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Ппчитувани, 

Овпј извещуај ги спдржи акуивнпсуиуе на СИМ, негпвиуе пргани, негпвауа сппсувенпсу 

и негпвиуе шленки кпи ппределени насуани и акуивнпсуи ги пријавиле и спрпвеле вп 

имеуп на СИМ вп перипдпу  01.01-31.12  2012 гпд.  

Вп перипдпу 2011/2012, спјузпу брпеще 15 шленпви, пд кпи 9 пплнпправни и 6 

придружни.Членсувпуп на СИМ дпсуигна брпјка пд вкупнп 1165 Извидници. 

 

 

 

Списпк на Извидничките пдреди вп Македпнија регистрирани вп перипдпт 

2011/ 2012 

1. Прв Скппски Извиднишки Одред Скппје 

2. И.П.О. Галеб Скппје 

3. И.П.О. Јадран Скппје 

4. И.О. М.М. Брицп Скппје 

5. И.О. Илинден Скппје 

6. ИО Скауу Куманпвп 

7. ИПО Крсуе Јпн Суруга 

8. ИО Димиуар Влахпв Велес 

9. ИО Младпсу Валандпвп 

 

Придружни членки 

10. И.О. Браќа Миладинпвци Скппје 

11. И.О. Еригпн Прилеп 

12. И.О. Бащкими Зајас 

13. И.О. Наум Наумпвски Бпрше Крива Паланка 

14. И.О. Миркп Милески Кишевп 

15. И.О. Гпце Делшев Свеуи Никпле 
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ОРГАНИ И НИВНИ ЧЛЕНОВИ 

 

СОБРАНИЕ НА СИМ 

 

Редпвнп Гпдишнптп/Избпрнoтo СИМ 

На 10.06.2012 гпдина вп 11 шаспу вп Дпм на Градежници- Скппје (Гплема сала), 

се пдржа Редпвнп Гпдищнпуп/Избпрнoуo на СИМ сп рабпуен дел: 

1. Гпдищен извещуај за рабпуауа на СИМ вп 2011 гпдина.  

2. Финансиски извещуај за рабпуауа на СИМ вп 2011 гпдина.  

3. Извещуај пд Извиднишки Ценуар Охрид 

4. Извещуај пд Надзпрен пдбпр 

5. Разрещуваое 

- Разрещуваое на Суарещинауа на СИМ. - Разрещуваое на преусуавнициуе вп 

прганиуе на СИМ пд нерегисурираниуе пдреди. 

6. Преусуавуваое и избпр на кандидауиуе за шленпви на Суарещинсувпуп на 

СИМ 

- Избпр на Суарещина на СИМ 

 

 

Впнреднп спбрание на СИМ 

 

На ден 28.10.2012 гпдина вп прпсуприиуе на Дпм на Кулуура „Кпшп Рацин“ Скппје СИМ 

пдржа Впнреднпуп Спбраниеуп сп ппшеупк вп 12:00 шаспу сп рабпуен дел: 

1. Констатирање на одставката на старешината на СИМ  

2. Именување на старешина со мандат до редовното Собрание 

3. Верификување на мандатите на новите членови на старешинството 

4. Распишување конкурс за нов старешина  

5. Распишување конкурс за дополнување на испразнето место за член на 

Надзорен одбор на СИМ. 

6. Годишен извештај за работата на СИМ во 2011 година 

7. Извештај од Надзорен одбор 

8. Донесување нов Статут на СИМ- Предлог амандмани 

9. Разно 
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На собранието беа донесени следниве одлуки: 

 

 

 

1. Кпнстатираое на пставката на старешината на СИМ 
Оукакп Суарещинауа на СИМ не зеде збпр, негпвауа псуавка беще ппсуавена на 
гласаое. Спбраниеуп еднпгласнп ја прифауи псуавкауа на суарещинауа на СИМ, 
Димше Велев. 

2. Именуваое на старешина сп мандат дп редпвнптп Спбрание  
Спбраниеуп еднпгласнп гп изгласа предлпгпу за именуваое на Огнен 
Суефанпвски за нпв суарещина на СИМ сп мандау дп нареднпуп редпвнп 
гпдищнп Спбрание. 

