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Во табелата се прикажани имињата на извршните органи на Сојузот на извидници на Македонија од 
изборното Собрание на СИМ. Старешина на Сојуз на извидници на Македонија во почетокот на 
годината беше Г-дин Димче Велев. На изборното Собрание одржано на 17.04.2013 за нов Старешина 
на СИМ е избран Г-дин Огнен Стефановски. 

 

Членови на управниот одбор (Старешинство на СИМ) 

 

Јане Спасиќ До септември 2013 

Антониа Павковиќ Мирчевска  Од септември 2013 

Јане Илијески Од март  2011 

Игор Ангеловски Од април 2013 

Ангелче Гушев Од април 2013 

Слаган Станковиќ Од април 2012 

Петар Атанасовсќи  Од март 2011 

Раде Гогоски  Од апрл 2013 

Зоран Шиљковски Од март  2011 

 
-- Комесар за програма: Ана Костовска, 
- Комесар за развој: Марко Панковски,  
- Комесар за односи со јавност: Мартина Самболец,  
- Интернационален комесар: Јане Плавевски 
 
Надзорен одбор на СИМ од 06.12.2009  
 
- Горан Арсов  
- Ѓоко Гучевски  
- Стеван Поповски (до 17.04.2013) 
 
Управен одбор на Извидник ДООЕЛ (од 17.04.2013 ) 
 
- Николче Гроздановски   
- Звонко Неделковски 
- Методија Митевски  
- Предраг Вуковиќ  
- Томе Велковсќи 
 
Таше Пасинечки – Директор на Извидник ДООЕЛ  

Горан Ѓорѓиев – Генерален секретар на Сојуз на извидници на 
Македонија 

 
 

Адреса 
Сојуз на извидници на Македонија 

Вељко Влаховиќ 20/А 
1000- Скопје – Р.Македонија 

e-mail: sim@scout.org.mk 

                                www.scout.org.mk/ www.smotra.org.mk / www.youthagora.org.mk 

 

 

http://www.scout.org.mk/
http://www.smotra.org.mk/
http://www.youthagora.org.mk/
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  Членки на Сојуз на Извидници на Македонија 2013 
  
ПОЛНОПРАВНИ ЧЛЕНКИ  

 

Извиднички Одред Илинден 
Телефон: +389 75 51 40 72 

Скопје 
e-mail: contact@ilindenscouts.org.mk 
www: http://www.ilindenscouts.org.mk 

 
Извидничко Поречански одред Галеб 
Телефон: +389 70 369 321 

Скопје 
e-mail: kontakt@ipogaleb.org.mk 
www: http://www.ipogaleb.org.mk/ 

 
Извидничко Поречански одред Јадран 
Телефон: +389 71 28 99 29 

Скопје 
e-mail: jadranstab@yahoo.com  
www: http://www.ipojadran.mk/ 

  
 
Извиднички Одред Димитар Влахов  

Телефон: +389 70 26 52 50 
Велес 
e-mail: scoutveles@gmail.com 

www: http://www.scoutveles.org.mk 
 
Извиднички Одред Методија Митевски Брицо 

Телефон: +389 70 92 08 83 
Скопје  
e-mail: brico.scouting@gmail.com 

www: http://www.facebook.com/brico.scouting 
 
Прв Скопски Извиднички Одред 

Телефон: +389 77 57 25 62 
Скопје 

e-mail: prvskopski@yahoo.com 
www: https://www.facebook.com/pages/ПРВ-СКОПСКИ-ИЗВИДНИЧКИ-ОДРЕД  
 

Извидничко Поречански одред Крсте Јон  
Телефон: +389 71 26 29 41 
Струга 

e-mail: ipokrstejon@gmail.com 
www: http://izvidnicistruga.weebly.com/ 
 

Извиднички Одред Скаут 
Телефон: +389 78 25 83 69 
Кумоново 

e-mail: skaut_ku@yahoo.com 
www: https://www.facebook.com/ioskaut  
 

Извиднички Одред Наум Наумовски Борче 
Телефон: +389 71 23 38 54 
Крива Паланка 

e-mail: izvidnici@mail.com 
www: https://www.facebook.com/profile.php?id=100002927551568 
 

mailto:contact@ilindenscouts.org.mk
http://www.ilindenscouts.org.mk/
mailto:kontakt@ipogaleb.org.mk
http://www.ipogaleb.org.mk/
mailto:jadranstab@yahoo.com
http://www.ipojadran.mk/
mailto:scoutveles@gmail.com
http://www.scoutveles.org.mk/
mailto:brico.scouting@gmail.com
http://www.facebook.com/brico.scouting
mailto:prvskopski@yahoo.com
https://www.facebook.com/pages/ПРВ-СКОПСКИ-ИЗВИДНИЧКИ-ОДРЕД
mailto:ipokrstejon@gmail.com
http://izvidnicistruga.weebly.com/
mailto:skaut_ku@yahoo.com
https://www.facebook.com/ioskaut
mailto:izvidnici@mail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002927551568
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РЕДОВНИ ЧЛЕНКИ (МЕНТОРСТВО/ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ) 

 
 
Извиднички Одред Брака Миладиновци  

Телефон: +389 71 38 85 80 
Скопје 
e-mail: moskov_scout@hotmail.com 

www: https://www.facebook.com/i.o.brakamiladinovci?fref=ts 
 
Извиднички Одред Гоце Делчев  

Телефон: +389 78 39 06 03 
Свети Николе  
e-mail: izvidnickiodredgocedelcev@yahoo.com 

www: https://www.facebook.com/profile.php?id=100001121078148 
 
Извиднички Одред Мирко Милески 

Телефон: +389 70 32 82 65 
Кичево 
e-mail: simcedo@yahoo.com  

www: https://www.facebook.com/groups/258979747453321/ 
 

 
Извиднички Одред Пионер 
Телефон: + 389 78 897 205 

Охрид 
e-mail: io.pioner@yahoo.com 
www: http://www.facebook.com/profile.php?id=100005121222963&fref=ts 

 
 
Извиднички Одред Марково Крувче 

Телефон: +38978723093 
Скопје 
e-mail: mkscouts@yahoo.com 

www: https://www.facebook.com/profile.php?id=100005461860998&fref=ts  
 
 

Извиднички Одред Башкими 
Телефон: +38971998593 
Зајас 

e-mail: amz-j@live.com  
www: https://www.facebook.com/vrojtuesitbashkimi 

 

