
 

П Р Е Д Л О Г 

 

 На основу члана 140. Устава Републике Србије, члана 8. став 3. 
Закона о употреби Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним 
операцијама ван граница Републике Србије („Службени гласник РС”, број 88/09) 
и члана 8. став 1. Закона о Народној скупштини („Службени гласник РС”, број 
9/10), 

 

 Народна скупштина Републике Србије, на седници________, 
одржаној _______________ године, донела је 

 

О Д Л У К У 
О УЧЕШЋУ ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ У 

МУЛТИНАЦИОНАЛНИМ ОПЕРАЦИЈАМА У 2015. ГОДИНИ 
 

 1. Одобрава се учешће припадника Војске Србије у 
мултинационалним операцијама током 2015. године, и то у: 

 

1.1. Мировна операција Уједињених нација у Демократској Републици Конго 
(MONUSCO), 

1.2. Мировна операција Уједињених нација у Републици Либерији (UNMIL), 

1.3. Мировна операција Уједињених нација у Републици Обали Слоноваче 
(UNOCI), 

1.4. Мировна операција Уједињених нација у Републици Кипар (UNFICYP), 

1.5. Мировна операција Уједињених нација у Републици Либан (UNIFIL), 

1.6. Мировна операција Уједињених нација на Блиском истоку (UNTSO), 

1.7. Мировна операција Уједињених нација у Централноафричкој Републици 
(MINUSCA), 

1.8. Мировна операција Уједињених нација у Западној Сахари (MINURSO), 

1.9. Мировна операција Уједињених нација у Републици Мали (MINUSMA), 

1.10. Мировна операција Уједињених нација у Џаму и Кашмиру (UNMOGIP), 

1.11. Мировна операција Уједињених нација у Јужном Судану (UNMISS), 

1.12. Мировна операција Уједињених нација у Судану (UNAMID), 

1.13. Мировна операција Уједињених нација у Судану (UNISFA), 

1.14. Мировна операција Уједињених нација на Блиском Истоку (UNDOF), 

1.15. Мисија Европске уније за обуку безбедносних снага Сомалије (EUTM 
Somalia), 

1.16. Војна операција поморских снага Европске уније у Сомалији 
(EUNAVFOR ATALANTA), 

1.17. Мисија Европске уније за обуку безбедносних снага Малија (EUTM 
Mali), 
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1.18. Војна операција Европске уније у Централноафричкој Републици 
(EUFOR RCA), 

1.19. Војна саветодавна мисија Европске уније у Централноафричкој 
Републици (EUMAM RCA). 

 

 2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

Број:  

У Београду,  

 

Н А Р О Д Н А  С К У П ШТ И Н А  
 

 ПРЕДСЕДНИК 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
 

 
I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

 
Уставни основ за доношење Одлуке о учешћу припадника Војске Србије 

у мултинационалним операцијама у 2015. години садржан је у члану 140. 
Устава Републике Србије, којим је утврђено да се Војска Србије може 
употребити ван граница Републике Србије само по одлуци Народне скупштине, 
члану 8. став 3. Закона о употреби Војске Србије и других снага одбране у 
мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије („Службени 
гласник РС”, број 88/09), којим је прописано да Народна скупштина одлучује о 
учешћу припадника Војске Србије у мултинационалним операцијама, као и 
члану 8. став 1. Закона о Народној скупштини („Службени гласник РС”, број 
9/10), којим је прописано да Народна скупштина доноси одлуке. 

 

 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 
 
Активно ангажовање чланица Уједињених нација у мултинационалним 

операцијама има посебан значај, узимајући у обзир све већи број кризних 
жаришта и оружаних конфликата у свету. Поштовање владавине права је од 
кључног значаја за одржавање мира и безбедности у свету и спречавања 
обнављања сукоба. 

Разлози за доношење предложене одлуке садржани су у потреби 
ангажовања припадника Војске Србије у мировним операцијама Уједињених 
нација које се спроводе у Демократској Републици Конго, Републици Либерији, 
Републици Обали Слоноваче, Републици Либан, Републици Кипар, Блиском 
истоку, Западној Сахари, Републици Мали, Џаму и Кашмиру, Судану, Јужном 
Судану, Централноафричкој Републици и операцијама Европске уније за 
управљање кризама у Демократској Републици Сомалији, Републици Мали и 
Централноафричкој Републици. 

Одредбама члана 5. тачка 4. Закона о одбрани („Службени гласник РС”, 
бр. 116/07, 88/09, 88/09 – др. закон и 104/09 – др. закон) прописано је да се 
одбрана земље остварује учешћем у мултинационалним операцијама. Такође, 
учешћем у мултинационалним операцијама испуњавају се међународно 
прихваћене обавезе, које произилазе из чланства Републике Србије у 
Уједињеним нацијама и другим међународним организацијама. 