3. Верификуваое на мандатите на нпвите членпви на старешинствптп  
 Предлпзиуе за нпви шленпви на суарещинсувпуп на СИМ беа верификувани пд 
Спбраниеуп. 
 Раде Гпгпвски пд И.П.О.Крсуе Јпн Суруга , еднпгласнп е изгласан за шлен на   
суарещинсувпуп на СИМ. 
 Рисуп Павлпв пд И.О.Младпсу - Валандпвп , еднпгласнп е изгласан за шлен на 
суарещинсувпуп на СИМ. 

4. Распишуваое кпнкурс за нпв старешина  
Спбраниеуп на СИМ еднпгласнп дпнесе пдлука за распищуваое на кпнкурс за 
нпв суарещина на СИМ кпј ќе биде избран на нареднпуп редпвнп спбрание на 
СИМ. 

5. Распишуваое кпнкурс за дппплнуваое на испразнетп местп за член на Надзпрен 
пдбпр на СИМ. 

Оукакп беще презенуиранп дека еднп месуп вп Надзпрнипу пдбпр е испразнеуп 
пп сила на Суаууу, Спбраниеуп еднпгласнп дпнесе пдлука за распищуваое 
кпнкурс за дппплнуваое на испразнеупуп месуп – шлен на Надзпрен пдбпр. 

6. Гпдишен извештај за рабптата на СИМ вп 2011 гпдина  
 Гпдищнипу извещуај беще усвпен. 
7. Извештај пд Надзпрен пдбпр 

 Пп презенуираоеуп на извещуајпу пд Гпран Арспв(шлен на Надзпрен пдбпр), 
извещуајпу беще еднпгласнп усвпен. 

8. Суаууу на СИМ 
Нацру Суаууупу на СИМ беще усвпен за нпв Суаууу на Спјуз на извидници на 
Македпнија. 
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СТАРЕШИНСТВО НА СИМ 

 

Суарещинсувпуп вп пвпј перипд пдржа 8 седници пд 21-ва дп 28-ма седница. 

Вп 2012 гпдина суарещинауа на СИМ Димше Велев ппднесе псуавка, пп щуп функцијауа 

ја превзема  заменик суарещинауа Огнен Суефанпвски. 

 

Осуанауи шленпви на Суарещинсувп 

1. Зпран Шиљкпвски- заменик суарещина 

2. Јане Спасиќ 

3. Јане Илијески 

4. Пеуар Ауанаспвски 

5. Раде Гпгпски 

6. Живкп Денкпвски 

 

 

Дп пвпј мпмену ниеден пд шленпвиуе ппранещни и сегащни нема ппднесенп лишен 

извещуај за рабпуауа на прганпу. Органпу дп пвпј мпмену исуп уака нема дпсуавенп 

пфицијален генерален извещај за негпвауа рабпуа вп 2012 гпд. 

На 26.12. 2012 Суарещинсувпуп пбјави кпнкурс за вплпнуери на следниве рабпуни 

ппзиции: 

1. Изврщиуел на секупр - Организаципнeн развпј, пплиуики и финансии 

2. Изврщиуел на секупр - Развпј и Спрпведуваое на Паурплна Прпграма, 

3. Изврщиуел на секупр - Организираое и Спрпведуваое на Обука на Кадар, 

4. Изврщиуел на секупр - Однпси сп Јавнпсу и Лпбираое, 

5. Изврщиуел на секупр - Инернаципнални Однпси 
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НАДЗОРЕН ОДБОР СИМ 

Ченпви 

1.  Гпран Арспв 

2.  Дпкп Гушески 

3. Суеван Ппппвски 

Дп пвпј мпмену Надзпрнипу Одбпр на СИМ нема дпсуавенп извещуај за негпвауа 

рабпуа и рабпуауа на СИМ за 2012 гпдина. Наципналнауа Канцеларија не распплага сп 

инфпрмации за рабпуауа и пдржани седници на Надзпрнип Одбпр. 

 

УПРАВЕН ОДБОР НА ИЦО 

1. Владимир Никплпв 

2. Дпрде Упщиќ 

3. Марјан Главиншески 

4. Меупдија Миуевски 

5. Предраг Вукпвиќ 

Дп пвпј мпмену Управнипу Одбпр на ИЦО нема дпсуавенп извещуај за негпвауа 

рабпуа и рабпуауа на ИЦО за 2012 гпдина. Наципналнауа Канцеларија не распплага 

сп инфпрмации за рабпуауа и пдржани седници на Управнипу Одбпр. 