 
Извиднички Одред Младост 
Телефон: +389 70 82 57 28 
град: Валандово 

e-mail: biknik49@yahoo.com 
 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:moskov_scout@hotmail.com
https://www.facebook.com/i.o.brakamiladinovci?fref=ts
mailto:izvidnickiodredgocedelcev@yahoo.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001121078148
mailto:simcedo@yahoo.com
https://www.facebook.com/groups/258979747453321/
mailto:io.pioner@yahoo.com
http://www.facebook.com/profile.php?id=100005121222963&fref=ts
mailto:mkscouts@yahoo.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005461860998&fref=ts
mailto:amz-j@live.com
mailto:biknik49@yahoo.com
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Вовед  

 
Сојузот на извидници на Македонија е организација која во 2013 прослави 60 години постоење. Во овој 
период СИМ овозможи повеќе илјадници млади луѓе да бидат дел од оваа организација и да станат 
корисни членови на општеството. СИМ има полноправно членство во WOSM (World Organization Of the 
Scout Movement), од 25-ти Јули 1997 година, и со тоа е дел од движење кое постои во целиот свет.  

Сојузот на извидници на Македонија е невладина организација, која првите чекори ги има направено во 
далечната 1921 година, и нејзината состојба до денес е задржана од 1953 година. Се до денес илјадници 
млади луѓе кои се грижат за правилно воспитување и едукација на младите учествуваат во неа. Денес Сојузот 
на извидници на Македонија функционира на целата територија на Република Македонија со 14 активни 
одреди. Со нашиот извиднички метод и неформално образование настојуваме да се наметнеме на младите 
како организација во која младите ќе го најдат своето место и ќе го подигнат нивниот карактер, активно 
вклучувајќи ги во донесување на општествени одлуки кои го прават светот подобро место за живеење.  

 

МИСИЈА 

 

Мисијата на Сојузот на Извидници на Македонија е да придонесе во образованието на младите 

луѓе, низ систем на вредности засновани врз Извидничкиот Завет и Закони, да помогне во 

изградбата на подобар свет каде што луѓето се самоисполнети како индивидуи и имаат 

конструктивна улога во општествот 

ВИЗИЈА 

 

Сојузот на Извидници на Македонија е релевантна, атрактивна и самоодржлива организација 

која обединува млади луѓе преку современа прогресивна програма која ги исполнува 

општествените потреби на младите во Р.Македонија и го гради нивниот карактер врз база 

на позитивните извиднички вредности и приципи.” 

 
Основни активности на Сојузот на извидници на Македонија 
 

  Неформално образование за млади луѓе користејќи го извидничкиот метод.  

 Атрактивна програма за млади со многу активности во природа кои ќе обезбедат развој на 
интелектуален, психички, духовен, социјален, карактерен и емотивен аспект на секој млад човек.    

 Промовирање на активно граѓанство.  

 Промовирање на младински активизам и иницијатизам.  

 Поддршка во развој на заедницата на локално и национално ниво.  

 Промоција и практикување на демократијата и човечките права преку стимулативни средби и 
процеси.  

 Поддршна на други младински организации, младински мрежи и заедничка работа со 
институции.  

 

Таргет група ( ЦЕЛНА ГРУПА) 

Членови на Сојуз на извидници на Македонија се деца, млади луѓе и постари луѓе. Со комплетирање на 
програмата на одредите и Сојузот на извидници на Македонија тие земаат активно учество во активности во 
нивната заедница и помагаат во зголемување во квалитетот на живеењето.  
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Вовед во главните активности за 2013 година 

 

Во 2013 година Сојузот на извидници на Македонија спроведе широка лепеза на активности. 
Имајки во предвид дека 2013 година е годината на големиот јубилеј “60 години извидништво“ СИМ 
во текот на годината низ сите активности масовно го демонстрираше моментот на овој значаен 
јубилеј за извидничката организација организирајки свечености, атрактивни активности, разни 
манифестации и сл.  

 

2013 година ќе биде запаметена како година на многу достигнувања, нови партнерства и контакти 
се оставруваа, се зајакнуваа старите, се организираа масовни манифестации и свечености, се одржа 
традиционалнта Смотра на СИМ, се поставиа нови залагања, се обновуваше заветот, се истражуваа 
потребите на младите, се одржаа десетици обуки, се издаваа публикации... 

 

Посветувајки се на основната цел на извидништвото, да создаде подобар свет преку едукација, 
зајакнување и оспособување на младите кон достигнување на својот целосен потенциал и 
создавање на конструктивни и исполнети млади, СИМ во 2013 година работеше на сеопфатно 
истражување со младите за нивните потреби и погледи. Преку програмата Агора која беше 
пласирана во почетокот на годината СИМ се посвети на младите и нивно зајакнување во доменот 
на нивните локални заедници, оспосубувајки младите да бидат агенти на промена, активни грагани 
кои на конструктивен начин, самосвесно и посветено ќе ги решаваат проблемите и потребите 
унапредувајки ја својата локална заедница.  Преку Агора младите се вмрежуваа, се едуцираа и се 
активираа кон иницијативност и одговорност.  

 

Во 2013 година СИМ воведе многу новитети во својата работа, во јубилејот од 60 години се 
воведуваа иновации во работата, се започнаа процеси за ревидирање на програмата и моделот на 
тренинг, за прв пат се организираа обуки по нов начин, по долго време се организираше тренинг за 
обука на високи кадри, се носеа промени се со цел активностите на СИМ да бидат по вклучувачки и 
достапни за своето членство и воопшто за младите.  

 

2013 година е година посветена на малдите, година кога јасно се потврди заложбата за уште 
поинтензивна  работа со млади . „Засекогаш млади !“ беше мотото на бројните активности и секако 
на  11 тата Смотра на СИМ која претставуваше заплет на целокупната прослава. Прославите кои беа 
организирани се од огромно значење бидејки истите претставуваа моменти на ново поврзување, 
на валоризирање и признавање на сработеното, моменти во кои се мотивираше и себе 
мотивираше.  

11-тата Смотра на СИМ беше настан од монументално значење, настан кој долго ќе остави трага и 
изградени односи помегу сите чинители кои се вклучија во нејзино организирање.  

2013 година беше година на сите извидници, година која ги поврза најмладите со највозрасните, 
година во која се предаде заложбата, наследството, традицијата, година во која се отвориа нови 
хоризонти за развојот на извидништвото. 2013 година беше година на прослави и чествувања, се 
славеше успехот, се славеше постоењето, славеа извидниците, славеа младите, славеше 
Македонија ! 

