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ОПШТЕ ОДРЕДБЕ   
 Назив активности: Извиђачка шумска школа - Тара 2022 

 Организатор: Савез извиђача Србије   

 Место одржавања: Извиђачки центар ''Заовине'', Заовине, Тара  

 Време одржавања: од 11. до. 20. јула 2022. године   
 

ОБЛИЦИ ШКОЛОВАЊА   
 Течај за воднике   

 Течај за предводнике јата   

 Течај за вође чета   
 

ПРОГРАМ РАДА  
 Програми рада на свим течајевима су у потпуности усаглашени са  одредбама Оквира 

националног курикулума за образовање извиђачких  вођа Савеза извиђача Србије.  
 

УЧЕСНИЦИ   
 Чланови регистрованих јединица СИС 

o узраста 14 до 30 за водни течај, уз завршен програм минимално 2. извиђачке 
звезде и 

o узраста 16 до 30 за течај за предводнике и вође чета, уз завршен програм 
минимално 2. извиђачке звезде.   

 

СМЕШТАЈ И ИСХРАНА 
 Учесници ће бити смештени у шаторима којe обезбеђују преко својих јединица.   

 Исхрана је организована у објекту Извиђачког центра и обухвата  четири оброка дневно 
– доручак, ручак, ужина и вечера.   

 Учесници отпочињу исхрану 11. јула са вечером, а завршавају 20. јула  са доручком.  
 

ЦЕНА ШКОЛЕ 
 Цена течаја по полазнику износи 5.000,оо динара за све облике школовања. 

 У цену школе је урачуната исхрана са четири оброка дневно - на бази девет пуних  
пансиона, литература школе за сваког полазника, трошкови редовног осигурања 
полазника школе, мајица са знаком школе, обележје и марама школе.  
 

ПРЕВОЗ   
 До ИЦ „Заовине” учесници могу доћи самостално или организованим  превозом уколико 

постоји довољан број заинтересованих учесника. 
o Уколико има више од 30 заинтересованих учесника да до Заовина крену из 

Београда око 11.30 часова 11. јуна (тачно време би се договорило) и у Београд се 
и врате 20 јуна око 16 ч., превоз би се организовао по цени од 3.500 динара 
(повратна карта из Београда), са могућим следећим попустима за учеснике које 
долазе ван Београда. 

За учеснике ван зоне ГСП-а, до 50км од Београда - 3300 динара 
За учеснике од 50 до 150км удаљене од Београда - 2800 динара 
За учеснике удаљене више од 150км од Београда - 2300 динара  
(организован превоз је препорука организатора школе, због удобности 
превоза, лакше манипулације опромом и боље организације смештаја 
по доласку учесника) 

o Уколико долазе самостално, потребно је доћи до Бајине Баште, одакле се до ИЦ 
иде таксијем или мини комбијем по цени од око 1500 динара (повратна карта). 

 
 
 



 
 

 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ   
 Пријављивање полазника се врши најкасније до 1. јула 2022. године у 12,00 часова.  

 Пријава се врши слањем попуњеног пријавног формулара на адресу 
sis.nacelnik@gmail.com. 

 Пријава се врши слањем попуњеног пријавног формулара на адресу. Приликом слања 
пријавног формулара треба посебно  обратити пажњу на одређивање приоритета 
учесника, заокруживањем од  броја 1 (приоритетни кандидат одреда) до броја 4 
(најмање приоритетан кандидат). Попуне кандидата ићи ће тим редоследом уз 
претходно обавештење одреда.   
 

УПЛАТА 

 Уплата котизације се врши по обавештењу о учешћу:  
o Уплату извршити са рачуна одреда на рачун Савеза извиђача Србије број 205-23767-

82, са сврхом уплате "Котизација за Извиђачку Шумску Школу".  

 Уплата се мора извршити најкасније до 7. јула 2021. године.  

 Ниједан полазник који није извршио уплату неће бити примљен на течај. 
 

 Напомене: Уколико је полазник пријављен, није извршио уплату и није се појавио на 
течају, одред је дужан да плати трошкове мајице, обележја, мараме, литературе и да исте 
преузме. Уколико полазник уплати течај, а не појави се на истом, уплата ће  бити враћена, 
али умањена за износ реалних трошкова које је Штаб  направио на име полазника 
(израда учесничког пакета, резервација смештаја и сл).  

 

ОСИГУРАЊЕ   
 Организатор Шумске Школе ће пре поласка извршити осигурање  полазника и чланова 

Штаба Шумске Школе.  

 Осигурање свих полазника Шумске Школе извршиће се према  подацима датим у пријави 
коју је његова јединица доставила Организатору  Шумске Школе у назначеном року.   

 Трошкове осигурања свих полазника и чланова штаба школе, сноси Организатор.   
 

ПОТРЕБНА ОПРЕМА   
 Општа опрема  

o извиђачка униформа  
o извиђачка марама  
o чланска књижица  
o здравствена књижица  
o извиђачки канап (2м)  
o извиђачки ножић  
o батеријска лампа  
o врећа за спавање  
o чаршав 
o подметач за спавање 

 Хигијена  
o пешкир мањи  
o пешкир већи  
o сапун  
o четкица за зубе  
o паста за зубе  
o шампон за косу  

 Обућа  
o ципеле за пешачење  
o патике  
o папуче (за купање)  

 Праћење течаја  
o радна бележница  
o течајка (А4/А5 укоричена)  
o прибор за писање (оловке, 

хемијске, бојце...) 
o троугао / лењир 

 Одећа  
o мајице са крат. рукавима  
o доњи веш и чарапе  
o јакна  
o тренерке  
o кабаница  
o дуге панталоне/фармерке  
o кратке панталоне  
o качкет/шешир  

 Остало  
o мали ранац за излете  
o вреће за одлагање гардеробе 
o по жељи музички инструмент 

 Списак неопходне опреме ће 
полазницима школе бити и накнадно  
подељен од стране Штаба школе.  



 
 

 

ШТАБ ШУМСКЕ ШКОЛЕ   
 Старешина школе: Марко Ивошевић   

 Заменик старешине школе: Милош Лазаревић 

 Начелник школе: Душан Попадић   

 Остале чланове Штаба чине чланови Начелства СИС као и предавачи, водници и 
сарадници именовани од стране Старешине и Начелника Шумске школе, уз консултације 
са Начелством Савеза.  

 

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ   
 За све додатне информације можете се обратити на телефон 

o Старешине школе на број: 064/64-90-498, или путем мејла sis.nacelnik@gamil.com  
o Начелника Школе на број: 064/35-36-283 или путем мејла dpopadic0@gmail.com 

 

 

 

У Београду, 18.06.2022.г.   
Марко Ивошевић, с.р.   

Старешина Извиђачке Шумске Школе,   
Душан Поапдић, с.р.   

Начелник Извиђачке Шумске Школе 
 
 
 

 
 

Шумска школа се спроводи у оквиру пројекта под називом: 

„111 година за младе” 

Који је подржан од стране Министарства омладине и спорта Републике Србије 

 

 


