота/Јоти - 50 бодова
17. Да је поред ЈОТА ЈОТИ учествовао на најмање још једној вишедневној извиђачкој активности
међународног карактера; - 50 бодова
18. Да је учествовао на акцији „Празнични вилењаци“ - 100 бодова
19. Да прослеђује примере добре праксе кроз објављивање упутстава за активности у гласилима СИС 150 бодова
20. Да информације о својим активностима објављује у медијима, интернет презентацији и
друштвеним мрежама - 100 бодова
Члан 11.
Назив „Одред орлова“ СИС додељује на основу испуњености услова, увидом у предату документацију и
образац предлога.
Начелство СИС има право да затражи додатну документацију како би се уверило у веродостојност поднетих
података.
Образац се попуњава у два примерка (три примерка где постоји територијални Савез) од којих један остаје
у организационој јединици, други у архиви СИС (а трећи у територијалном Савезу). Уз образац, на увид се
Савезу извиђача Србије достављају и књиге у дигиталном формату из члана 10 став 9, овог правилника.

3

Члан 12.
Одред који је проглашен за „Одред орлова” добија од СИС ленту за заставу и сведочанство, на пригодној
свечаности. Чланови који присуствују свечаности морају бити униформисани по Правилнику о униформама
и ознакама СИС.
Лента за заставу носи се на копљу заставе одреда по Правилнику о заставама. Сваки члан „Одреда орлова“
може носити ознаку на униформи по Правилнику о ознакама СИС.
Технички део
Члан 13.
Поступак сагледавање услова звања „Чета орлова” и „Одред орлова” започиње 1. јануара 2022. године и
односи се на рад у предходна 24 месеца.
Поступак додељивања звања „Извиђач орао” започиње 1. јануара 2022 године и односи се на целокупни
извиђачки стаж кандидата.
Организационе јединице подноце предлоге за доделу звања Савезу извиђача Србије до 25. априла 2022.
године.
Образац предлога за додељивање звања „Извиђач орао”, „Чета орлова”, „Одред орлова” налазе се као
прилози овог правилника - Анекс А, Б и В;
Начелство Савеза извиђача Србије утврђује испуњеност услова за доделу звања и своје мишљење подноси
Старешинству Савеза извиђача Србије које до краја априла исте године доноси одлуку о додели звања.
Свечана додела звања врши се на свечаности Савеза извиђача Србије, „Извиђачки строј“ или на пригодној
свечаности одреда.
Процес додељивања ових звања окончава се најкасније до краја календарске године.
Члан 14.
Сви носиоци звања „Извиђач партизан“ могу и даље носити ознаку овог звања или могу носити ознаку
звања „ Извиђач орао“
Све јединице носиоци звања „Партизанска чета“ и „Партизански одред“ носе траке са ознаком ових звања
на својим заставама равноправно са тракама звања „Чета орлова“ и „Одред орлова“.
Члан 15.
Поднети подаци који се тичу броја чланова једног одреда морају бити у сагласности са бројем чланова који
је организациона јединица регистровала.
Прелазне одредбе:
Правилник ступа на снагу даном усвајања.
Члан 2, став 2, овог Правилника се примењује на чланове Савеза извиђача Србије рођене 2004. године и
касније, док се за старије чланове примењује претходни Правилник, по питању броја специјалности.

У Београду
08.04.2022.
Старешина Савеза,
Габриел Ранковић с.р.
01-08-02/2022
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