
 

САВЕЗ ИЗВИЂАЧА СРБИЈЕ 
САВЕТОВАЊЕ ВОЂА ЛОКАЛНИХ ЈЕДИНИЦА 

„САВЕЗОВАЊЕ 2022“ 
ЕЛАБОРАТ 

  
Организатор: Савез извиђача Србије 
  

Место одржавања: Одмаралиште „Шупља стена” – Шупља стена / Врчин (Авалски пут, ББ) 
  

Време одржавања: 02 – 04. децембар 2022. године.  
  

Учесници: Начелници, њихови заменици или особе које се у одредима активно 
баве пројектима, организацијом активности за локалну заједницу или 
мотивацијом чланства, регистрованих јединица Савеза извиђача 
Србије (одреда и нижих савеза) између 15 и 30 година. Због 
ограниченог броја места из сваке јединице може се пријавити по један 
учесник (не рачунајући учеснике који су предавачи или организатори).  

  

Програм  
Савезовања: 

Програм Савезовања се реализује кроз сесије форумског типа. 
Програм обухвата тему „ОДРЖИВИ ОДРЕД - економски и социјални 
аспект” коју ће учесници обрађивати из угла организације одрживе 
активности. Како организовати сврсиходну, одрживу активност? Каква 
је веза између појединачних активности и одрживости одреда? Како 
доћи до финасисјких или материјалних средстава кроз пројекте или 
различите врсте донација? Упознајте се са примерима добре праксе и 
кроз дискусију сагледајте рад својих јединица, како бисте их 
унапредели по повратку са Савезовања. Сесије ће модерирати 
извиђачи са формалним знањем и искуством у овој области. 
 

Термин Назив сесије Тема 

Петак 
увече 

Коначно и код нас! 

Шта значи одржива активност и 
шта је одрживо планирање? 
Представљање задатка 
Савезовања. 

Субота 
преподне 1 

Свашта нешто 
хоћемо! 

Пројекти - чему служе, како се 
пишу, како се правдају. 

Субота 
преподне 2 

А шта заиста 
хоћемо? 

Економски аспект одрживости - 
кроз пројектно финасирање 

Субота 
послеподне 3 

Може и овако! 
Донације, прикупљање 
средстава и оптимизација 
трошкова у корист одрживости 

Субота 
послеподне 4 

Само да се заврши и 
никад више! 

Социјални аспект одрживости 

Субота 
послеподне 5 

Да смо ово знали 
пре, сад би цветали! 

Примери добре праксе 

Субота увече Само да питам... 
Разговор кратких форми на 
разне теме. Питања и 
одговори. 

Недеља 
преподне 1 Нешто смо 

размишљали! 

Рефлексија тема 

Недеља 
преподне 2 

Финализација задатака 



Савезовање почиње у петак вечером од 19:15, а долазак учесника 
предвиђен је до најкасније 18:30 часова. Завршетак Савезовања у 
недељу очекује се након 12:00 часова. 
 

Током Савезовања могуће је добити и идеје како прикупити средства 
за суфинасирање одредског одласка на Савезну смотру - 2023. године. 
 

Смештај и исхрана: Смештај је колективни, у вишкреветним собама и заједничким 
купатилом и тушем.  
Исхрана креће вечером 2. децембра и завршава се доручком 4. 
децембра. 

  

Цена Савезовања: Ова активност спроводи се кроз пројекат „111 година за младе” који 
суфинансира Министарство омладине и спорта РС. 
Цена котизације износи 700 динара. Котизација покрива смештај и 
исхрану на бази 2 пансиона, као и материјале неопходне за 
реализацију Савезовања.  

  

Превоз: Трошкове пута сносе одреди или учесници. Можете се обратити на 
дате бројеве телефона у вези евентуалне организације заједничких 
полазака из Београда, до места боравка (Јавним превозом - линија 
408, полазна станица „Трошарина” - излаз на стајалишту „Шупља 
стена” - пут траје око 35 минута). 

  

Пријављивање и 
уплата: 

Пријава се врши до 20. новембра у поноћ, попуњавањем „гоогле 
форме” на следећем линку: https://forms.gle/zVr3Qac522JcfDoG6 
По потврђивању пријаве, одреди треба да уплате котизацију за своје 
учеснике у предвиђеном износу до 25. новембра на рачун Савеза 
извиђача Србије: 205-23767-82, сврха уплате „Котизација за 
Савезовање”.  

  

Потребна опрема: - одредска извиђачка марама 
- извиђачка униформа 
- здравствена књижица 
- извиђачка књижица 
- адекватна одећа и обућа 
- свеска и оловка за рад 

  

Штаб Савезовања: Марко Ивошевић (Старешина активности и предавач), Марко 
Петровић (Начелник активности и предавач), Ања Николић 
(Предавач), Јасна Милошевић (Предавач) + предавач изненаћења. 

  

Остале напомене: За сва додатна питања у вези смештаја и уплате котизација можете се 
обратити Канцеларији Савеза извиђача Србије. 
Телефон: 063/626-450 
e-mail: office@izvidjaci.rs  
 
За сва додатна питања у вези програма Савезовања и превоза можете 
се обратити Начелнику Савеза извиђача Србије. 
Телефон: 064/64-90-498 
e-mail: marko.ivosevic@izvidjaci.rs 
 

 
Марко Ивошевић с.р. 

Начелник Савеза извиђача Србије 
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