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Активности Делегације Републике Србије при CISM у 2017. 

Редни
број

 АКТИВНОСТ НА
ДР

ЗИВ 
ЖАВЕ

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗ

ЦИЉ РЕАЛИЗАЦИЈЕ Им
учесн

ена 
ика / 

НОСИЛАЦ

1 2 3 4 5 6 7 8
У Републици Србији

12.8

Припреме војне
репрезентације
скијању за учеш
3. Зимским свет
војнм играма у 
Руској Федерац
2017. годинe

 
 у 
ће на 
ским 

ији 

51. СП
Копао

 
ник

29. јануар - 
12. фебруар

Реализација 
припрема за
Зимским све
играма, зајед
припадници
Формирање 
упоређивањ
телесних спо
такмичара.

непосредних
 наступ на 3. 
тским војним
но са 
ма страних О
врхунске фор
ем максималн
собности 

 

 

С. 
ме 
их 

до 16 ли
МО и В
14 прип
страних

ца из 
С и до 
адника 
 ОС

Делегација 
Републике Србије 
при CISM

Трошкови путовања и дневница до 
200.000 динара су на терет ГП ОЈ из 
чијег састава су наведена лица – по конту 
4221. Трошкове службене вечере до 
30.000 динара, по конту 4237, сноси 
Протокол МО.

12.9
1. Европско 
првенство у 
планинском трчању

Димитровград 5 дана 
током маја

Организациј
догађаја и уп
такмичарски
учесника.

а спортског 
оређивање 
х способности 

до 30 ли
МО и В
лица ван
састава 
ВС и до
припадн
страних

ца из 
С, 10 
 
МО и 
 120 
ика 
 ОС

Делегација 
Републике Србије 
при CISM

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

12.10

8. CISM летњи 
Тренинг камп - 
КОПАОНИК 20
(са такмичењем
оријентирингу)

17 
 у 

51. СП
Копао

 
ник

2 недеље 
током јула

Развој међуа
и сарадње у 
реализацију 
спортских ак
делатности 
страних ОС
приказ макс
такмичарски

рмијског пов
региону кроз
заједничких 
тивности и 
са припадниц
, уз формирањ
ималних 
х способност

ерења 
 

има 
е и 

и.

до 40 ли
МО и В
лица ван
састава 
ВС и до
припадн
страних

ца из 
С, 20 
 
МОи 
 50 
ика  
 ОС 

Делегација 
Републике Србије 
при CISM

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



  до  

12.11

Пријатељста 
утакмица у фут
са репрезентаци
Р. Бугарске пов
Дана општине 
Димтровград

салу 
јом 
одом Димитровград 21. - 22. 

септембар

Развој међуа
и билатералн
сарадње пог
локалном са
Димитровгр

рмијског пов
е сарадње и 
раничном 
моуправом 
ад

ерења 

15 лица
и ВС

 из МО Делегација 
Републике Србије 
при CISM

Трошкови путовања и дневница до 
30.000 динара су на терет ГП ОЈ из чијег 
састава су наведена лица – по конту 
4221. Смештај и исхрану обезбедиће СО 
Димитровград. Трошкове пригодних 
поклона до 5.000, по конту 4237, сноси 
Протокол МО. 

У иностранству

12.19 Тренинг камп 
"Покљука 2017"

Покљ
Р. Сло

ука,
венија

12. - 19. 
фебруар

Непосредне 
екипе за нас
светским вој
Федерацији

припреме ски
туп на 3. Зим
ним играма у

 (Сочи)

јашке 
ским 
 Р. 

до 15 ли
МО и В

ца из 
С

Делегација 
Републике Србије 
при CISM

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

12.20 3. зимске светск
војни игре

е Сочи
Федер

, Руска 
ација

У ћ

22. - 29. 
фебруар

Учешће на т
Упоређивањ
максимални
способности
припадника 
колегама из 

акмичењу. 
е специфичн
х, телесних 
 и вештина 
МО и ВС са 
страних арми

их, 

ја.

до 15 ли
МО и В

Трошкове смештаја и исхране сноси 
организатор. Трошкове превоза до 7.500 

ца из 
С

Делегација 
Републике Србије 
при CISM

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

12.21 Тренинг камп 
"Ајшевица 2017" Р. Словенија

25. фебруар 
- 
6. март

Развој међуа
сарадње са С
формирање 
телесне прип

рмијске спор
ловенијом и
квалитетне ба
ремљености

тске 
 
зичне 

.

