
На основу члана 99. став 1. тачка 7. Устава Републике
Србије, члана 8. став 1. 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 Трећег
ванредног заседања у 2013. години, одржаној 20. фебруара 2013. године,
донела је

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА УПОТРЕБЕ ВОЈСКЕ

СРБИЈЕ И ДРУГИХ СНАГА ОДБРАНЕ У
МУЛТИНАЦИОНАЛНИМ ОПЕРАЦИЈАМА

У 2013. ГОДИНИ

1.    Усваја се Годишњи план употребе Војске Србије и других
снага одбране у мултинационалним операцијама у 2013. години, који је
одштампан уз ову одлуку и чини њен саставни део.

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

РС број 2
У Београду, 20. фебруара  2013. године

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ПРЕДСЕДНИК
мр Небојша Стефановић
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ГОДИШЊИ ПЛАН

УПОТРЕБЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И ДРУГИХ СНАГА ОДБРАНЕ У
МУЛТИНАЦИОНАЛНИМ ОПЕРАЦИЈАМА У 2013. ГОДИНИ

I. НАЗИВ ПЛАНИРАНИХ МУЛТИНАЦИОНАЛНИХ ОПЕРАЦИЈА
На основу члана 7. ст. 2. и 3. Закона о употреби Војске Србије и других

снага одбране у мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије
(„Службени гласник РС”, број 88/09) планирана је употреба Војске Србије и
других снага одбране у 2013. години у следећим мултинационалним
операцијама:

1. Војска Србије:

1) Мировна операција Уједињених нација у Демократској Републици Конго
– MONUSCO;

2) Мировна операција Уједињених нација у Републици Либерији – UNMIL;

3) Мировна операција Уједињених нација у Републици Обалa Слоноваче –
UNOCI;

4) Мировна операција Уједињених нација у Републици Кипар – UNFICYP;

5) Мировна операција Уједињених нација у Републици Либан – UNIFIL;

6) Мировна операција Уједињених нација на Блиском истоку – UNTSO;

7) Ангажовање капацитета Министарства одбране и Војске Србије у оквиру
система „stand by” аранжмана Уједињених нација;

8) Мисија Европске уније за обуку безбедносних снага Сомалије у Уганди –
EUTM Somalia;

9) Војна операција поморских снага Европске уније у Сомалији –
EUNAVFOR Somalia – Operation ATALANTA.

2. Министарство унутрашњих послова:

1) Мировна операција Уједињених нација у Републици Либерији – UNMIL;

2) Мировна операција Уједињених нација у Републици Хаити – MINUSTAH;

3) Мировна операција Уједињених нација у Републици Кипар – UNFICYP;

4)  Цивилне мисије Европске уније за управљање кризама.

II. МАНДАТ ПЛАНИРАНИХ МУЛТИНАЦИОНАЛНИХ ОПЕРАЦИЈА
1. Мировна операција Уједињених нација у Демократској Републици

Конго – MONUSCO успостављена је Резолуцијом Савета безбедности
Уједињених нација број 1279 од 30. новембра 1999. године. У складу са
Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација број 2053 од 27. јуна 2012.
године мандат мисије је продужен до 30. јуна 2013. године. Мандат мисије се
периодично продужава.

2. Мировна операција Уједињених нација у Републици Либерији –
UNMIL успостављена је Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација
број 1509 од 19. септембра 2003. године. У складу са Резолуцијом Савета
безбедности Уједињених нација број 2066 од 17. септембра 2012. године
мандат мисије је продужен до 30. септембра 2013. године. Мандат мисије се
периодично продужава.
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3. Мировна операција Уједињених нација у Републици Обалa
Слоноваче – UNOCI успостављена је Резолуцијом Савета безбедности
Уједињених нација број 1528 од 27. фебруара 2004. године. У складу са
Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација број 2062 од 26. јула 2012.
године мандат мисије је продужен до 31. јула 2013. године. Мандат мисије се
периодично продужава.

4. Мировна операција Уједињених нација у Републици Либан – UNIFIL
успостављена је резолуцијама Савета безбедности Уједињених нација број 425
и 426 од 19. марта 1978. године. У складу са Резолуцијом Савета безбедности
Уједињених нација број 2064 од 31. августа 2012. године мандат мисије је
продужен до 31. августа 2013. године. Мандат мисије се периодично
продужава.

5. Мировна операција Уједињених нација у Републици Кипар –
UNFICYP успостављена је Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација
број 186 у марту 1964. године. У складу са Резолуцијом Савета безбедности
Уједињених нација број 2058 од 19. јула 2012. године мандат мисије је
продужен до 30. јануара 2013. године. Мандат мисије се периодично
продужава.

6. Мировна операција Уједињених нација у Републици Хаити –
MINUSTAH успостављена је Резолуцијом Саветa безбедности Уједињених
нација број 1542 од 30. априла 2004. године. У складу са Резолуцијом Савета
безбедности Уједињених нација број 2070 од 12. октобра 2012. године мандат
мисије продужен је до 15. октобра 2013. године. Мандат мисије се периодично
продужава.

7. Мировна операција Уједињених нација на Блиском истоку – UNTSO
успостављена је Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација број 50
(1948).