 

Активностите се хронолошки накратко наведени во понатамошната содржина на овој извештај :  
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Национални програми – проекти   

 
 

АГОРА   

Проектот АГОРА е програма на Сојузот на 
извидници на Македонија финансиран од страна 
на УСАИД, и се спроведуваше благодарение на 
великодушна помош од Американскиот народ. 
Оваа програма имаше за цел да отвори поширок 
дијалог со младите кои живеат во Р.Македонија, да се идентификуваат заедничките потреби и преку 
обуки за застапување и зајакнување на младите да им помогне на овие млади лица да бидат 
слушнати, да учествуваат во процесите на донесување на одлуки, да креираат и управуваат 
застапување за своите права.  
 
Во склоп на оваа програма во 2013 година се организираа неколку групи на активности и тоа :  10 
округли маси во 9 града низ Р.Македонија со цел да се идентификуваат потребите и проблемите на 
младите во Р.Македонија, се организираа јавни настани на кој програмата визуелено и практично се 
доближуваше до младите а се одржаа и 4 обуки за застапување и вмрежување преку кои 160 млади 
се оспособиа за водење на процеси за застапување и поттикнаа активизам на локално ниво. 
Програмата резултираше со десетици иницијативи на локално ниво водени од младите кои сеуште 
се активни и одржливи а преминаа и во наредната година како активни генератори на промена.  
 
Преку програмата АГОРА се изготви сеопфатно 
истражување и се изработи публикацијата НИЕ 
МЛАДИ во која се сумирани ставовите, погледите и 
потребите на младите од Р.Македонија во клучните 
свери на оптеството од трендовите со кои младите 
се засегнати. Публикацијата беше испечатена во 
тираж од 200 примероци и десиминирана до 
клучните чинители за решавање на проблемите и 
потребите идентификувани од младите.  
 
Програмата АГОРА навистина представуваше еден 
сеопфатен диалог со младите во Р.Македонија од кој диалог се потврдиа доста трвдења, се открија 
нови трендови и потреби и најважно од се се стимулираа младите да како конструктивни и активни 
грагани направат промена и да допридонесат кон создање подобро општество, подобар свет.  
 
Првата група на активности постигна сериозен успех во 
делот на поставување на приоритет на граѓанскиот 
концепт на размислување, како и поставување на 
заедничките потреби на младите над поделбите од 
различен карактер во нивните заедници. Тркалезните 
маси привлекоа внимание кои ја истакнаа потребата на 
младите да ги искажат своите потреби на слободен 
начин. Исто така, младинскиот мерач за демократија 
секаде каде што беше поставен претсавуваше одличен 
метод за мобилизање на мислењата на граѓаните околу 
демократијата во Република Македонија. Бројот на 
поставени мислења кој надмина 400 мислења јасно покажува дека граѓаните се заинтересирани за можноста 
да го искажат своето мислење околу демократијата. Притоа, се забележа и оневозможеноста на младите да 
ги истакнат своите потреби и континуираното повторување на сите обуки дека досега ја немале таа можност.  
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Тркалезните маси кои се одржаа во 8 градови низ републиката, привлекоа внимание кај младите кои ја 
истакнаа потребата на младите да ги искажат своите потреби на слободен начин. Тркалезните маси беа 
посетени од 172 млади од различни профили кои имаа можност да дискутираат за своите потреби. 

 
Исто така, младинскиот мерач за демократија секаде каде што беше поставен претставуваше одличен метод 
за мобилизање на мислењата на граѓаните околу демократијата во Република Македонија. Бројот на 
поставени мислења кој достигна бројка од околу 350 мислења, јасно покажува дека граѓаните се 
заинтересирани за можноста да го искажат своето мислење околу демократијата. Притоа, се забележа и 
оневозможеноста на младите да ги истакнат своите потреби и континуираното повторување на сите обуки 
дека досега ја немале таа можност. 

 
Втората група на активности, односно обуките за 
застапување експлицитно придонесоа за постигнување 
на два многу важни резултати:  

- Првиот од нив е дека осознавањето дека 
младите не знаат како да ги обединат 
сопствените и општествените капацитети за да 
ги оставарат своите цели.  

- Вториот важен резултат е дека по обуките во 
Катлановска Брезица, Струга, Свети Николе и 
Охрид произлегоа конкретни иницијативи за 
застапување кои се во тек.  

 
Преку тркалезните маси кои се одржаа во осум градови, во периодот на известување, се обезбеди простор за 
172 млади да детерминираат проблеми, да се групираат за нивно детално анализирање, како и да ја 
согледаат важноста од заедничко групирање при евентуално решавање на одреден проблем. Преку 
дискусија, младите имаа можност да ги определуваат и оценуваат општествените текови во Република 
Македонија. 
 На осумте одржани јавни настани, над 360 граѓани го искажаа своето мислење за нивото на 
тензичност во демократските процеси во македонското општество. Присутните на јавните настани беа 
запознаени со начините да се вклучат во креирањето на општествените процеси преку пријавување на 
присуство на обуките за застапување. Тука беа поделени ливчиња кои присутните ги влечеа од 10 желби на 
чија задна страна имаше линк до веб-страната на проектот Агора. Овој метод се покажа исклучително 
интересен и ефективен. 
 Трета активност што допринесе кон остварување 
на предвидениот резултат се обуките за застапување во 
четири градови. На овие обуки учествуваа 162 млади луѓе 
кои имаа можност преку изучување на процесот на 
застапување да ги определуваат проблемите во 
општеството, да се вмрежуваат помеѓу себе, да изнаоѓаат 
начини за нивно решавање, но и начини како да се 
мобилизираат ресурси за нивно остварување што е 
комплетно  во склад со целите од предвидените 
резултати. 
  
Од вкупно 160 учесници според предвидените резултати во проектот, кои ќе се оспособат за креирање и 
водење процеси, тоа го направија 172 учесници на обуките за застапување. Со обуките за застапување како и 
со тркалезните маси, присутните млади ја осознаа потребата од вмрежување (формално и неформално) со 
јасно определени цели како ефективен начин за активирање по однос на определените проблеми.  
 