до 8 лиц
МО и В

а из 
С

Делегација 
Републике Србије 
при CISM

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



12.22
“41. Светско во
првенство у 
падобранству”

јно Варен
СР Не

дорф, 
мачка 11. - 22. јул

Упоређивањ
способности
припадника 
репрезентац
припадници
земаља свет

е телесних 
 и вештина 
МО и ВС - чл
ије са 
ма ОС из око
а.

анова 

 25 

до 7 лиц
ВС

а из Делегација 
Републике Србије 
при CISM

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

12.23
Регионално 
првенство у вој
пентатлону

ном Винер
Р. Аус

нојштад,  
трија        

 
 у току маја

Упоређивањ
способности
припадника 
репрезентац
припадници
земаља свет

е телесних 
 и вештина 
МО и ВС - чл
ије, са 
ма ОС из око
а.

анова 

 30 

до 5 лиц
МО и В

а из 
С

Делегација 
Републике Србије 
при CISM

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

12.24 “9. CISM футса
за мир”

л куп Р. Словенија мај

Упоређивањ
способности
припадника 
репрезентац
припадници
бивше СФРЈ

е телесних 
 и вештина 
МО и ВС - чл
ије, са 
ма ОС из зем
.

анова 

аља 

до 15 ли
МО и В

ца из 
С

Делегација 
Републике Србије 
при CISM

Трошкове смештаја и исхране сноси 
организатор. Трошкове превоза до 1.300 
евра, путног осигурања до 15.000 динара 
и службених дневница до 900 евра 
исплаћује СПО по конту 4222.Трошкове 
пригодних поклона до 3.000 динара по 
конту 4237 сноси Протокол МО. 

12.25
Генерална 
скупштина и Ко
CISM

нгрес CISM у току маја

Учешће на с
Конгресу CI
планова акти
чланицама C
искустава у 
вежбања и с

купштини и 
SM. Усаглаш
вности са 
ISM и разме
области физи
порта.

авање 

на 
чког 

до 2 лиц
МО и В

а из 
С

Делегација 
Републике Србије 
при CISM

Трошкове смештаја и исхране, трошкове 
превоза до 2.000 евра, путног осигурања 
до 9.000 динара и службених дневница 
до 120 евра исплаћује СПО по конту 
4222. Трошкове пригодних поклона до 
5.000 динара по конту 4237 сноси 
Протокол МО. 



У ђ ф

12.26 Европска 
конференција CISM CISM У току 

октобра

Учешће на к
Усаглашавањ
активности 
чланицама C
искустава у 
вежбања и с

онференцији
е планова 

са Европским
ISM и разме
области физи
порта.

. 

 
на 
чког 

2 лица 
ВС

из МО и Делегација Републике Србије 
при CISM

Трошкове смештаја и исхране, трошкове 
превоза до 1.200 евра, путног осигурања 
до 9.000 динара и службених дневница 
до 120 евра исплаћује СПО по конту 
4222. Трошкове пригодних поклона до 
5.000 динара по конту 4237 сноси 
Протокол МО. 

12.27 Првенство у 
полумаратону

Париз
Р. Фра

, 
нцуска

у току 
октобра

Упоређивањ
способности
припадника 
репрезентац
припадници

е телесних 
 и вештина 
МО и ВС - чл
ије, са 
ма ОС.

анова 9 лица 
ВС

из МО и Делегација Републике Србије 
при CISM

Трошкове смештаја и исхране сноси 
организатор, трошкове превоза до 2.500 
евра, путног осигурања до 10.000 динара 
и службених дневница до 540 евра 
исплаћује СПО.Трошкове пригодних 
поклона до 3.000 динара по конту 4237 
сноси Протокол МО.

12.28
“50. светско вој
првенство у 
оријентирингу”

но 
Р. Финска

Учешће на т
У ђ

10 - 16. јун

поре ивањ
максимални
способности
припадника 
репрезентац
и савлађивањ
простора, са
страних арм

акмичењу. 
фе специ ичн

х, телесних 
 и вештина 
МО и ВС - чл
ије, у оријент
у задатог 

 припадницим
ија.

их, 

анова 
ацији 

а 

6 лица 
ВС

из МО и Делегација Републике Србије 
при CISM

Трошкове смештаја и исхране сноси 
организатор. Остале трошкове 
регулисати путем донација.
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