Активности Делегације Републике Србије при CISM у 2017. години
Редни
АКТИВНОСТ
број
1
2
У Републици Србији

12.8

12.9

12.10

НАЗИВ
ДРЖАВЕ
3

8. CISM летњи
Тренинг камп КОПАОНИК 2017
(са такмичењем у
оријентирингу)

ЦИЉ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
5

Имена
учесника /
6

НОСИЛАЦ
7

Напомена / Образложење
трошкова
8

Реализација непосредних
припрема за наступ на 3.
Зимским светским војним
играма, заједно са
29. јануар припадницима страних ОС.
12. фебруар
Формирање врхунске форме
упоређивањем максималних
телесних способности
такмичара.

Трошкови путовања и дневница до
до 16 лица из
200.000 динара су на терет ГП ОЈ из
Делегација
МО и ВС и до
чијег састава су наведена лица – по конту
Републике Србије
14 припадника
4221. Трошкове службене вечере до
при CISM
страних ОС
30.000 динара, по конту 4237, сноси
Протокол МО.

Димитровград

Организација спортског
5 дана
догађаја и упоређивање
током маја такмичарских способности
учесника.

до 30 лица из
МО и ВС, 10
лица ван
састава МО и
ВС и до 120
припадника
страних ОС

Трошкове организације сноси Општина
Димитровград.Трошкови путовања и
дневница до 130.000 динара су на терет
Делегација
ГП ОЈ из чијег састава су наведена лица
Републике Србије
– по конту 4221. Трошкове службене
при CISM
вечере до 100.000 динара и пригодних
поклона до 10.000, по конту 4237, сноси
Протокол МО.

51. СП
Копаоник

Развој међуармијског поверења
и сарадње у региону кроз
реализацију заједничких
2 недеље
спортских активности и
током јула делатности са припадницима
страних ОС, уз формирање и
приказ максималних
такмичарских способности.

до 40 лица из
МО и ВС, 20
лица ван
састава МОи
ВС и до 50
припадника
страних ОС

Трошкови путовања и дневница до
500.000 динара су на терет ГП ОЈ из
чијег састава су наведена лица – по конту
Делегација
4221. Смештај и исхрану обезбедиће ВА
Републике Србије
на 51. СП Копаоник. Трошкове службене
при CISM
вечере до 30.000 динара и освежења до
15.000 динара, по конту 4237, сноси
Протокол МО.

Припреме војне
репрезентације у
скијању за учешће на
51. СП
3. Зимским светским
Копаоник
војнм играма у
Руској Федерацији
2017. годинe

1. Европско
првенство у
планинском трчању

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗ
4

12.11

Пријатељста
утакмица у футсалу
са репрезентацијом
Димитровград
Р. Бугарске поводом
Дана општине
Димтровград

21. - 22.
септембар

Трошкови путовања и дневница до
Развој међуармијског поверења
30.000 динара су на терет ГП ОЈ из чијег
и билатералне сарадње и
Делегација
састава су наведена лица – по конту
15 лица из МО
сарадње пограничном
Републике Србије 4221. Смештај и исхрану обезбедиће СО
и ВС
локалном самоуправом
при CISM
Димитровград. Трошкове пригодних
Димитровград
поклона до 5.000, по конту 4237, сноси
Протокол МО.

12. - 19.
фебруар

Непосредне припреме скијашке
екипе за наступ на 3. Зимским до 15 лица из
светским војним играма у Р.
МО и ВС
Федерацији (Сочи)

Трошкове смештаја и исхране сноси
Делегација
организатор. Трошкове превоза до 1.300
Републике Србије евра, путног осигурања до 15.000 динара
при CISM
и службених дневница до 1.800 евра
исплаћује СПО по конту 4222.

У
ћ на такмичењу.
Учешће
Упоређивање специфичних,
максималних, телесних
способности и вештина
припадника МО и ВС са
колегама из страних армија.

Трошкове смештаја и исхране сноси
организатор. Трошкове превоза до 7.500
евра, путног осигурања до 30.000 динара
Делегација
и службених дневница до 1.500 евра
Републике Србије исплаћује СПО по конту 4222 на терет
при CISM
организационих јединица из чијег су
састава наведена лица.Трошкове
пригодних поклона до 5.000 динара по
конту 4237 сноси Протокол МО.

У иностранству

12.19

12.20

12.21

Тренинг камп
"Покљука 2017"

3. зимске светске
војни игре

Тренинг камп
"Ајшевица 2017"

Покљука,
Р. Словенија

Сочи, Руска
Федерација

Р. Словенија

22. - 29.
фебруар

до 15 лица из
МО и ВС

Развој међуармијске спортске
25. фебруар
сарадње са Словенијом и
до 8 лица из
формирање квалитетне базичне МО и ВС
6. март
телесне припремљености.