 

ДИРЕКТОР НА ИЗВИДНИК ДООЕЛ - Таще Пасинешки 

Дп пвпј мпмену Дирекупрпу на Извидник ДООЕЛ нема дпсуавенп извещуај за негпвауа 

рабпуа и рабпуауа на ИЦО за 2012 гпдина. Наципналнауа Канцеларија не распплага сп 

инфпрмации за рабпуауа на Дирекупрпу. 

 

ЧЛЕНКИ НА СИМ 

Дп пвпј мпмену Одредиуе немаау дпсуавенп извещуај за нивнауа внаурещна рабпуа 

какп и за акцииуе кпи ги реализирале ппд имеуп на СИМ. Наципналнауа Канцеларија 

не распплага сп инфпрмации за упшнауа рабпуа на пдредиуе врз пснпва на 

предлпженауа прпграма. Извещуаиуе ппдпле се напищани пд свпе гледищуе пд сурана 

на шленпвиуе на Наципналнауа Канцеларија. 
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ПРЕГЛЕД НА АКТИВНОСТИТЕ ВО 2012 ГОДИНА 

 

АКТИВНОСТИ ВО ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОЈУЗОТ НА ИЗВИДНИЦИ НА МАКЕДОНИЈА 

 

 Вп уекпу на 2012 гпдина СИМ пдржа ппвеќе спсуанпци сп ппвеќе субјекуи и 

иницијауивни групи за пувараое на нпви извиднишки пдреди вп РМ. 

Вп перипдпу, сп суауус придружен шлен се суекна ИО Бащкими – Зајас. 

Вп Теупвп се пдржаа ппвеќе инфпрмаивни средби сп цел иницираое за 

спздаваое пдред. 

 

 Прпслава на 22 Февруари – Свеуски Ден на Извиднищувпуп  
 

 
 
Какп и секпја гпдина уака и 2012 беще свешенп пдбележан Свеускипу Ден на 
Извиднициуе 22 Февруари. Оувараоеуп се пдржи на плпщуад Македпнија а 
присусувуваа 150 извидници пд Скппје. Акуивнпсуиуе за најмладиуе и прпмпција на 
извиднищувпуп се слуши вп Верп Ценуарпу. Извиднициуе држеа рабпуилници на 
разлишни пбласуи и делеа мини марами какп симбпл на извиднищувпуп. 

 

 Инуернаципнален Тренинг за лидери Охрид 2012 
 

 
Вп перипдпу 03-08.04.2012 вп 

Охрид се пдржа 

Инуернаципналнипу уренинг за 

лидери прганизиран вп спрабпука 

сп Данскипу спјуз на извидници и 

Спјузпу на извидници на 

Македпнија. Шеесеу извидници пд 

двеуе земји седум дена ушеа за 

прганизаципниуе вещуини,  
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справуваое сп кпнфликуи, мпуивираое на младиуе, планираое на акуивнпсуи, 

прпграма и меупдплпгија на рабпуа сп млади. Извиднициуе низ свпиуе уимски 

акуивнпсуи се дружеа нп и ушеа какп пплеснп да се справау сп предизвициуе вп 

живпупу.  

- Целуа на уренингпу беще да се спздадау щуп ппгплем брпј лидери и ушеснициуе да се 

суекнау сп вещуини за лидерсувп а впеднп и за медунарпдна спрабпука. Пп 

заврщуваоеуп на пвпј уренинг 40 извидници беа пбушени сампсупјнп да впдау 

паурпла и да знаау да се справау сп мнпгу придизвици низ рабпуеоеуп. Овпј уренинг за 

лидери е прв пд вакпв вид прганизиран на Балканпу и ппщирпкп. 

Овпј уренинг беще плпд на Македпнскп-Данскауа спрабпука и беще ппдржана и пд 

Генералнипу дирекупр на “Алкалпид” – Живкп Мукаеупв. 

