


ДОСТИГНИ ГИ ВИСОЧИНИТЕ
МОТО НА СМОТРАТА:

„Достигни ги височините” ја опишува мотивацијата на членовите на
извидничкото движење да го достигнат својот полн потенцијал, преку
едукативните компоненти кои ги нуди извидничката програма. Личниот
развој како еден од извидничките методи на работа е водилка за
развој на симболиката на оваа смотра. А каде е подобро место да се
достигнат височините, ако не во највисокиот град во Европа?

ЛОГО НА СМОТРАТА
Логото на 13тата Македонска извидничка смотра го симболизира
споменикот Илинден – Македониумот, како еден од
најмаркантните симболи на Крушево и С.Македонија. 

Во корелација со градот Крушево кој е град со највисока
надморска височина во С.Македонија и споменикот Македониум
кој ја прикажува борбата и вечната стремеж на македонскиот
народ за слобода и самостојна држава е и логото за смотрата –
кое симболизира стремеж за осамостојување на извидниците,
напредување во секакви предизвици и оддржливост на
извидничкото движење. 

Во склоп на логото, е прикажан и компас, кој ги прикажува
страните на светот и го симболизираат вистинскиот пат за
движење. 



ЗАЧУВАЈТЕ ГИ ДАТУМИТЕ –
12 ДО 21 ЈУЛИ 2023 ГОДИНА !

ЗАШТО СМОТРАТА Е ТОЛКУ ЗНАЧАЈНА ЗА
ИЗВИДНИЦИТЕ И МЛАДИТЕ?

Ова се датумите кога извидниците од С.Македонија, регионот и
Европа ќе се соберат во Крушево и ќе бидат дел од 13тата
Македонска извидничка смотра!

13тата Македонска извидничка смотра ќе биде уникатно искуство
на која се поклопуваат неколку важни јубилеи. 100 години
извидничко движење во Македонија, 70 години постоење на Сојуз
на извидници на Македонија, во Крушево, кое одбележува 120
години од Крушевска република.

Едукативната програма на смотрата ќе биде организирана во
неколку програмски пакети, со акцент на еколошката компонента
и зачувување на животната средина, одржливост и безбедност на
учесниците. 

Смотра е извиднички настан со најдолга традиција и се одржува
на секои 5 години од основањето на сојузот. Зад нас се 12 успешни
и незаборавни смотри низ целата територија на нашата татковина.
Традицијата започнува во далечната 1958 година, во градот Велес,
а овој пат 10 дена исполнети со авантура, кампување, забава и
едукација ни престојат во историското Крушево.

Смотра е 10 дневен камп исполнет со интензивна едукативна
програма, преку која се стекнуваат нови вештини, искуства и
пријателства. Учесниците, заедно со тимот позади смотрата,
заедно градат одржлив град и кампуваат во природа, се
забавуваат, учат и споделуваат. Смотрата не се опишува со
зборови, таа се доживува – а во 2023 година ќе имате можност да
бидете дел на една од најуникатните.

Едукативната компонента на смотрата нуди можност сите присутни
да го искусат извидништвото во потполност и да ги достигнат
своите лични височини, што е всушност и мотото на 13тата
извидничка смотра – „достигни ги височините”.



КРУШЕВО
ЛОКАЦИЈА

13тата Смотра на Сојуз на извидници на Македонија ќе се одржи во
Крушево. Главниот камп како и поткамповите на учесниците ќе бидат
поставени на местото Станич, во подножјето на ски терените во борова
шума. Кампот и поткамповите се оддалечени 3 км од центарот на
Крушево и до истиот може да се пристапи по асфалтен пат,
планинарски пат или преку жичара која што ќе води директно до
локацијата на камповите.

Покрај локацијата за кампот, програмскиот дел ќе биде организиран во
градот Крушево (3км) и околината, вклучувајќи го Крушевско езеро
(2км) и програмски дел во градот Прилеп (30км).

Богата историја и знаменитости
Крушевско езеро
Уникатна архитектура
Родниот град на Тоше Проески
Музеи
Природа – крушевска корија
Уникатни крушевски кулинарски специјалитети
и многу друго...

ЗАШТО КРУШЕВО Е ИДЕАЛНО МЕСТО ЗА ИЗВИДНИЧКАТА СМОТРА?

Просечната годишна температура во Крушево изнесува 8,4°С, а
конкретно во јули 17,9°С. Меѓумесечната температурна разлика на
пролетните и есенските месеци не е битно изразена и преодот од
зимата кон летото и од летото кон зимата не е нагол, така што и
пролетта и есента се издвојуваат како преодни годишни сезони.
Средногодишната минимална температура во Крушево изнесува 4,9°С,
а максимална 12,1°С

ТЕМПЕРАТУРА



КОЈ МОЖЕ ДА УЧЕСТВУВА НА СМОТРАТА?