Република Србија ће ангажовањем капацитета Војске Србије и других 
снага одбране у мултинационалним операцијама Уједињених нација и Европске 
уније јасно показати да је активни чинилац очувања међународног мира и 
безбедности у свету. Такође, учешћем у наведеним активностима биће пружен 
јасан и чврст доказ потврде конзистентности спољне политике Републике 
Србије, којом се залаже за решавање свих спорова мирним путем, поштовање 
међународног права и других општеприхваћених норми у међународним 
односима, као и за јачање улоге и капацитета институција међународне 
заједнице.  
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III. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ 

 
За реализацију предложене одлуке којом се спроводи део Годишњег 

плана употребе Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним 
операцијама у 2015. години, из надлежности Војске Србије, потребна су 
финансијска средства у укупном износу од 1.244.318.000,00 динара, која су 
обезбеђена по следећем:  

- Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину, у 
оквиру раздела Министарства одбранe, у износу од 847.462.000,00 
динара и 

- од уплата које ће бити извршене од стране Уједињених 
нација на име надокнаде за учешће припадника Војске Србије у 
мултинационалним операцијама у 2015. години, у износу од 
396.856.000,00 динара, које ће бити евидентиране као коректуре 
расхода по конту економске класификације 411 у оквиру раздела 
Министарства одбране. 

 

 

IV. РАЗЛОЗИ ЗА ХИТАН ПОСТУПАК 
 

 Доношење Одлуке по хитном поступку, неопходно је ради несметаног 
функционисања органа и организација, као и спречавања штетних последица 
које би могле уследити у односу на испуњење преузетих међународних обавеза. 
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ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА 
СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

 
1. Овлашћени предлагач прописа: Влада  

 
Обрађивач: МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 
 
 

2. Назив прописа 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УЧЕШЋУ ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ У 
МУЛТИНАЦИОНАЛНИМ ОПЕРАЦИЈАМА У 2015. ГОДИНИ. 

- DRAFT DECISION ON PARTICIPATION OF THE MEMBERS OF THE 
SERBIAN ARMED FORCES IN MULTINATIONAL OPERATIONS IN 2015 

3. Усклађеност прописа с одредбама Споразума о стабилизацији и 
придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, 
са једне стране, и Републике Србије са друге стране („Службени гласник 
РС", број 83/08) (у даљем тексту: Споразум), односно с одредбама 
Прелазног споразума о трговини и трговинским питањима између 
Европске заједнице, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране 
(„Службени гласник РС", број 83/08) (у даљем тексту: Прелазни споразум): 

а) Одредба Споразума и Прелазног споразума која се односе на нормативну 
садржину прописа, 

ССП, Наслов 2, Политички дијалог, члан 10г; Република Србија учествовањем у 
мисијама ЕУ остварује сарадњу са ЕУ у области Заједничке спољне и 
безбедносне политике, 

б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама Споразума и 
Прелазног споразума, 

/ 

в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе Споразума 
и Прелазног споразума, 

/ 

г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза које 
произлазе из наведене одредбе Споразума и Прелазног споразума, 

/ 

д) Веза са Националним програмом за интеграцију Републике Србије у 
Европске унију 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ НИЈЕ ПРЕДВИЂЕН НАЦИОНАЛНИМ ПРОГРАМОМ ЗА 
ИНТЕГРАЦИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ЕВРОПСКУ УНИЈУ 

4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније: 

а) Навођење одредби примарних извора права Европске уније и оцене 
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усклађености са њима, 

/ 

б) Навођење секундарних извора права Европске уније и оцене усклађености са 
њима, 

/ 

в) Навођење осталих извора права Европске уније и усклађеност са њима, 

 

г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност, 

Европска унија је увела санкције Републици Белорусији и исте су дефинисане 
Одлуком Савета 2012/642/ЗСБП (од 15. октобра 2012. године), као и каснијим 
амандманима на ову одлуку, које се односе на куповину, снабдевање трансфер 
или извоз наоружања или војне опреме у Републику Белорусију, техничку 
помоћ или финансирање активности куповине оружја (члан 1. Одлуке), 
изузећима од активности дефинисаних у члану I. Одлуке (члан 2. Одлуке), као и 
забраном уласка и проласка кроз државе чланице физичких лица оптужених за 
непоштовање људских права или њихове користи од блискости са актуелним 
режимом (члан 3. Одлуке), међу којима су и војна лица. 

С тим у вези, наведена одлука Сав ета ограничава спровођење потписаног 
Споразума на области које нису под санкцијама Европске уније. 

д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са 
прописима Европске уније. 

5. Уколико не постоје одговарајуће надлежности Европске уније у 
материји коју регулише пропис, и/или не постоје одговарајући секундарни 
извори права Европске уније са којима је потребно обезбедити 
усклађеност, потребно је образложити ту чињеницу. У овом случају, није 
потребно попуњавати Табелу усклађености прописа. Табелу усклађености 
није потребно попуњавати и уколико се домаћим прописом не врши 
пренос одредби секундарног извора права Европске уније већ се 
искључиво врши примена или спровођење неког захтева који произилази 
из одредбе секундарног извора права (нпр. Предлогом одлуке о изради 
стратешке процене утицаја биће спроведена обавеза из члана 4. 
Директиве 2001/42/ЕЗ, али се не врши и пренос те одредбе директиве). 

НЕ ПОСТОЈЕ ОДГОВАРАЈУЂИ ПРОПИСИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ СА КОЈИМА ЈЕ 
ПОТРЕБНО ОБЕЗБЕДИТИ УСКЛАЂЕНОСТ 

6. Да ли су претходно наведени извори права Европске уније преведени 
на српски језик? 

/ 

7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик Европске уније? 
/ 

8. Учешће консултаната у изради прописа и њихово мишљење о 
усклађености. 