 

 

 Леуен Камп Маврпвп – Бунец 
 

 
 
 

 
Од 16уи дп 20уи јуни вп Маврпвп – Бунец се пдржа леуен извиднишки камп кпј беще вп 

склпп на насуанпу Маврпвп уура 2012. Насуанпу се пдржа ппд мпупуп „Мпжещ - Акп 

сакащ !“ и се реализираще вп спрабпука сп Хпландскауа Амбасада вп Р.Македпнија. На 

пвпј камп се пдржаа низа акуивнпсуи какп сплавареое и веслаое сп мнпгу впдени 

акуивнпсуи, градеое камп и пипнерсувп и мнпгу хајкпви и авануура. На пвпј камп 

ушесувуваа 60 извидници пд решиси сиуе извиднишкиуе пдреди пд земјауа. 
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 Rover Way Finland 2012 
 
Вп перипдпу 20-28 јули 2012 вп Финска се  
пдржа инуернаципнален насуан прганизиран  
пд  еврппскиуе канцеларии на WOSM и WAGGGS  
за извидници пд целипу свеу. 
Насуанпу беще прганизиран заушесници пд 16-22,  
дпдека ппвпзрасниуе имаа мпжнпсу да се вклушау  
вп “инуернаципналнипу сервис уим”.  
Спјузпу на извидници на Македпнија преку свпиуе  
преусуавници Гпран Дпргиев и Пеуар Ауанаспвски  
какп дел пд инуернаципналнипу сервис уим даде  
знашаен дппринес вп спрпведуваое на насуанпу. 
 
 

 Inspire Japan 
 

 
 
Вп рамки на прпграмауа „Инспирирани пд Јаппнија“ делегација на Спјузпу на 

извидници на Македпнија пд 10 дп 21 Сепуември 2012 ја ппсеуи Јаппнија каде 

пдблиску впсппсуави спрабпука сп уампщнауа извиднишка прганизација, 

невладинипу секупр какп и дел пд државниуе инсуиууции. Македпнскауа 

делегација беще спсуавена пд Гпран Депрдиев, Супјан Спасевски и Дпбрпмир 

Алексиќ.  

Ппсеуауа пвпзмпжи делегацијауа пд Р.Македпнија да ги заппзне искусувауа на 

парунериуе вп пбласуа на рабпуа сп млади и нивнауа улпга вп ппщесувпуп а впеднп 

и разви инуернаципнална кулуурна спрабпука преку мегусебнп разбираое. Низ 

ппсеуауа ушеснициуе се заппзнаа пдблиску сп кулуурауа на нарпдпу пд Јаппнија а 

впеднп и нашинпу на кпи пваа земја успещнп се справуваще сп прирпдниуе 

кауасурпфи пд кпи беще непдамна зафауена. 

Делегацијауа акуивнп се вклуши вп рабпуилнициуе и сесииуе прганизирани вп 

Тпкип, Нариуа и Озу вп кпи заеднишки сп извиднициуе пд Јаппнија се сппделија 

искусувауа пд нефпрмалнпуп и фпрмалнпуп пбразпвание вп свпиуе земји. 
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 Денпви на младинскп вклучуваое 

Од 25 дп 28 пкупмври , 36 младински прганизации пд целауа уериуприја на 
Република Македпнија, преку вмрежуваое и дискусии рабпуеа кпн дефинираое на 
мпдел на наципналнп младинскп прганизираое. 

Насуанпу , гп прганизираа Еврппскипу младински фпрум ппдржувајки ја 
иницијауивауа на нефпрмалнауа кпалиција Република Млади. 

Спјузпу на извидници на Македпнија пп серијауа кпнсулуации вп изминауиуе 
месеци пдлуши да гп ппдржи пвпј насуан сп свпеуп присусувп, сп пглед на упа щуп 
СИМ се спгласува сп најгплем дел пд суавпвиуе на „Република Млади“ и јаснауа 
ппуреба пд фпрмираое на шадпр прганизација кпја ќе рабпуи кпн псуваруваое на 
младинскиуе инуереси вп Р.Македпнија. 

Денпви на младинскп вмрежуваое е иницијален насуан на кпј преусуавници на 
заинуересираниуе и акуивни младински прганизации се вмрежиа и пуппшнаа прпцес 
на фпрмираое на свпе највиспкп преусуавнишкп уелп – Наципнална младинска 
прганизација. 

 

На насуанпу се дискууираще за сурукуура на иднауа Наципнална Младинска 
Организација, нашин на фпрмираое и рабпуа, какп и улпгауа и надлежнпсуиуе кпи пва 
уелп уреба да ги има вп ппщуесувенипу кпнуексу сп цел зајакнуваое на ппзицијауа на 
младиуе. 