Преку проектните активности кои веќе се реализирани со проектот се овозможи простор на младите да: 
 

-  ги идентификуваат своите проблеми надвор од секојдневните поделби со акцент на граѓански пристап. 
Оваа можност им беше овозможена преку тркалезните маси кои се одржаа, како и преку јавниот 
младински мерач на демократија каде што младите во неколку наврати истакнуваа дека досега немале 
никаква можност да ги истакнат своите потреби на слободен и транспарентен начин; 
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- се застапуваат за своите потреби. Со четирите спроведени обуки за застапување 157 учесници имаа 
можност да стекнат напредни познавања за тоа како да се застапуваат за своите потреби. Овие обуки нив 
им овозможија познавања за идентификување, дефинирање и изнаоѓање методи на спроведување на 
своите потреби. Со самото тоа што произлегоа вкупно 21 иницијатива на учесниците во обуките кои се во 
фаза на креирање се покажува практичната применливост на обуките, како и мерливоста на резултатите; 

- комуницираат и да се вмрежуваат со останати млади луѓе со слични пробеми и интереси. Преку 
обуките и тркалезните маси, се овозможи младите од различни средини да осознаат дека дела слични 
проблеми и дека начините за нив да ги остварат се преку заедничко работење со надминување на 
непотребно наметнатите пречки; 

-  да го разберат нивното значење во креирањето на демократијата со тоа што ќе научат да ги 
идентификуваат своите проблеми и да се застапуваат за своите потреби;  

 

 
 

Исто така, 6 работилници од отворен карактер се одржаа и на 11та меѓународна извидничка смотра 
на Сојузот на извидници на Македонија. На смотрата  учествуваа повеќе од 400 млади од цела Европа и како 
таков настан беше одлична можност за да се одржат дополнителни активности од проектот Агора. На 6 
работилници кои се одржуваа во сите денови на смотрата, учествуваа вкупно 240 млади кои имаа можност да 
ги искажат своите мислења, потреби и проблеми, но овој пат со учесници од различни држави од Европа што 
даде дополнителен печат на работилниците. 
 

 За крај на проектот Сојуз на извидници на Македонија издаде публикација “Ние млади”од 69 
страници во 200 примероци која ќе биде дисеминирана до сите релевантни институции и организации. 
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АКТИВНОСТИ  

Младинско  зајакнување преку извидничко движење  

 

Во периодот од 31-ви Јануари до 3-ти Февруари извидничкиот центар Катлановска Брезица блиску до Скопје, 
беше одржан тренингот наречен “Младинско зајакнување преку извидничко движење.  
 
Тренингот беше со цел да се зајакне капацитетот на Сојузот на извидници на Македонија преку предмети 

применливи на развојот на младите кои се членови на 
организацијата. За да се постигнат целите, тренингот ги обфати 
традиционалните и модерните предмети.  
 
Целта на тренингот беше да се надгради свесноста на извидничките 
водачи за важноста на учеството како ефект на младинското 
зајакнување преку извидничкото движење.    
 
Учесниците на евентот беа напредни водачи на патрола од 18 до 24 
години кои имаат искуство во работа со млади.  

 
 
Прослава на денот на извидниците и прослава 60 години извидништво во Р.Македонија 
 
Традиционално како и секоја година по повод 22 февруари 
се организираше прослава по повод светскиот ден на 
извидништвото. Годинава прославата на овој ден беше 
прерасната во целокупна манифестација која го свечено 
одбележа почетокот на славјето на големиот јубилеј „60 
години извидништво во Р.Македонија“.  
 
Манифестацијата опфакаше неколку сегменти и тоа: Организирање тркалезна маса за млади 
(АГОРА), свечена прослава на плоштадот Македонија, обновување на заветот пред споменикот на 
вечната борба, марш на знамиња и свечена академија со доделување на признанија за особени 
заслуги.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На плоштадот Македонија присуствуваа повеке од 450 извидници кој свечено го отвориа настанот и 
јубилејот 60 години извидништво во Р.Македонија по што се упатиа кон споменикот на вечната 
борба каде 80 нови членови го дадоа својот завет а останатите го обновиа. По овој настан маршот се 
упати кон ОУ Песталоци во кое се одржа свечената кадемија на која присуствуваа одредски 
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делегации,  еминентни гости, партнери, подржувачи, представници на институциите и извиднички 
делегации од регионот.  
 
По свечената академија следуваше и забава во И.О.М.М. Брицо  која траеше до доцните часови. 
 

Планирање на собработката со Данските извидници  2013 - 2015 
 
На 9 февруари 2013 се одржаа серија состаноци со 
претставниците на Данската извидничка Асоцијација, Г-
дин.Hans Henrik и Michael Erelgray. На работните средби се 
развиваше понатамошната соработка со Данските 
извидници во областа на тренинзите во Р.Македонија.  
До крајот на средбата беше постигнат план за соработка 
до 2015 година со силен осврт на тренинг моделот на СИМ 
и можноста за организирање на заеднички тренинзи.  
 
Преку постигнатиот план се продолжи соработката со 
Данските извидници кои се еден од круциалните 
партнери на СИМ во изминатиот период во областа на 
организационен развој и обука на нови кадри во СИМ.  

 

Садење дрва со државните институции  
 
Повеќе од 20 извидници од неколку извиднички одреди од Скопје во  првата недела од април, 
активно учествуваа во пошумување на автопатот “Александар Македонски”. Пошумувањето во кое 
извидниците посадуваа садници со претставници на институциите беше  концентрирано кај 
наплатната рампа во општина Петровец. 
 

На поставуавњето  на садниците, покрај 
извидниците учествуваше и заменик Министерот 
за животна средина и просторно планирање, м-р 
Стево Темелковски заедно со генералниот 
директор на ЈП „Македонски шуми“, Жарко 
Караџоски, директорот на ЈП „Државни патишта“ 
Љупчо Ѓорѓиевски и градоначалникот на 
општина Петровец, Борче Митевски. 
Со акцијата е се опфати должината на целиот 
автопат и на тој начин директно да се влијае на 
подобрување на квалитетот на амбиенталниот 
воздух на најфрекфентната сообраќајна делница 
во државата, како и на урбаните населби во 
нејзината близина.  
 
Недела на едукација (Тренинзи и обуки) 

Недела на Едукација е оспособувачко едукативен настан кој за прв пат оваа година беше 
представен на извидниците а истиот беше составен од две паралелни школи: 

1. Школа за Инструктори, 
2. Школа за Лидери на Патроли, 
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На овој настан учесниците имаа можност да се здобијат со практично знаење и вештини неопходни 
за одвивање на процеси во Извидништвото. 
Двата паралелни настани се одржаа во периодот 30 Април до 6 Мај 2013 година во Зелен Центар - 
Струга. 
Двете Школи се спроведуваа по Wood Badge системот и ги опфатија: Извиднички метод и негова 
примена, методи и техники на работа во и со мала група, комуникација и комуникациски вештини, 
лидершип, менаџмент, историја на извидништвото и сл.  

