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ОРГАНИЗАТОР АКЦИЈЕ:    Савез извиђача Србије 
 

ДОМАЋИН АКЦИЈЕ:     Савез извиђача Београда 
 

ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА:     25-28.08.2022.године 
 

МЕСТО ОДРЖАВАЊА:     Прибој – Прибојска бања 
 

СТАРЕШИНА АКЦИЈЕ:     Дејан Пантић - Паја 
 

НАЧЕЛНИК АКЦИЈЕ:     Ана Петровић 
 

ПРЕДСЕДНИК ТАКМИЧАРСКЕ КОМИСИЈЕ:  Ђорђе Ранћеловић 
 
Државни извиђачки вишевој Савеза извиђача Србије (у даљем тексту ДИВ) је јединствено извиђачко 
такмичење у Републици Србији. ДИВ представља проверу стечених знања и вештина, познавање 
оријентације и проверу стечених знања из појединих области рада наше организације. 
 

Такмичењем се развија сналажљивост, окретност, спретност, брзина у извршавању појединих 
задатака, смисао за оријентацију на непознатом терену, смисао за организован колективни рад , 
савлађивање препрека и организован вишедневни боравак у природи . 
 
Циљ такмичења је да екипа заједничким радом и напорима савлада предвиђене задатке, покаже 
стечена знања и вештине, увежба и усвоји иста али и афирмише квалитет, способност, заједништво, 
пријатељство и солидарност учесника .  
 
 
УЧЕСНИЦИ: 
Државни извиђачки вишебој се одвија у две програмске категорије: 

 Млађи извиђачи и планинке 11 – 15 година (подразумева се да на такмичењу могу 
учествовати чланови који у години када се одржава ДИВ пуне 11 година, односно да су већ 
напунили 15 година.) 

 Старији извиђачи и планике 15 – 19 година (подразумева се да на такмичењу могу 
учествовати чланови који у години одржавања ДИВ-а пуне 15 година, односно који су већ 
напунили 19 година) 

 

Екипа се такмичи у комплетном саставу. Комплетном екипом сматра се екипа која броји пет чланова 
истог пола. 
 
 
УСЛОВИ УЧЕШЋА: 
Право учешћа на такмичењу имају: 

 Чланови који су припадници извиђачке јединице регистроване у Савезу извиђача Србије 
за 2022. годину  

 Чланови који имају уредну, оверену чланску књижицу са доказом о уплаћеној чланарини 
за 2022 годину.  

 Чланови који испуњавају старосне услове предвиђене пропозицијама ДИВ-а. 

 Члан екипе мора имати сагласност бар једног родитеља или старатеља (уколико је млађи од 
18 година). 

 Сви чланови екипе морају бити психофизички способни за учешће на активности. О томе 
прилажу потврду своје матичне јединице, коју потписују лекар или родитеље/старатељ 
учесника као и старешина матичне јединице. 

 Сваки члан екипе са собом треба да понесе оверену здравствену књижицу. 
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Напомене за учешће: 

 Старост члана екипе се утврђује извиђачком чланском књижицом и једном од важећих 
службених личних исправа (лична карта, здравствена књижица, ђачка књижица, индекс, 
возачка дозвола и сл.). 

 Ако је један члан екипе старији или млађи од старосних граница дефинисаним Правилима 
организовања ДИВ-а патрола не може учествовати на такмичењу, односно може 
учествовати само ревијално уколико то не омета процес такмичења. 

 Чланови екипе старији од 16 година морају имати личну карту. 

 Матична јединица сноси одговорност за избор чланова који сачињавају екипу и за њихово 
учешће на ДИВ-у. 

 Екипа долази у пратњи једне пунолетне особе (вођа пута или пратилац) која је одговорна за 
поступке сваког појединог члана екипе из своје јединице. Уколико из исте јединице долазе 
две или више екипа, одређује се само један пратилац коме извршни организатор/домаћин 
обезбеђује исте услове смештаја као и осталим учесницима. 

 Извршни организатор/домаћин није дужан да прими на терен ДИВ-а више од једног 
пратиоца из једне јединице, без обзира на број екипа из исте. 

 Дозвољава се да један пратилац води више екипа из истог места (општине, града, покрајине) 
и ако нису из исте јединице, уколико му матична(е) јединица(е) изда пуномоћје као и осталу 
потребну документацију.  

 Јединица за Вођу пута/пратиоца екипе измирује све обавезе предвиђене Елаборатом . 

 Од почетка до краја такмичења екипа је одговорна Штабу и другим органима ДИВа. 

