Статут Делегације Републике Србије при Међународном савету за војне спортове (CISM)

На основу Статута Meђународног савета за војне спортове (Conseil International du Sport
Militaire – CISM) 05/2010 и Правилника CISM 11/2011, Закључкa Владе Републике Србије 24
Број: 119-6158/2014 од 26. јуна 2014. године и Одлукe министра одбране, акт Кабинета
министра, бр. 179-87 од 15. септембра 2014. године, Делегација Републике Србије при CISM,
на седници одржаној дана 1. јула 2015. године, усвојила је,

СТАТУТ
ДЕЛЕГАЦИЈЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИ CISM
Члан 1.

Делегација Републике Србије при CISM (у даљем тексту: Делегација) је привремени
орган Министарства одбране, који одређује министар одбране својом одлуком, на предлог
надлежних организацијских једниница Министарства одбране и Војске Србије. Делегација је
овлашћена да обавља послове у вези извршавања обавеза које произилазе из чланства
Републике Србије у Међународном савету за војне спортове (у даљем тексту: CISM).
Члан 2.
Састав Делегације чине шеф Делегације и шест чланова Делегације, од којих највише
четири са правом гласа и учешћа у раду Генералног секретаријата CISM из Брисела.
Шеф Делегације је официр, припадник МО и ВС којег, на предлог министра одбране,
именује Влада Републике Србије својим закључком. Мандат шефа Делегације траје до четири
године и у том периоду је овлашћен да у потпуности заступа интересе Делегације у земљи и
иностранству.
Чланови састава Делегације су припадници МО и ВС, које министар одбране одређује
посебном Одлуком.
Делегација може имати почаснe и придруженe чланове, које бира на редовној седници
Делегације.
Почасни чланови Делегације су лица која су дала изузетан допринос остварењу
циљева CISM. Статус почасног члана траје доживотно.
Придружени чланови Делегације су лица ван МО и ВС, истакнути спортски
стручњаци, спортисти, фукционери и јавне личности, чије ангажовање може унапредити рад
Делегације. Статус придруженог члана траје до 4 године и може се занављати.
Почасни и придружени чланови немају право гласа при доношењу одлука Делегације,
а њихова улога у раду Делегације је консултативна и саветодавна. Именовање почасних и
придружених чланова може се вршити искључиво на састанку Делегације, који је сазван
искључиво тим поводом. Након образложеног предлога шефа Делегације, одлуку о
именовању почасних и придружених чланова Делегација доноси тајним гласањем,
једногласно уз обавезно присуство свих чланова који имају право гласа.
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Члан 3.
Функционисање Делегације заснива се на општим и посебним циљевима.
Општи циљ је давање доприноса јачању светског мира и унапређивању међуармијског
поверења и сарадње у региону кроз спорт.
Посебни циљеви су:
1) подршка развоју мира и међуармијске сарадње у региону, Европи и свету, кроз
спортску дипломатију и спорт;
2) јачање видљивости Републике Србије на светској мапи промовисањем мирољубиве
компоненте Војске Србије;
3) унапређивање физичке обуке у МО и ВС, учешћем на такмичењима свих нивоа,
омасовљавањем спорта у војсци и остваривањем високих спортских постигнућа;
4) изграђивање позитивног система вредности и стварање узора који подстичу здрав
живот и бављење физичким активностима;
5) представљање максималних психо-физичких способности припадника МО и ВС на
индивидуалним и тимским спортским такмичењима и упоређивање са највишим
остварењима припадника страних оружаних снага;
6) унапређивање нивоа развоја спортских ресурса и организационих способности, кроз
организацију спортских догађаја.
Члан 4.
Ради достизања постављених циљева Делегација обавља следеће задатке:
1) заступа интересе МО и ВС пред државним, војним и спортским институцијама у
Републици Србији и иностранству;
2) утврђује смернице заједничког рада са Министарством омладине и спорта (МОиС),
Спортским савезом Србије (ССС) и Олимпијским комитетом Србије (ОКС), у циљу
остваривања врхунских резултата у спортским гранама и дисциплинама које су
својствене војсци;
3) предузима одговарајуће активности ради унапређивања и омасовљавања спорта и
праћења и упознавања чланова Делегације са међународним искуствима у области
спорта;
4) утиче на јачање спортског духа и моралних капацитета такмичара и уврђује правила
понашања у међусобним односима са иностраним колегама;
5) помаже надлежним ОЈ МО и ВС при утврђивању критеријума за додељивање награда
и признања за изузетне спортске резултате и допринос развоју и унапређивању спорта
у Систему одбране Републике Србије;
6) стимулише посвећеност и ангажовање физичких и правних лица ван система одбране,
додељивањем плакета, признања и захвалница за допринос развоју и унапређивању
спорта у Систему одбране Републике Србије;
7) усваја предлог Плана активности Делегације и Плана припрема спортских екипа;
8) остварује сарадњу са спортским институцијама у земљи и иностранству;
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9) успоставља јединствену базу података о спортистима, у сарадњи са ОЈ МО и ВС;
10) организује разговоре са заинтересованим правним и физичким лицима, ради размене
искустава, пословног и спортског повезивања и остваривања заједничких интереса;
11) организује спортске приредбе и манифестације;
12) афирмише школски, универзитетски и рекреативни спорт;
13) промовише вредности олимпијског идеала у Републици Србији;
14) предлаже пројекте и активности који ће се финансирати из буџета Р. Србије;
15) координира организацију међународних спортских такмичења;
16) учествује у медијском представљању спорта у Војсци Србије;
17) у сарадњи са надлежним ОЈ Управе за војно здравство организује утврђивање
здравствене способности такмичара и њихово стучно праћење.