Школата за Инструктори беше наменета за сите извидници кои имаат над 18 години и им овозможи 
практично знаење и вештини за позиции како Водач на Младинси Клуб, Началник на Одред и како 
дел од Комесаријатите на Сојузот.  
Школата за Лидери на Патроли беше наменета за сите извидници кои имаат од 15-17 години и себе 
си се гледаат или веќе се активни Лидери на патроли во својот Одред. Школата за Лидери на 
учесниците им овозможи уникатно знаење и искуство за нивната улога во Извидништвото. 

На настанот учествуваа 40 извидници а тренерите беа реномирани инструктори мегу кои и тренери 
од Европскиот Извиднички Регион.   

 
11-та Интернационална Смотра на Сојуот на извидници на Македонија  
 
Во периодот 20 - 28 Јули 2013 година  непосредно до националниот парк Галичица во атарот на 
манастирот св. Богородица село Скребатно - Охрид, по 11ти пат се одржа Смотра на Сојузот на  
Извидници на Македонија. На Смотрата под мотото „ЗАСЕКОГАШ МЛАДИ“ учество земаа 300 
активни извидници од земјава на возраст од 11 - 18 години како и 100 извидници од повеќе земји од 
Европа (Франција, Шпанија, Словенија, Хрватска, Србија и Црна Гора). Смотрата по својот крактер 
водејќи се по целите и принципите на организацијата понуди сериозна атрактивна, креативна и пред 
се едукативна програма за учесниците. Тимот за програма понуди и реализира 34 разновидни 
активности и работилници кои се одвиваа паралелно 7 дена. Просторот на кој се спроведуваше 
програмата (Охрид, Преспа-Ресен и Струга) ќе остане предизвик за многу идни младински  
настани. Започнивајќи од течението на река Дрим преку Охридското крајбрежје, просторот на 
кампот, нацоналниот парк Галичица и Преспанското крабрежје заедно со островот Голем Град беа  
локации за одржување на широк спектар на едукативни активности. Преку програмата учесниците 
имаа сериозна можност да ги надоградат постоечките или пак да се здобијат со нови вештини и  
знаења од областа на живот и однесување во природа, култура, уметност, спорт, традиција, 
здравствена заштита и екологија. 
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 Значаен дел беше посветен на меѓусебно запознавање на  учесниците особено со извидниците од 
земијте гости и нивните култури, конструктивно однесување во општеството на национално и 
европско ниво беа дел од темите на дискусија.  
 
Голема чест ни претставуваше официјалната 
посета на г. Андреа Демармелс член на 
управниот одбор на  
светската организација на извидничкото 
движење за Европа како и високиот претставник 
на Данскиот Сојуз на Извидници г. Ханс Хенрик 
Хаммерун. Особена чест и задоволство ни  
претставува посетата на кампот од старана на 
нашиот Генерален Покровител Претседателот 
на Република Македонија Г. Ѓорге Иванов кој ја 
имаше честа на свеченото отварање на 
Античкиот Театар во Охрид да ја прогласи 
Смотрата за отворена.  
 
Целта по мотото ЗАСЕГОГАШ МЛАДИ беше водилка под која на учесниците им се даде 
можност да го градат својот карактер, перцепции и сфаќања во насока на активни 
истражувачи, лидери кои ќе играат конструктивна улога во општеството. Многу јасно тоа го 
изразува нашето мото под кое стои идејата за љубопитност, страст, љубов, неуморливост, 
незаситеност, толеранција, мир и почитување. 
 
Програмата се спроведуваше на територијата на 3 општини: Охрид, Ресен и Струга.  
На триторија на Општина Струга се користеше текот на река Дрим од излезот на Струга до  
село Ташмаруништа за Активноста Рафтинг а на Струшкиот брег на езерото се одвиваше  
активноста Кајакарење. Учесниците во Струга пристигнуваа со велосипеди по стариот пат, а  
тргнуваа од Извидничкиот Центар во Охрид каде се одвиваа повеќе активности на вода.  
Стариот дел на Градот Охрид беше цел на целосно запознавање од страна на учесниците  
преку посета на сите значајни културни, историски и верски обележја и музеи. Втор дел каде  
се одвиваа работилници на вода беше делот на Билјанини Извори каде се сместени  
Едриличарскиот клуб Бофор и Центарот за Обука на Вода. Најголемиот број на активности се  
одржуваа во самиот камп од каде се тргнуваше на дневни и ноќни хајкови, за запознавање на  
природните реткости и убавини на планината и Национален Парк Галичица. Многу  
возбудливи предели беа селата Стење со природната карпа погодна за Клајмбинг и Коњско  
од каде со чамци се посетуваше островот Голем Град во Преспанското езеро.  
  
  
Целокупната програма се состоеше од 5 дела: Живот во кампот, Активности и Работилници,  
спортски турнири, вечерна културно забавна програма и 3 церемонии како засебни настани.  
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ДИОН 2013 / Државен Извиднички Орентационен Натпревар 
 
Во  согласност со основната програма на Сојузот на извидници на Македонија, во периодот  од 27 до 
29 Септември 2013 во с. Долно Строгомиште, Општина Кичево, се одржа Државниот Извиднички 
Ориентационен Натпревар (ДИОН). Домаќин на овој натпревар беше Извидничкиот Одред 
„Башкими“ од Зајас.  
 
На ова натпреварување беа присутни околу 100 
извидници. 
На РАПИ 2013 учество земаа 10 екипи (7 екипи 
од И.О. „Мирко Милески“ и 3 од И.О. 
„Башкими“). Екипите од И.О. „Мирко Милески“ и 
 И.О. „Башкими“се натпреваруваа вон 
конкуренција на РАПИ 2013 бидејќи нивните 
одреди не се полноправни членки на СИМ.  
На РИОН 2013учество земаа 8 екипи (5 екипи во 
машка и 3 екипи во женска конкуренција). Во 
машка конкуренција постигнатите резултати беа 
следните: 
 
1во Место- екипа Јадран од И.П.О. „Јадран“- 
Скопје 
2ро Место- екипа Галеб 1 од И.П.О. „Галеб“- 
Скопје 
3то Место- екипа Галеб 2 од И.П.О. „Галеб“- 
Скопје 
Во женска конкуренција резултатите беа 
следните: 
1во Место- екипа Брицо од И.О. „М.М. Брицо“- 
Скопје 
2ро Место- екипа Галеб од И.П.О. „Галеб“- Скопје 
Победник во генерален пласман на РИОН 2013 е 
И.П.О. „Галеб“- Скопје.  
  