 Екипа је током такмичења дужна да стриктно поштује одредбе Елабората, Правила 
организовања, Пропозиција такмичења и Етичког кодекса ДИВ-а. 

 На ДИВ-у ће се стриктно поштовати Правила и Пропозиције ДИВ-а, те молимо Старешине 
и Начелнике одреда да пре поласка екипа провере опрему и пратећу документацију, како 
бисмо избегли непријатне ситуације елеминисања екипа са такмичења због недостатака 
неког од наведених садржаја. 

 
 
КОТИЗАЦИЈА И ПРИЈАВА ЕКИПА: 

Котизација износи 500 динара по учеснику. Уплату треба извршити најкасније до 19.08.2022. г. 

са одредског рачуна на текући рачун организатора, Савеза извиђача Србије, број 205-23767-82 у 
Комерцијалној банци уз назнаку: Котизација за ДИВ 2022. 
 

На месту одржавања ДИВ-а неће постојати благајна, те није могуће уплаћивање котизације по 
доласку на активност.  
 

Екипе које уплате котизацију и не појаве се на ДИВ-у неће добити повраћај котизације. 
 

Попуњене, оверене и скениране пријаве треба послати најкасније до 19.08.2022. године на 

имејл: sis.nacelnik@gmail.com 
       

По доласку на место одржавања ДИВ-а, вођа екипе предаје оригинал пријаве, потврду о обављеном 
лекарском прегледу, здравствену и чланску књижицу за сваког члана екипе, као и сагласност 
родитеља/старатеља за малолетне чланове. 
 
 
СМЕШТАЈ: 
Табор такмичења ће бити постављен у порти манастира Светог Николе Дабарског у Прибојској 
Бањи. Учесници сами обезбеђују довољан број шатора, подметача и врећа за спавање. 
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ИСХРАНА УЧЕСНИКА: 
Домаћин ДИВ-а обезбеђује исхрану учесника на бази 8 оброка, односно:  

 Четвртак, 25. август  – вечера  

 Петак, 26. август  – доручак, ручак и вечера  

 Субота, 27. авгугст – доручак, ручак и вечера  

 Недеља, 28. август - доручак 
 
 
ЛИЧНА И КОЛЕКТИВНА ОПРЕМА:  
Свака патрола мора поседовати колективну опрему која подразумева ставке из пропозиција ДИВ-а 
која се односе на личну и колективну опрему.  
 

Лична и колективна опрема се бодују према Пропозицијама ДИВ-а 
 
 
ПРОПОЗИЦИЈЕ: 
Јануара 2016. године усвојене су Пропозиције ДИВ-а, којима се дефинишу задаци и обавезе екипа. 
Саветујемо учесницима и представницима одреда да добро проуче Пропозиције како не би било 
непријатних изненађења на самом такмичењу. 
 

Дисциплине за млађе извиђаче и планинке 
су: 
 

Оријентација 

 проналажење КС на карти    

 проналажење КС у природи    

 скица пређеног пута     

 извештај пређеног пута    

 скица КС      

 кретање између задатих тачака   

 скицу кретања између задатих тачака  
 
Пренос поруке 

 преношење поруке семафором   

 пренос поруке курира    
 
Заклон и ватриште 

 израду заклона     

 уређење ватришта и ватру    
 
Опрема 

 садржај колективне опреме    

 садржај личне опреме   
 
Прва помоћ     

Дисциплине за старији извиђаче и планинке 
су: 
 

Оријентација 

 проналажење КС на карти   

 проналажење КС у природи    

 скица пређеног пута     

 извештај пређеног пута    

 скица КС      

 кроки КС      

 профил терена   
 
Пренос поруке 

 преношење поруке семафором   

 преношење поруке морзеом    

 пренос поруке курира    
 
Коначиште и кувани оброк 

 израда коначишта     

 кувани оброк  
 
Опрема 

 садржај колективне опреме  

 садржај личне опреме  
 
Прва помоћ 

     
О свим детаљима такмичења биће речи и на првом састанку вођа екипа по доласку у табор вишебоја. 
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ДОЛАЗАК УЧЕСНИКА И САТНИЦА ТАКМИЧЕЊА: 
(oрганизатор задржава права да промени сатницу) 
 
Четвртак 
До 17:30  долазак екипа на место кампа и предаја документације за учешће на Вишебоју 
18:00 – 19:00  бодовање личне и колективне опреме и подизање шатора за смештај екипа 
19:00 – 20:00  вечера 
20:00 – 21:00 свечано отварање акције 
21:00 – 21:30 састанак вођа екипа са такмичарском комисијом 
22:30   повечерје  
 