Вп рамкиуе на насуанпу се пдржа и пувпрена пленарна сесија на кпја заклушпциуе пд 
дискусииуе се презенуираа пред ппщирпкауа јавнпсу, ппдмладпциуе на пплиуишкиуе 
паруии и предсуавници пд изсуиууцииуе сп мпжнпсу за пувпрена дискусија и 
прибираое кпменуари и мислеоа. 

Денпвиуе на младинскп вмрежуваое се прганизираау какп реакција на недпсуигпу пд 
наципнална мрежа на младински прганизации вп изминауиве 20 гпдини и генералнауа 
исклушенпсу на младиуе пд прпцесиуе на пдлушуваое. 

Насуанпу беще ппддржан пд Еврппскипу младински фпрум и пд Прпекупу на УСАИД за 
граданскп ппщуесувп. 

http://www.youthforum.org/
http://www.republikamladi.mk/
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Спјуз на извидници на Македпнија беще предсуавен на насуанпу пд Гпран Дпрдиев, 
Генералнипу секреуар на СИМ. 

Какп најсуара и најмаспвна прганизација вп Р.Македпнија кпја секпјдневп рабпуи сп 
над 1000 млади, СИМ се вклушува вп иницијауивнипу пдбпр кај се фпрмираще какп 
прпизвпд на пвпј насуан. 

Се пшекува вп нареднипу перипд заеднишкауа спрабпука да се инуензивира на 
највиспкп нивп и вп блиска иднина да се прганизира пснпвашкп Спбрание сп щуп ќе се 
ппсуавау уемелиуе на младинскпуп прганизираое вп Р.Македпнија. 

 

 Ппсета на Г-динпт Андреја Демарлис, член на кпмитетпт на Еврппскпт 
Извиднички Кпмитет 

Вп рамки на ппсеуауа на Г-динпу Андреја Демарлис, шлен на кпмиуеупу на 
Еврппскпу Извиднишки Кпмиуеу вп перипдпу пд 28 сепуември дп 02 пкупмври беа 
пдржани серија спсуанпци на кпј се сублимираще ппсуигнаупуп вп извиднищувпуп 
вп Р.Македпнија вп изминауипв парипд, се прецизираа слабиуе сурани на 
прганизацијауа и пплиоауа на кпј СИМ рабпуи и му е ппуребна ппмпщ и се 
прецизираа кпнкреуни шекпри и правци вп кпи Еврппскпу Извиднишки Кпмиуеу ќе  
ппсвеуи внимание и ппмпщ за унапредуваое и развпј на извиднищувпуп вп 
Р.Македпнија. 

Вп гпренаведенипу перипд Г-динпу Андреја Демарлис псувари некплку средби сп 
виспки предсуваници на СИМ и ппсеуи некплку извиднишки пдреди (Суруга и 
Кишевп) каде дирекнп се заппзна сп рабпуауа на извиднишкиуе пдреди и нивнауа 
рабпуа. Г-динпу Андреја Демарлис гп ппздрави ппзиуивнипу уренд на ппсуапкиуе 
кпи се впдау за зајакнуваое на прдедиуе ппуенцирајки дека ппдрщкауа уреба да 
биде наменеуа упкму вп упј сегмену. 

 

Ппсеуауа заврщи успещнп сп кпнкреуни планпви за ппдрщка вп иднауа гпдина. 
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 Ајде Македпнија ! 
 

Над 50 илјади вплпнуери вп 54 ппщуини на 06 

пкупмври 2012 гпдина спбираа пупад пд диви 

деппнии вп дпсега најгплемауа акција на 

шисуеое вп Македпнија какп дел пд свеускауа 

иницијауива „Let's Do It World !“. Вплпнуери, 

екплпгисуи, акуивисуи на невладини 

прганизации, кпмпании, ушеници, впјници, 

службеници и нуркаши спбираа пупад на дури 

436 лпкации вп земјава. Целуа на акцијауа беще да се ппдигне јавнауа свесу на  

 

граданиуе и инсуиууцииуе, нп и да се придпнесе кпн ппздрава и ппшисуа живпуна 

средина, и заврщи ппсуигнувајки ппгплем дел пд зацруаниуе цели. Ппвеќе пд 

50.000 градани, сппред првишниуе прпценки на 06 пкупмври излегпа на дпсега 

најгплемауа акција за генералнп шисуеое на Македпнија пд кпмуналнипу пупад кпј 

е расфрлан низ градпвиуе и прирпдауа. Спјузпу на извидници на Македпнија какп 

пснпваш и дел пд аспцијацијауа „Ајде Македпнија“,е задпвплен пд пдтивпу на 

граданиуе и им се заблагпдарува на граганиуе за нивнауа вклушенпсу и ппсвеуенпсу. 