За ДИОН 2013 можеме да оцениме дека квалитет на натреварувачите е зголем и со тоа значитетелно 
се подобрени резултатите на екипите од претходните неколку години.  
 
Една од основните идеи за организирање на овој настан во с.Строгомишта беше и целта СИМ во 
пракса да ја реализира идејата на извидништвото, а тоа е истото да биде достаптно за сите. Сите 
учесници на ДИОН 2013 без никакви проблеми се вклопија во средината, ги зацврстија старите и 
започнаа нови другарства кои  ќе траат и по завршувањето на овој натпревар. 
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Напреден тренинг курс WOODBADGE 
 
 
Во соработка со Данските извидници и поддржани од ASOCIO во време на втората недела од 
октомври се организираше напреден тренинг за тренери во село Катлановска Брезица (Скопје)  
 
Учесниците на оваа школа имаа можност да се здобијат со теоретско и практично 
знаење и вештини неопходни за одвивање на процесите во извидништвото како водачи на 
младински клуб, началник на извиднички одред како и дел од комесаријатите на Сојузот на 
извидници на Македонија.  
Покрај тоа, учесниците на оваа школа од продолжителен степен, напредно ги изучуваа 
извидничките принципи и методи, едукацијата во извидништвото, како и важноста и предизвиците 
од улогата на возрасните во извидништвото. 
 
Понатаму, разработени беа методите на разрешување на 
комплексни конфликти и нивна понатамошна 
трансформација во трајни и одржливи решенија. 
 
Инструкторската школа се одржа во партнерство со 
данските извидници и беше подржана од АСОЦИО, проект 
на Данскиот Сојуз на Извидници за подршка на 

извидништвото во Југоисточна Европа.  
 

 
 
Основање на Национален Младински Совет  
 
Во 2013 година Сојузот на извидници на Македонија беше инволвиран во процесот на основање на 
Националниот Младински Совет. Сојузот на извидници на 
Македонија како еден од основачите на предходниот 
Национален Младински Совет имаше одговорност и силно се 
посвети на градење на оваа чадор организација а потоа и во 
развивање на нејзините капацитети. 
 
СИМ се вклучи во Иницијативниот обор за формирање на 
НМСМ и притоа актвно придонесуваше во водењето на 
иницијативата и во организирањето на консултациите за 
процесот, градењето на Статутот, соработките со 
институциите  и при организирањето на основачкото 
Собрание кое се одржа на 30 Јуни 2013 година во Струга.  
 
 
Националниот младински совет на Македонија (НМСМ) е 
младинска чадор организација - асоцијација на совети, 
организации и фондации во Република Македонија. 
Организацијата беше основана од страна на 56 основачки 
организации од кои 22 младински организации, 17 
организации за млади, 2 национални сојузи (Црвениот Крст и 
Сојузот на извидници на Македонија) , 11политички 
подмладоци и 5 придружни организации членки обединети 
да ги промовираат младинските права во Македонија. НМСМ 
претставува невладина организација, непартиска и 
непрофитна организација. 
 
НМСМ ги има следните цели:  

1. Зајакнување на улогата на НМСМ како 
репрезентативно тело на младите луѓе и младинските 
организации; 

2. Стимулирање на процесот на адекватно креирање на 
политики кој ќе овозможува социјален и личен развој 
на младите луѓе; 

3. Застапување и делување во име на интересите на 
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младите луѓе и младинските организации преку претставување на интереси пред 
релевантните институции; 

4. Обединување и развој на капацитетите на младинскиот сектор преку зајакнување и 
промоција на улогата на младинските организации; 

5. Промовирање на неформалното образование и охрабрување на креирањето на системи за 
младинска поддршка на локално и национално ниво; 

6. Подобрување на позицијата на младите луѓе во општеството преку: 
- Промоција и активности насоченои кон зајакнување на младинската вклученост во 

процесот на донесување на одлуки, 
- Промоција на младинскиот активизам, младинското информирање и активното 

граѓанство преку младите луѓе;  
7. Подобрување на младинската еднаквост и третман како и толеранција и демократија во 

однос на младите луѓе.  
 

 
 
Платформа за младинска одржливост  
 
 
 
Во 2013 година СИМ продолжи да биде вклучен во активностите на 
Платформата за Младинска Одржливост на која СИМ е еден од 
основачите. Во текот на годината се одржуваа повеке работилници 
од кој како најголем настан се издвојува семинарот за Младинско 
Учество и животна средина и Прославата на денот на планетата 
земја.  
 
Семинарот за Младинско учество и животна средина се одржа на 
20 април во Факултетот за Туризам.  Семинарот имаше за цел да ги 
поврзе, научи и активира младите луѓе на тема учество и животна 
средина. Таргет група беа средношколци и студенти а настанот 
беше од отворен тип и присуствуваа 90 учесници. 
 
Платформата има за цел да ги поврзе, едуцира и активира младите 
луѓе во областа на заштитата на животната средина преку 
создавање на мрежа од релевантни младински организации и 
нивните членови. Членови на платформата во моментов се  Гоу 
Грин, Сојузот на Извидници на Маккедонија, МОФ, Еко Тим Исток, 
Младите Можат, Бујрум, АИЕСЕК Скопје и Прилеп, ОХО и  Ајде 
Македонија. 
 
 Овозможување на едукација за заштита на животна средина и 
активирање на младите луѓе во создавање на одржливо општество 
е една од основните цели на кои се базираа повеќе активности и 
работилници и во наредниот период од 2013 година.  
 
 
 
 
 
 
Ајде Македонија 2013 
 
Во првата недела од Октомври се одржа националната акција за чистење и развивање на свест 
околу отпадот. За таа цел и оваа година традиционално се спроведе акција на територија на цела 
Македонија во организација на асоцијацијата Ајде Македонија во која членува како основач и 
Сојузот на извидници на Македонија.  
 