Члан 5.
Надлежности Делегације су:
1) Организација припрема и наступ припадника МО и ВС на спортским приредбама;
2) Организација и учешће на стручним семинарима и конференцијама;
3) Сарадња са физичким и правним лицима о суорганизацији и пружању помоћи за
наступ на спортским догађајима;
4) Учешће у изради реферата за набавку репрезентативне спортске опреме и реквизита;
5) Одређивање представника за учешће у раду регионалних организација, Европске
конференције и Генералне скупштине CISM;
Члан 6.
Права и обавезе Делегације су:
1) разматрање питања од значаја за унапређивање физичке обуке и такмичарског спорта
у МО и ВС;
2) предлагање начина укључивања репрезентативних спортиста у МО и ВС;
3) остваривање непосредне сарадње са ССС у оквиру спортске делатности;
4) одређивање представника у органима МОиС, ССС и ОКС;
5) помоћ у изради и одобравање Планова припрема и тренинга спортиста – припадника
МО и ВС;
6) утврђивање четворогодишњег плана активности Делегације;
7) одржавање и јачање угледа Делегације;
8) извршавање усвојених одлука Делегације;
9) обезбеђивање средстава за реализацију Плана активности Делегације.
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Члан 7.
Делегација може да формира привремене радне тимове и тела, ради ефикаснијег рада.
Члан 8.
Седиште Делегације је на Војној академији, улица Павла Јуришића Штурма бр. 33. у
Београду (у чијем саставу се налази организациона целина МО и ВС која се бави
међународним и домаћим спортом у војсци и врши техничке и административне послове за
потребе Делегације). Седиште Делегације одређује министар одбране својом одлуком. Свака
промена локације седишта Делегације се објављује у званичним документима Генералног
секретаријата CISM у Бриселу.
Канцеларија Делегације за везу са CISM је овлашћена да у сарадњи са организационим
целинама МО припрема документацију и води службену комуникацију и преписку у земљи и
иностранству. Сва службена документа оверава шеф Делегације.
Члан 9.
Службена преписка Делегације обавља се у складу са Упутством о канцеларијском
пословању у МО и ВС, а при изради докумената користи се печат и меморандум
организацијске јединице МО и ВС из које је одређен шеф Делегације. При службеној
кореспонденције са Генералним секретаријатом CISM Делегација користи свој печат и
штамбиљ. Печат је округлог облика на коме се у средини налази грб Републике Србије, у
спољњем кругу ћирилицом је исписан назив и седиште. Штамбиљ је правоугаоног облика на
коме је исписан назив и седиште Делегације и остављен простор за број и датум.
Делегација има заштићени знак (амблем), чији изглед утврђују чланови Делегације уз
сагласност Генералног секретаријата CISM у Бриселу.
Члан 10.
Рад Делегације је јаван, а обезбеђује се јавношћу састанака и других скупова
Делегације, издавањем информација о њиховом раду и сарадњом са средствима јавног
информисања и другим средствима обавештавања.
Члан 11.
Делегацијa у свом раду непосредно сарађује са ОЈ МО и ВС надлежним за питања
физичке обуке и спорта, као и са спортским стручњацима и стручњацима у спорту,
дефинисаних Законом о спорту.
Члан 12.
Шеф Делегације сазива састанак уколико се позива ужи састав Делегације и седницу
уколико се позива шири састав Делегације.
Делегација одржава редовне састанке и седнице, сходно усвојеном Плану активности,
најмање два пута годишње, а ванредне по потреби. Обавештења за састанке и седнице, са
планираним дневним редом, достављају се благовремено. У зависности од дневног реда, на
састанке и седнице могу се позивати и друга лица.
Делегација на састанцима доноси одлуке 2/3 већином, јавним гласањем. Да би одлуке
биле пуноснажне, састанку мора присуствовати најмање 2/3 ужег састава Делегације.
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Годишњи план активности Делегације усваја се јавним гласањем, а оверава га шеф
Делегације. Усвојен план доставља се редовним путем ОЈ МО надлежној за међународну
војну сарадњу, на даљу надлежност.
Члан 13.
Записник или белешка о одлукама са састанака и седница Делегације, оверен од стране
шефа Делегације, доставља се ОЈ МО и ВС ради упознавања.
Члан 14.
Својство члана Делегације престаје:
1) престанком рада у Министарству одбране и Војсци Србије;
2) одлуком министра одбране, на предлог шефа Делегације;
3) на лични захтев члана Делегације;
4) истеком мандата.
Уколико члан Делегације својим деловањем, неактивношћу и неизвршавањем
обавеза не доприноси остваривању дефинисаних циљева Делегације, шеф Делегације ће му
указати на уочене пропусте и предлажити предузимање мера за њихово отклањање. Ако члан
Делегације у дефинисаном року не отклони недостатке, Делегација доноси предлог о
искључењу из Делегације.
Сваки од чланова Делегације може на састанку покренути иницијативу за разматрање
ангажовања у раду и доприноса у достизању циљева CISM.
Члан 15.
Извори финансирања активности Делегације су средства из буџета, донације и на
други начин прибављена средства.
Члан 16.
Делегација је у обавези да усагласи рад и опште акте са одредбама овог Статута у року
од три месеца од дана његовог ступања на снагу.
Члан 17.
Статут Делегације разматра се на заказаном редовном састанку, а доноси 2/3 већином,
јавним гласањем. Измене и допуне Статута Делегације врше се једногласно и тајним
гласањем, на редовном састанку, коме присуствују сви чланови ужег састава Делегације.
Овај Статут ступа на снагу даном усвајања на седници Делегације и тиме престају да
важе одредбе Статута усвојеног на седници 12. јуна 2014. године.

1. јула 2015. године
у Београду.

ШЕФ ДЕЛЕГАЦИЈЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИ CISM
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