Трошкове смештаја и исхране сноси
организатор. Трошкове превоза до 1.300
Делегација
евра, путног осигурања до 15.000 динара
Републике Србије и службених дневница до 2.300 евра
при CISM
исплаћује СПО по конту 4222 на терет
организационих јединица из чијег су
састава наведена лица.

12.22

12.23

12.24

12.25

“41. Светско војно
првенство у
падобранству”

Варендорф,
СР Немачка

Упоређивање телесних
способности и вештина
припадника МО и ВС - чланова до 7 лица из
11. - 22. јул
репрезентације са
ВС
припадницима ОС из око 25
земаља света.

Трошкове смештаја и исхране сноси
организатор, трошкове превоза до 2.200
евра, путног осигурања до 10.000 динара
Делегација
и службених дневница до 1.050 евра
Републике Србије исплаћује СПО по конту 4222 на терет
при CISM
организационих јединица из чијег су
састава наведена лица.Трошкове
пригодних поклона до 3.000 динара по
конту 4237 сноси Протокол МО.

Регионално
првенство у војном
пентатлону

Упоређивање телесних
способности и вештина
Винернојштад,
припадника МО и ВС - чланова до 5 лица из
у току маја
Р. Аустрија
репрезентације, са
МО и ВС
припадницима ОС из око 30
земаља света.

Трошкове смештаја и исхране сноси
организатор, трошкове превоза до 500
Делегација
евра, путног осигурања до 5.000 динара и
Републике Србије службених дневница до 450 евра
при CISM
исплаћује СПО по конту 4222. Трошкове
пригодних поклона до 3.000 динара по
конту 4237 сноси Протокол МО.

Упоређивање телесних
способности и вештина
припадника МО и ВС - чланова до 15 лица из
репрезентације, са
МО и ВС
припадницима ОС из земаља
бивше СФРЈ.

“9. CISM футсал куп
Р. Словенија
за мир”

мај

Генерална
скупштина и Конгрес CISM
CISM

Учешће на скупштини и
Конгресу CISM. Усаглашавање
планова активности са
до 2 лица из
у току маја
чланицама CISM и размена
МО и ВС
искустава у области физичког
вежбања и спорта.

Трошкове смештаја и исхране сноси
организатор. Трошкове превоза до 1.300
Делегација
евра, путног осигурања до 15.000 динара
Републике Србије и службених дневница до 900 евра
при CISM
исплаћује СПО по конту 4222.Трошкове
пригодних поклона до 3.000 динара по
конту 4237 сноси Протокол МО.
Трошкове смештаја и исхране, трошкове
превоза до 2.000 евра, путног осигурања
Делегација
до 9.000 динара и службених дневница
Републике Србије до 120 евра исплаћује СПО по конту
при CISM
4222. Трошкове пригодних поклона до
5.000 динара по конту 4237 сноси
Протокол МО.

12.26

12.27

12.28

Европска
конференција CISM

Првенство у
полумаратону

“50. светско војно
првенство у
оријентирингу”

Трошкове смештаја и исхране, трошкове
превоза до 1.200 евра, путног осигурања
Делегација
до 9.000 динара и службених дневница
2 лица из МО и
Републике Србије до 120 евра исплаћује СПО по конту
ВС
при CISM
4222. Трошкове пригодних поклона до
5.000 динара по конту 4237 сноси
Протокол МО.

У току
октобра

Учешће на конференцији.
Усаглашавање планова
активности са Европским
чланицама CISM и размена
искустава у области физичког
вежбања и спорта.

Париз,
Р. Француска

у току
октобра

Трошкове смештаја и исхране сноси
Упоређивање телесних
организатор, трошкове превоза до 2.500
способности и вештина
Делегација
евра, путног осигурања до 10.000 динара
9 лица из МО и
припадника МО и ВС - чланова
Републике Србије и службених дневница до 540 евра
ВС
репрезентације, са
при CISM
исплаћује СПО.Трошкове пригодних
припадницима ОС.
поклона до 3.000 динара по конту 4237
сноси Протокол МО.

Р. Финска

Учешће на такмичењу.
Упоређивање специфичних,
максималних, телесних
Делегација
Трошкове смештаја и исхране сноси
способности и вештина
6 лица из МО и
Републике Србије организатор. Остале трошкове
10 - 16. јун припадника МО и ВС - чланова
ВС
при CISM
регулисати путем донација.
репрезентације, у оријентацији
и савлађивању задатог
простора, са припадницима
страних армија.

CISM