Акцијата имаше за цел да го исчисти отпадот кој се наоѓа на несоодветни места во околината, да 
развие свест кај граѓаните за правилно управување со отпадот и да развие механизми за подршка на 
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граѓаните, општините и другите засегнати групи за подобро да се справат со неорганизираното и 
незаконско фрлање отпад во нивните заедници. 
Извидничките одреди целосно се вклучија во спроведување на акцијата од расчистување на отпад 
на локално ниво па до спроведување на едукативни активности. Тимовите на СИМ исто така се 
вклучија во координација на настанот на Национално ниво и придонесоа во оранизација на 
целокупната акција.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Беа организирани 440 настани во 54 општини и вклучени над 55.000 граѓани. Притоа беа отстранети 
60 илјади метри кубни отпад кој беше однесен во Дрисла и општинските депонии, а беа собрани и 
20 тони пет амбалажа и над 10 тони хартија. 
 
 
ТУРНИР ВО МАЛ ФУДБАЛ НА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Младите можат, со поддршка на Агенцијата за млади и спорт и општина 
Ѓорче Петров и восоработка со Младинскиот образовен форум и Сојузот 
на извидници на Македонија го организираа првиот „Турнир во мал 
фудбал на граѓански организации“. Сојузот на извидници на Македонија 
учествуваше на натпреварот и со сопствена екипа која нажалост го 
заврши натпреварувањето во првата фаза на турнирот.  
 
Турнирот беше од хуманитарен карактер и средствата собрани од 
котизациите за учество на настанот беа доделени на здружението  Банка 
за Храна.  
 
 
 
Интеранациоанлни односи, настани и представување 

 
 
Сојузот на извидници на Македонија во текот на 2013 година беше 
постојано активен во следење на Европските и глобалните 
извиднички трендови и активно се вклучи во креирањето на 
политиките и стратешките документи на европско и светско ниво.  
Покрај бројните комуникации и гостувања во текот на 2013 година 
Македонија беше птетсвена на повеке Европски настани.  
 
 
 
21ва Европска извидничка конференција 
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Во периодот од 16.08.2013 до 21.08.2013 во Берлин, Сојузна Република Германија се одржа 21вата 

Европска извидничка конференција во организација на Европскиот извиднички регион и 
Германската извидничка федерација. На оваа Конференција учество зедоа вкупно 4 извидници од 
Сојузот на извидници на Македонија.  
 
Конференцијата започна со заедничка седница на делагитите од европскиот регион на WOSM и 
WAGGGS на која беа определени работните тела на конференцијата. Веднаш по заедничката 
седница се одржаа состаноци за вмрежување меѓу извидници кои работат во специфичен оддел со 
сојузите (меѓународни односи, старешини на сојузи, програмски комесари, итн), на кои извидниците 
од цела Европа имаа можност да се запознаат, да разменат идеи и најдобри практики за работа. Во 
попладневните часови пред Бундестагот (собранието на СР Германија) се одржа отворањето на 
конферецијата. 
 
Во деновите кои следуваа на конференцијата се презентираа низа извештаи од работата во 
претходните три години на европскиот регион, се 
бираа работни и извршни тела на европскиот регион, 
и се донесуваа најразлични резолуции и амандмани.  
 
За време на конференцијата беа донесени вкупно 17 
резолуции (истите се во прилог на овој извештај). Од 
особена важност е да се напомене дека и 
контингентот на СИМ поднесе една резоција која се 
однесува на работа со млади мигранти во други земји 
и нивна адаптација во општеството преку 
извидништвото. На наше големо задоволство истата 
беше прифатена од страна на делегатите на 
конференцијата. 
 
Главните придобивки на Сојузот на извидници на Македонија по оваа конференција најпрво беа 
воспоставени а исто така и зајакнати контакти со голем број на извидници од Европа; 
меѓународниот комесар и старешината на сојузот ги направија потребните контакти со нивни колеги 
од релеватните сектори од Европа; беа конкретизирани неколку проекти и беа започнати преговори 
за голем број на проекти за соработка на СИМ со другите извиднички сојузи и федерации во Европа 
како и европскиот извиднички регион. 
 
Европски извиднички Симпозиум 

Од 04 до 07 Април во Даблин, Ирска се одржа 
Петиот Европски извиднички Симпозиум на кој 
учество од Сојузот на извидници на Македонија 
зедоа старешината на СИМ, Огнен Стефановски и 

генералниот секретар, Горан Ѓорѓиев. 

Во текот на настанот се дискутираше околу идните 
активности и политики на регионот, при што СИМ 
активно се вклучи во дијалогот кој се водеше во 

повеќе области. 

Повеќе коментари беа дадени и на идниот регионален план кој ќе биде финализиран на 
конференцијата во Берлин. 
СИМ ја искористи посетата и да оствари средби со повеќе сојузи од Европа, членови на комитетот 
како и да ја представи предстојната смотра. 
Остварени беа повеќе средби со сите кандидати за комитетот и беа разменети разбирања и погледи 
кон унапредување на извидништвото во регионот. 



20 

                                                                                                                         
                                                                                                                                Сојуз на извидници на Македонија 2013 год.  

 

Во целост работната посета беше успешна со конкретни договори и заклучоци. 
 
 
Смотри и обуки 
 
СИМ во текот на 2013 година редовно ги следеше настаните организирани низ Европа и испракаше 
свои кадри во посета на истите. Македонски извидници учествуваа на Смотрата за ровери во 
Р.Грција – Elpida 2013, а представници на Сојузот на извидници на Македонија учетвуваа на 
следните настани активно вклучувајки се на сите нивоа и предствавувајки го СИМ и зајакнувајки ги 
контактите и соработките.  
 

- Тренинг за Диверзитет и вклученост во Братислава 
 
Во периодот од 06 до 09 јуни, во Братислава, Словачка, се одржа Тренинг за диверзитет организиран 
од Светската организација на извидничкото движење (WOSM), а поддржан од Европската 
младинска фондација (EYF). 
 
 Главна цел на настанот беше да се размислува и дискутира за важноста на инклузивноста во 
извидништвото, како и да се утврдат предностите и недостатоците на овој процес. Исто така, 
настанот имаше за цел преку искуствата на учесниците од своите организации да ги дискутира 
видовите на диверзитет во извидништвото, нивото на развој, како и постоечките дебати и врз 
основа на тоа да изгради методи како секој извидник може да допринесе кон зголемување и 
подобрување на диверзитетот во својата организација. Тренингот за диверзитет во Братислава 
овозможи на еден претставник на Сојузот на извидници на Македонија, да се стекне со знаења 
поврзани со различностите и потребата од нивната интеграција во нашиот сојуз. Се обработуваа 
повеќе типови на различности, но најмногу се работеа методите на интеграција на лица со посебни 
потреби, етнички и религиозни малцинства. 
 