 

 Републички Извиднички Ориентаципнен Натпревар и Републичка Акција за 

Ппмлади Извидници 

 

Вп 2012 гпдина урадиципналниуе приенуаципни наупревариуе за прв пау се 

прганизираа заеднп пд 19 дп 21 Окупмври вп селп Кауланпвска Брезица. 

Наупреварпу се пдршуваще на уериуприја на Кауланпвп и Градищуанска Планина и 

упа пп зацруаниуе прпппзиции какп и минауиуе гпдини. Ушеснициуе се 

наупреваруваа вп приенуација вп прирпда, сигнализација, пипнерсувп, прва 

ппмпщ и защуиуа и други акуивнпсуи. Смесууваоеуп беще вп извиднишкипу дпм на 

ИПО Јадран а исхранауа беще ценурална псвен при дисциплиниуе кпга 

наупреварувашиуе самиуе си ја пригпувуваа хранауа. Иакп брпјпу на екипи беще 

низпк и резулуауиуе ппниски за разлика пд преухпдниуе гпдини сепак сепак 

кпмпеуиуивнпсуа и извиднишкипу дух препвладуваа за време на целипу насуан. На 

РАПИ ушесувуваа вкупнп 11 екипи пд кпи 2 беа впн кпнкуренција. Ги имавме 

следниве пласмани на РИОН : 
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Пласманпу вп мащка кпнкуренција 
 
1. И.П.О. Јадран 
2. И.П.О. Галеб 
3. И.О. М.М. Брицп 
 
Пласманпу вп женска кпнкуренција: 
1. И.О. М.М. Брицп 
2. И.П.О. Јадран 
 
Вп генерален пласман ппбедник беще И.П.О. Јадран 
 
 
 
 
 

 
 

 SCOUT ACADEMY  2012 Kanderstag 
 

 
Вп перипдпу пд 25-30 Окумври 2012 гпд. 

вп Кандерщуег Инуернаципналнипу 

Извиднишки Ценуар – Швајцариаја беще 

пдржана пеууауа пп ред Извиднишка 

Академија. Академијауа урадиципналнп 

беще прганизирана и спрпведена пд 

сурана на еврппскиуе канцеларии на 

WOSM и WAGGGS. Ушесници и 

Преусуавници пд Спјузпу на Извидници на 

Македпнија беа Филип Уневски и Абдула 

Јпнузи. На Академијауа земаа ушесувуваа 

139 извидници пд 39 земји пд Еврппа, 

сиуе шленпви на Наципнални Извиднишки Организации. Сппред Апликацијауа за 

ушесувп, впзрасуа на ушеснициуе се движеще пд 21-60 гпд. Впдешкауа група се 

движеще пд 26 - 35 гпдини. Целна група беа извидници најпрвп врабпуени вп 

Наципналниуе Организации (НО) а ппупа и вплпнуери. 
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Активнпсти на Одредите вп Република Македпнија ппд иметп на СИМ 

 
 
Јануари  

 Зимуваое вп селп Тајмищуе вп прганизација на Прв Скппски Извиднички 

Одред, ИО Браќа Миладинпвци и ММ Брицп. На зимпваоеуп присусувуваа 40 

извидници. 

 Зимуваое вп селп Кауланпвска Брезица вп прганизација на ИО Илинден и ИПО 

Јадран. Ушесувп земаа 30 извидници 

 Зимуваое вп селп Вруещка вп прганизација на ИПО Галеб каде присусувуваа 20 

извидници. 

Март 

 ИПО Јадран сп урадиципналнипу ппздрав на прплеууа, акција – акуивнпсу на 

кпја се дружеа 100 извидници вп селп Брпдец. 

Април 

 ИПО Јадран гп пдржа урадиципналнипу Мемпријал ,,Маркп Грапркпвски,, вп 

селп Кауланпвска Брезица на кпј ушесувп земаа над 150 извидници пд 

Македпнија и гпсуи пд Србија. 

Мај  

 ИО Скаут пд Куманпвп гп пдржа урадиципналнипу извиднишкп приенуаципнен 

наупревар – Средби на Извидници вп селп Пелинце на кпј ушесувп земаа 

ппвеќе пд 100 извидници пд Македпнија и Србија. 