Петак 
07:00   устајање 
07:00 – 07:30  лична хигијена 
7:30 – 08:00  доручак 
08:00 – 08:45  свечано отварање акције 
08:45 – 09:00  састанак са вођама екипа и подела задатака 
09:00 – 16:00  прелазак стазе за обе категорије 

(са израдом задатака на карти, преношењем поруке курира и израдом топографских 
радова)  

16:00 – 17:00  одмор и освежење 
17:00 – 20:00  израда коначишта за старије категорије односно 

заклона за млађе категорије са свим пратећим дисциплинама 
20:00 – 20:30  вечера за старије категорије на месту коначишта, а за млађе вечера у кампу 
20:30 – 22:30  сигнализација морзеом 
22:30 – 23:00  припрема за повечерје 
23:00   повечерје  
 

Субота 
07:00   устајање 
07:00 – 08:00  лична хигијена 
08:00 – 09:00  доручак 
09:00 – 12:00  наставак програмских активности 

(рушење коначишта, израда крокија, сигнализација) 
12:00 – 14:00  слободно време 
14:00 – 15:00  ручак 
15:00 – 16:00 одмор 
16:00 – 19:00 слободне активности на базену 
19:00 – 20:00  вечера 
20:00 – 22:00  кзп 
22:00 – 23:00  припрема за повечерје 
23:00  повечерје 
 

Недеља 
08:00   устајање 
08:00 – 08:30  лична хигијена 
08:30 – 09:00  доручак 
09:00 – 10:30  паковање 
10:30 – 11:00  састанак са вођама екипа 
11:00 – 12:00  свечано затварање акције 
12:00   паковање и полазак 
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ОСИГУРАЊЕ: 
Сви учесници ДИВ-а биће здравствено осигурани од стране организатора такмичења. 
 
 
НАГРАДЕ:  
Савез извиђача Србије обезбеђује пригодне награде у виду пехара за три проглашене првопласиране 
екипе по категорији, као и захвалнице за све одреде чије екипе учествују на акцији. 
 
 
ЕТИЧКИ КОДЕКС: 
На такмичењу је најстроже забрањена употреба недозвољених стимулативних средстава. Свако ко 
иста користи, као и онај ко га наводи или му даје на коришћење ова средства, са или без његовог 
знања, подлеже санкцијама од стране Штаба и Старешинства Савеза али и надлежних државних 
институција. Такође употреба алкохола  и цигарета је строго забрањена за време трајања ДИВ-а са 
извиђачким обележијима. 
 
 
КАКО ДО ПРИБОЈА: 
Савез извиђача Србије у сарадњи са Савезом извиђача Београда и Савезом извиђача Града Ниша, има 
вољу да ангажује организован превоз из Београда (који би саобраћао преко Обреновца и Чачка, до 
места локације) као и превоз из Ниша (који би саобраћао преко Крушевца и Краљева, до места 
локације). 
 

Све заинтересоване екипе морају се пријавити за превоз и уплатити резервацију места од 1000.00 
динара до 19.08.2022. У случају одустајања екипе или појединаца који су резервисали смештај новац 
од резервације се неће враћати. Коначна цена превоза зависиће од броја пријављених екипа, а у 
случају да цена организованог превоза буде изнад 3.000,00 динара по особи, Савез извиђача Србије 
ће са партнерима пронаћи начин да субвенционише трошак. 
 
 
ПРЕОСТАЛЕ НАПОМЕНЕ: 
Додатна опрема (није неопходна, али је пожељна): Капа (качкет за сунце), наочаре за сунце, крема 
против опекотина (крема за сунчање), кабаница, непромочива обућа. 
 

Униформисаност: Под обавезном униформом подразумева се извиђачка кошуља са припадајућим 
ознакама и одредска извиђачка марама. 
 

На отварању и затварању акције обавезно је ношење униформе. За време стазе и за време извођења 
дисциплина, екипе могу носити једнообразне мајице уместо кошуља, уз обавезну извиђачку мараму. 
 
 
КОНТАКТИ: 
За сва питања и информације о току припрема такмичења заинтересовани се могу обратити: 
 

Старешини ДИВа: Дејану Пантићу 
Контакт телефон: 064/15-95-828 имејл: paja.lune@gmail.com 
 

Начелнику Савеза: Марку Ивошевићу  
Контакт телефон: 064/649-0498 имејл: sis.nacelnik@gmail.com 

 
 

Старешина СИС 
Габриел Ранковић 