 
- Регионален состанок на Југоисточна Европа  во Солун 

 
Во периодот од 30.11.2013 до 01.12.2013 во Солун, Република Грција се одржа состанокот на 
извидници од Југоисточна Европа (South East European Group- SEE) во организација на Сојузот на 
извидници на Грција (Soma Hellinon Proskopon).  
 
SEE групата е неформален сојуз на извидници во кој членуваат извидничките сојузи на Македонија, 
Словенија, Босна и Херцеговина, Србија, Хрватска, Романија, Албанија, Грција, Турција, Малта, Црна 
Гора и Бугарија, Идејата е преку заедничка соработка да се обидат да се надминат заедничките 
предизвици, како и да се зајакне соработката меѓу сојузите. Оваа група до сега немаше некои 
значајни активности, а овој состанок беше прв ваков во последните неколку години. Но по 
овогодинешниот состанок одржан во Солун се одлучи групата да превземе конкретни мерки 
проследени со неколку активности. 
 
На овој состанокот на SEE групата учество зедоа вкупно 5 извидници од Сојузот на извидници на 
Македонија.  
 
На настанот со интензивна работа се издвојиа заедничките приоритети и се изработи заеднички 
акционен план за соработката.  
 

- Извидничка Академија во Белгија 
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Во периодот од 29.10.2013 до 03.11.2013 во Белгија во местото Мале се одржа шестата по ред 

Извидничка академија организирана од страна на Европскиот извиднички регион, односно WOSM и 

WAGGS. Ова е најголемиот едукативен настан во Европа кој е наменет за луѓето кои работат во 

своите национални извиднички организации.  Како претставници на Сојузот на извидници на 

Македонија на оваа Академија учествуваа 3 учесници. Мотото на настанот беше “Научи, размисли, 

сподели” и целта на настанот беше фасцилитаторите да ги пренесат знаењата на учесниците, да ги 

поттикнат да размислуваат на одредени теми и да ги споделат искуствата од своите земји. Сето ова 

се изведе преку 8 предвидени термини за сесии во кои самите учесници можеше да си изберат од 

понудетените 27 сесии. Освен осумте термини за сесии имаше и уште еден термин кој беше наречен 

отворен простор, за кое време некои од учесниците можеше да пренесат примери и идеи вредни за 

споделување.  

Академијата е значаен настан преку кои се оспособуват и едуцираат кадрите на СИМ на највиско 
ниво со што ќе допридонесат истите понатаму со стекнатото знаење во работата на СИМ на 
национално ниво.  
 

- Форуми за програма во Малта 
 
Во периодот од 09.05.2013 до 12.05.2013 во Малта, се одржаа два извиднички семинари Venturenet 
и Rovernet. Овие семинари беа наменети за националните комесари за програма за категориите 
извидници и истражувачи и ги организираше Европскиот скаутски регион.  Како претставници од 
Сојузот на извидници на Македонија на овие настани учествуваа 2 извидници од тимот за програма.  
Целта на овие два настани беше комесарите за програма да се запознаат и да ги споделат своите 
искуства и најдобри праткитики од своите земји во однос на програмата за двете категории на 
извидници и притоа да се создадат врски за интернационална соработка помеѓу сојузите. 
Овие настани ни дадоа многу идеи и насоки за работа во однос на програмата, кои ќе ги примениме 
при нејзиното креирање и во секојдневната работа на сојузот. 
 

- Светскиот Конгрес за програма во Хонг Конг  
 
Од 20 до 25 ноември 2013 година во Хонг Конг се одржа првиот светски извиднички конгрес за едукација на 
кој учество земаа 480 учесници од речиси сите извиднички асоцијации во светот. Сојузот на извидници на 
Македонија на настанот беше представен со еден член.  
 
Настанот имаше за цел да се поттикне поголема соработка и споделување на искуствата на асоцијациите кон 
пристапот на спроведување и креирање на едукацијата во извидничката организација. 
Имајки во предвид дека во 2014 година едена од приоритетните области на која ќе се посвети многу 
внимание и труд е програмата на СИМ, новите изкуства и знаења ќе бидат широко применети и споделени 
низ форумите за едукација и работните групи кои ќе ја развиваат програмата на СИМ. 
 
СИМ успешно се презентираше на настанот со активно вклучување на сесиите и дебатите и презнтирање на 
своите искуства и неискуства.  Генералниот заклучок на светски рамки е дека форумот се оправда себеси и 
трудот за неговото организирање и дека во иднина практиката за организирање на овој настан би требало да 
продолжи. 
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ПОДДРЖУВАЧИ 

 

 
Во текот на 2013 година СИМ оствари соработки и партнерства кои беа исклучително важни при 
спроведување на програмата и активнсотите. СИМ се заблагодарува на секој субјект, организација и 
индивидуа кои на било кој начин ја помогнаа работата на СИМ.  
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Финансиски извештај за 2013 година на Сојуз на извидници на Македонија 

 

Приходи 

 

Банкарски провизии и останато                                   456 денари 

Членарина      101 000 денари 

ИЦО        83 067 денари 

Девизи                    334 976 денари 

Проекти      674 673 денари 

Закуп       492 000 денари 

Смотра      362 343 денари 

Позајмици     190 250 денари 

 

Вкупно       ______  2 238 390 денари/ 48 220 $ 

 

Расходи 

 

Хонорари и плати    282 964 денари 

Враќање долгови      20 000  денари 

Канцелариски - административни трошоци  88 937  денари 

Вратени позајмици         90 000 денари 

Патни трошоци     27 260 денари 

Превоз (Автобуси)     72 300 денари 

Банкарски провизии     11 414 денари 

Печатење       73 883 денари 

Везење          7 080 денари 

Кетеринг         9 479 денари 

Настани - Хотели    210 000 денари 

Извршување      211 959 денари 

ИЦО      348 000 денари 

Девизи (Членарини)                    89 250 денари 

Трошоци за други настани        3 000 денари 

Струја       300 000 денари 

Храна (Смотра)     325 151 денари 

Домаќин на смотра       42 000 денари 

Сметководство       11 040 денари 

 

Вкупно                                            2 223 717 денари/ 47 904 $ 

 

Крајно салдо 31.12.2013                           15 048 денари 

 

 
Старешина на СИМ, 
Огнен Стефановски  
 
Генерален секретар на СИМ,  
Горан Ѓорѓиев 
 
Сојуз на извидници на Македонија, 
Скопје 2014 
 
 


