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спОрт у наШем систему ОДбране

Оптимизам
с пОкрићем

у

војне, попут стрељаштва, падобранства, оријентипретходном периоду Министарство одШеф
ринга, пентатлона, пливања, биатлона, као и бобране предузело је неколико сурилачке спортове – карате, џудо и слично.
Делегације републике
штинских мера за унапређење
Такође, и на војна такмичења у Србији и у
спортског потенцијала систесрбије при међународном
иностранству, разноврсне спортске мама одбране, нарочито на
са
ве
ту
за
вој
не
спор
то
ве
нифестације, које доприносе побољнивоу Војске, али и спорта
бригадни генерал
шању психофизичких способности
у Србији. Одређени број задатака
наших припадника, развоју њиховог
већ је реализован, а део је у току.
синишa радовић, поводом
тимског, такмичарског и победничОсновни циљ јесте – успостављапетнаестогодишњице учешћа наше ког
духа, јачају морал и војни колекње ефикасног и одрживог систеземље у тој асоцијацији, говори за тив. На међународном плану то значи
ма спорта у Министарству одбра„Одбрану” о значају
успостављање војних односа кроз
не и Војсци Србије.
Систем настоји да за све приспорт, те промовисање пријатељства и
и будућности спорта
паднике, а посебно спортисте, у скламира. За старешине, војнике и цивиле
у министарству одбране Министарства одбране и Војске Србије
ду с најбољим светским стандардима,
и Војсци србије
обезбеди одговарајућу регулативу и услове
спорт је саставни део свакодневног живота и
за бављење спортом, те прецизно дефинише и
рада – стална борба, одрицање, надметање, одмепобољша њихово место и улогу. За напредак војног спорравање и упоређивање.
та и резултате које наши спортисти данас постижу заслужан
Недавно смо обележили петнаестогодишњицу чланства
је управо такав системски приступ.
у CISM-и. Наши спортисти учествовали су на такмичеСа бригадним генералом Синишом Радовићем, шефом
њима под окриљем те организације. Шта то значи за
Делегације Републике Србије при Међународном савету за
Министарство одбране и Војску Србије?
војне спортове (CISM), разговарали смо о значају и будућно– Међународни савет за војне спортове званична је асости спорта у систему одбране. Најпре смо га питали шта се
цијација оружаних снага 138 земаља. Наша земља је у тој орподразумева под војним спортом и како утиче на способноганизацији од 2003. године. Спорт у Министарству одбране
сти наше војске.
и Војсци Србије може се разматрати и кроз призму чланства,
– Када говоримо о војном спорту, пре свега, мислимо на
односно учешћа Делегације Републике Србије при CISM-и на
оне спортске дисциплине за које се може рећи да су у основи
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великом броју такмичења и спортских догађаја које организује под слоганом „Пријатељство кроз спорт”.
Спорт у оквиру CISM-е првенствено је одређен као војни. Подразумева различите спортске активности упоредиве
с поступцима припадника оружаних снага у припреми и извршавању борбених задатака, а који се предузимају ради постизања и унапређења граница њихове физичке издржљивости или вештина.
Може се рећи да су наши војни спортисти били истински промотери спорта на домаћем и међународном плану, те
да су знатно допринели његовом развоју, као и међународној
војној сарадњи. „Пријатељство кроз спорт” јесте начин да се
јача сарадња и поверење међу спортистима из различитих армија света, као и да се унапређује
спорт, јер негује универзалне вредности
– истрајност, храброст, војничку етику,
здрав живот, фер-плеј, тимски рад и
солидарност.
На светском војном нивоу
такмичења се протеклих
година одвијају у више од
26 спортова, уз учешће
око 5.000 спортиста. Каква су наша искуства?
– Од 2003. године на светским, европским и регионалним
такмичењима наши војни спортисти остварили су својеврсну спортску
мировну мисију. Учествовали су на
3. светским војним играма у Италији, 5. светским војним играма у Кореји, 3. светским зимским
играма у Сочију и на 42. CISM-а светском војном првенству
у падобранству, које је недавно завршено у Мађарској. Исказали су запажене спортске квалитете и домете, те постигли значајне резултате.
Припадници Министарства одбране и Војске Србије
одмеравали су вештине са осталим спортистима на више
од 150 такмичења, манифестација и догађаја, а освојили
више од 70 одличја. Такође су стекли драгоцена искуства и
знања када је реч о надметању међу врхунским професионалним спортистима из оружаних снага целог света, европ-