 Прв Скппски Извиднички Одред, Прплеуни бакнежи, преграуки акција за 

ппмлади извидници и развигпрци кпја се пдржи вп Паркпу на Франкпфпнија, 

Скппје. Ушесувп земаа 100 извидници.  

Јуни  

 ИПО Галеб, акуивнпсу на базен, Впдени Лудприи кпи се пдржаа пп вупр пау вп 

клуб Речену. Акцијауа беще за развигпрци и ппмлади извидници. Ушесувп 

земаа и се забавуваа 80 извидници. 

Јули  

 Прв Скппски Извиднички Одред, ИО Браќа Миладинпвци и ММ Брицп 

прганизираа Леуен Камп вп Црна Гпра за сиуе кауегприи извидници. На 

леууваоеуп присусувуваа 40 извидници. Леууваоеуп ппкрај впдениуе 

акуивнпсуи имаще и едукауивен каракуер. 
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Август  

 ИПО Крсте Јпн пд Суруга какп и секпја гпдина гп запкружи леупуп сп 

урадиципналнауа акција вп извиднишкипу дпм ппкрај Охридскпуп езерп. 

Акцијауа беще наменеуа за ппмлади извидници и извидници. Ушесувп земаа 50 

извидници. 

Септември  

 ИО Гпце Делчев пд Свеуи Никпле пдржа акција пд уиппу на приенуацијауа и 

впеднп гп прпславија свпјпу 40 гпдищен јубилеј. 

 ИО Димитар Влахпв пд Велес урадиципналнп ги прганизираа Средбиуе сп 

Извидници, акција пд уиппу приенуација, гпдинава лпкацијауа беще уеренпу на 

манасуирпу св. Илија. Ушесувп земаа извидници пд Македпнија и Србија. 

 ИО ММ Брицп гп пдбележаа 50 гпдищнипу јубилеј пд свпеуп ппсупеое. Вп 

склпп на прпславауа беще прганизирана акција илегалец за развигпрци и 

ппмлади извидници, а вешеруа беще резервирана за спекуакуларнауа прпслава 

на кпја беа ппканеуи сиуе некпгащни и сегащни извидници. Вп двпрпу се спбраа 

и заеднп се дружеа преку 200 извидници пд Македпнија. 

Октпмври 

 ИПО Јадран вп селп Кауланпвска Брезица ги пдржа урадиципналниуе Средби на 

Генерации – Одред Збпр. Вп извиднишкипу дпм на ИПО Јадран се дружеа 100 

извидници пд исуипу пдред 

Нпември  

 ИО Браќа Миладинпвци какп и секпја гпдина сп ппздрав кпн свпјпу град ја 

пдржаа свпјауа акција - илегалец Извиднициуе за свпјпу Град. Се дружеа сиуе 

кауегприи на извидници а на брпј беа 130. 

 ИО Илинден прганизираще Тренинг за лидери наменеу за ппшеуни впдаши кпи 

щуп вп нареднипу перипд преуендираау да се изградау вп ппсупјани впдаши на 

паурпли вп свпиуе пдреди. Обукауа се пдржа вп селп Кауланпвска Брезица а гп 

ппсеуија 20 ушесници. 

 Семинар за впдачи на патрпли и јата се пдржа вп ренпвираниуе прпсуприи на 

ИО Миркп Милески Кишевп вп перипдпу пд 02. 11. дп 21.11.2012 гпдина на кпј 

ушесувуваа 20 извидници меду кпј и извиднициуе пд ИО Бащкими пд Зајас. 

Декември 

 Прв Скппски Извиднички Одред земаа ушесувп вп прганизација на уридневнипу 

насуанпу Нащ Мал Фесуивал вп аранжман на Наще Маалп прпдукција. 
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Фесуивалпу беще за прпмпција на извиднициуе а се заврщи сп прпекција на 

најгледанипу и најизвиднишкипу филм ,,Си уераме пп свпе,, кпј гп гледаа ппвеќе 

пд 100 извидника пд Македпнија. 

 ИПО Јадран какп и секпја гпдина уака и пваа ја заврщи гпдинауа сп 

урадиципналнауа Нпвпгпдищна забава вп клуб Хавана. Оваа гпдина 

извиднициуе се забавуваа маскирани а награди се дпделија на најубавиуе и 

најкреауивни ури маски. 
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