За да може да учествувате на 13тата Македонска извидничка смотра,
треба да бидете родени помеѓу 21.08.2006 и 12.08.2012. Доколку сте
постари од овие датуми, имате единствена можност да учествувате
како водачи на патроли, водачи на контингент или волонтери/стаф.

Организирање на одред/контингент за смотра не е мала работа.
Препорачуваме секој одред/контингент да назначи лице кое ќе биде
целокупно задолжено за организација која опфаќа логистичка
подготовка, преглед на новости, комуникација со организаторот итн.
Водачите на контингенти се лица со знаење и вештини за финансиски
менаџмент, лица со искуство во организирање на групи за учество на
извиднички кампови, мобилности итн. Бројот на водачи на одреди/
контингенти и водачи на патроли е ограничен и е во корелација со
бројот на учесници.

БРОЈ НА ВОДАЧИ НА КОНТИНГЕНТБРОЈ НА УЧЕСНИЦИ

НАД 100 УЧЕСНИЦИ
ОД 50 ДО 99
ОД 20 ДО 49

ДО 19

4+
3
2
1

Бројот на водачи е ограничен согласно бројот на учесници и тоа: на
секој 9 учесници е дозволен еден водач. Доколку има 13 учесници
одредот/контингентот, ќе биде дозволено 1 водач, доколку се 14, ќе
бидат дозволени 2 водачи.

ВОЛОНТЕРИ / СТАФ

Со цел успешно организирање на 13та македонска извидничка смотра,
околу 150 волонтери ќе имаат можност да се вклучат во организација и
имплементација на програмата и логистиката. Извидници кои се
родени пред 21.08.2006, ги охрабруваме да се пријават на повикот.



КОТИЗАЦИЈА ЗА УЧЕСТВО

ЗА УПЛАТА ПОСЛЕ
12.06.2023

ЗА УПЛАТА ОД 01.04.2023
- 11.06.2023

ЗА УПЛАТА ОД 40% 
ДО 31.03.2023

204 €185 €167 €

ЗА УПЛАТА ПО
 12.06.2023

ЗА УПЛАТА ОД 01.04.2023
- 11.06.2023

ЗА УПЛАТА ОД 40% 
ДО 31.03.2023

95 €85 €

Во котизацијата е вклучено учество на смотрата, 3 оброци дневно во период од
12 до 21 јули, организиран превоз за учесниците од сите градови од
С.Македонија и учество во уникатна 8 дневна програма.

КОТИЗАЦИЈА ЗА УЧЕСНИЦИ И ВОДАЧИ НА ПАТРОЛИ

КОТИЗАЦИЈА ЗА ВОЛОНТЕРИ И ЗА ВОДАЧИ НА ОДРЕДИ

КОМУНИКАЦИЈА СО
СОЈУЗ НА ИЗВИДНИЦИ НА МАКЕДОНИЈА

Во текот на наредните месеци, организацискиот тим ќе развие и испрати
дополнителни информации преку извиднички билтени, со цел да ги
информира одредите и заинтересираните контингенти за подготовките за
извидничката смотра. Истите ќе бидат комуницирани  преку електронска
пошта и ќе бидат редовно ажурирани на социјалните медиуми и на веб
страната на смотрата.



ОРГАНИЗАЦИСКИ ТИМ

ЛАЗАР АПОСТОЛОВ
старешина на смотра

ВЛАДИМИР КОСТОВСКИ
менаџер на смотра

ВИКТОР ПЕТРУШЕВСКИ
логистика и 

инфраструктура

ДАРКО ТОШИЌ
програма

TBD
екологија и заштита
на животна средина

ЕЛЕНА АПОСТОЛОВА
безбедност и заштита 

на учесници

Поврзете се со нас преку користење на следните хаштази
#izvidnici #извидници
#smotra #смотра
#reachtheheights #допригивисочините

www.smotra.izvidnici.mk
smotra@scout.org.mk

/13thMacedonianJamboree
@scoutsmacedonia

 

ШТО ДА ОЧЕКУВАТЕ ВО СЛЕДНИОТ БИЛТЕН?
- тековни информации за планирањето на смотрата
- како да направите контингент за учество на смотра
- упатство и формат за пријава
- детална програма на смотрата
- можности за програма пред/после смотрата со извидници од други држави