ске и олимпијске класе. На најбољи начин репрезентовали
су наш систем одбране и Републику Србију.
Поносни смо и на резултате наших спортиста које су постигли на регионалним такмичењима. У мају су, на пример,
на 10. CISM-а футсал купу за мир у Црној Гори убедљиво освојили прво место, као и на 8. челенџ купу у планинском трчању. На Првом појединачном првенству Србије у џудоу за припаднике војске и полиције у Сремској Каменици изборили су
18 медаља.
Који нас спортски изазови очекују?
– До краја године спортисти Министарства одбране и
Војске Србије под окриљем CISM-е учествоваће у Рио де Женеиру на 38. светском војном првенству у џудоу и у
Бејруту на 50. светском војном првенству у
маратону.
Тренирање и опремање спортиста
изискује много ресурса. Има ли Војска подршку државе или одређених привредних субјеката?
– Када је реч о делу такмичења војних спортиста под окриљем
Међународног савета за војне
спортове, мора се нагласити не само подршка већ и лично ангажовање министра одбране Александра
Вулина у свим областима који се односе на спорт у нашем систему – опремања спортиста, припреме за такмичења, изградња нових и унапређење постојећих спортских капацитета. Наши војни спортисти више немају
проблем с којим су се ранијих година суочавали јер је стабилност финансирања апсолутна. Данас је питање само како да
се постигну врхунски резултати.
Први пут имамо и генералног спонзора – донација привредног друштва „Mozzart” d.o.o. из Београда биће употребљена за даљи развој спорта у Министарству одбране и Војсци Србије, организацију и реализацију спортских манифестација, као и за учешће на такмичењима у земљи и иностранству, те за реализацију обавеза које произилазе из
чланства Србије у CISM-и.
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из наше земље имаће прилику да допринесу угледу и Војске и државе, а постизањем врхунских резултата и промоцији спорта. Очекујемо да такав састав пун капацитет достигне наредне године.
У том смислу, неопходно је израдити стратегију развоја
спорта у Министарству одбране и Војсци Србије, употребити све расположиве људске и материјалне капацитете како
би спорт у Војсци заузео место које му припада. Свакако је
важно сачувати људе у систему одбране, јер су они једино
богатство, и стално подмлађивати спортске тимове. Надаље
је нужно повезати војни спорт са спортом на нивоу државе,
те га ставити у функцију подизања способности Војске.
Који су наши циљеви када говоримо о будућности војног спорта?

Шеф Делегације Републике Србије при CISM-и
бригадни генерал Синиша Радовић и генерални
секретар CISM-е пуковник Дорах Мамби Коита

Спорт, неспорно, у систему одбране има значајну улогу.
Какве су могућности да се у војним репрезентацијама
нађу и врхунски спортисти Србије?

10

– Министарство одбране је у протеклом периоду учинило велики напредак у области системског и формалноправног уређења спорта у систему одбране. Донет је Правилник о раду и делатности војних спортских удружења,
потписани су меморандуми о сарадњи са Скијашким савезом Србије и Џудо савезом Србије, као и Споразум о сарадњи са Спортски савезом Србије. Такође, истичем изузетну сарадњу с Министарством омладине и спорта, Олимпијским комитетом Србије, Спортским савезом Србије,
гранским спортским савезима, многобројним спортским
клубовима и удружењима.
Учешћем на спортским такмичењима на нивоу Министарства одбране и Војске Србије, такмичењима на домаћем и међународном терену, те постизањем запажених
спортских резултата припадници нашег система одбране
стећи ће могућност да буду изабрани у војну репрезентацију Србије, у једној од спортских дисциплина, а на тај начин допринеће и унапређењу способности наше војске.
Министар одбране, пратећи тренд у свету и препознајући за то потребу, наредио је формирање посебног организацијског састава на нивоу Министарства одбране надлежног за спорт. Чиниће га садашњи припадници Министарства и Војске, али и врхунски спортисти Србије, међународног и домаћег ранга. Ангажовањем у систему одбране, уз регулисани радно-правни статус, и учешћем на међународним и домаћим такмичењима, реномирани спортисти
1. и 15. септембар 2018.

– Уз ревитализацију постојећих, потребно је изградити
и нове спортске капацитете. Речју, тек када објединимо све
снаге и ресурсе система одбране, можемо очекивати даље
унапређење спорта и физичке обуке. Наравно, наставићемо
учешће на спортским такмичењима, као и развој војних спортова – стрељаштва, падобранства, оријентиринга, пентатлона, једрења, пливања и различитих борилачких спортова.
Наши циљеви јесу, дакле, да формално-правно уредимо
спорт у Министарству одбране и Војсци Србије како бисмо,
сем осталог, прецизно дефинисали статус наших војних спортиста. Битно је да, надаље, усаглашавамо и календаре спортских надметања по дисциплинама у систему одбране с такмичењима у Србији, те на регионалним, европским и светским манифестацијама.
Предузимањем нових мера за проширење спортске базе у Министарству и Војсци – обнављање стрељана, уређење
спортских терена, опремање вежбалишта и сала за борење
по гарнизонима – створићемо оптималне услове за бављење
спортом, али и могућност да код нас организујемо значајнија
регионална, европска и светска такмичења. Најважније,
ипак, јесте да спорт увек буде у функцији подизања способности Војске Србије. ƒ
Мирјана КРСТОВИЋ
Владимир ПОЧУЧ