8. Мисија Европске уније за обуку безбедносних снага Сомалије у
Уганди – EUTM Somalia успостављена је Резолуцијом Савета безбедности
Уједињених нација број 1872 (2009) и одлукама Савета Европске уније број 96 и
197 (2010). У складу са Одлуком Савета Европске уније број 483 од 28. јула
2011. године мандат мисије је продужен до децембра 2012. године. Мандат
мисије се периодично продужава.

9. Војна операција поморских снага Европске уније у Сомалији –
EUNAVFOR Somalia – Operation ATALANTA успостављена је резолуцијама
Савета безбедности Уједињених нација бр. 1814, 1816, 1838 и 1846 (2008) и
одлукама Савета Европске уније бр. 851 од 10. новембра 2008. године и 918 од
8. децембра 2008. године. У складу са Одлуком Савета Европске уније број 766
од 7. децембра 2010. године мандат мисије је продужен до 12. децембра 2012.
године. Мандат операције се периодично продужава.

III. ПРЕГЛЕД МУЛТИНАЦИОНАЛНИХ ОПЕРАЦИЈА ЧИЈЕ ЈЕ
ИЗВРШАВАЊЕ У ТОКУ СА ОЦЕНОМ СТАЊА

1. Мировна операција Уједињених нација у
Демократској Републици Конго – MONUSCO

Војска Србије учествујe у MONUSCO од 7. марта 2003. године са
санитетским тимом за евакуацију ваздушним путем (АМЕТ), састава шест лица,
а од 28. јула 2010. године учешће је проширено штабном групом од два лица.
Тренутно је у MONUSCO ангажовано осам припадника Војске Србије.
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Санитетски тим се ангажује на период од шест месеци, а намењен је за
медицинску евакуацију ваздушним путем повређених и оболелих припадника
мисије.

Штабнa група се ангажује на период од годину дана, на праћењу
активности и изради процене о покретима побуњеничких група, пријему и
обради извештаја и информисању војног руководства мисије.

Општу ситуацију у Демократској Републици Конго карактеришу
погоршање хуманитарне и политичко-безбедносне ситуације у провинцијама
Северни и Јужни Киву, након релативно мирног периода почетком 2012. године
поновном ескалацијом сукоба у априлу и мају 2012. године.

Безбедност припадника MONUSCO је делимично нарушена, што се
испољило порастом броја напада на особље мисије.

Припадници Војске Србије у MONUSCO нису директно угрожени
дешавањима на терену.

2. Мировна операција Уједињених нација у Републици Либерији – UNMIL
Војска Србије учествујe у UNMIL са војним посматрачима од 10.

децембра 2003. године. Тренутно су у UNMIL ангажована четири припадника
Војске Србије са периодом ангажовања у трајању од годину дана.

Војни посматрачи су ангажовани на спречавању илегалне трговине,
подршци развоју људских права, унапређењу и подршци развоју сектора
безбедности и обављању редовних задатака патролирања у подручју
размештаја.

Министарство унутрашњих послова учествује у UNMIL од априла 2004.
године, у склопу полицијског дела мисије. Тренутно је у мисији ангажовано шест
полицијских службеника са мандатом у трајању од годину дана.

Полицијски службеници ангажују се са периодом ангажовања у трајању
од годину дана. До сада је у UNMIL било ангажовано 48 полицијских
службеника, од чега пет жена.

Рад полицијских службеника у мисији састоји се од саветовања,
надгледања рада и тренинга полицијских службеника Националне полиције
Либерије.

Ситуацију у земљи карактерише стабилност власти и наставак изградње
државних институција уз подршку мисије Уједињених нација и међународне
заједнице. На унутрашњем политичком плану изражена је делимична
нестабилност покретањем питања легитимитета власти због сумње у
легитимитет изборног процеса. Такво стање се посредно одражава и на
безбедност у држави.

Основни безбедносни ризик представља присуство на десетине хиљадa
избеглица из Обале Слоноваче, што доводи до нетрпељивости и инцидената
локалног становништва према избеглицама. Такође, услед економске
неразвијености и недостатка државне стратегије развоја бележи се пораст
класичних облика криминала (разбојништва, крађе, провале и сл.). На мети
криминалних група је и имовина припадника Уједињених нација, али до сада
није било значајнијих случајева непосредног угрожавања безбедности особља.

Припадници Војске Србије и Министарства унутрашњих послова нису
непосредно угрожени.
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3. Мировна операција Уједињених нација у
Републици Обала Слоноваче – UNOCI

Војска Србије учествујe у UNOCI од 1. маја 2004. године са војним
посматрачима. Тренутно су у UNOCI ангажована три припадника Војске Србије
са периодом ангажовања у трајању од годину дана.

Војни посматрачи су ангажовани на праћењу прекида непријатељстава,
насиља, спречавању илегалне трговине и обављању редовних задатака
патролирања у подручју размештаја.

Безбедносна ситуација у Обали Слоноваче је нестабилна, коју
карактеришу унутрашњи сукоби, а посебно у пограничном подручју са
Републиком Либеријом. Припадници Војске Србије нису непосредно угрожени.

4. Мировна oперација Уједињених нација
у Републици Кипар – UNFICYP

Војска Србије учествујe у UNFICYP од 21. октобра 2010. године са
штабним официром и одељењем од шест лица, а од 23. септембра 2011.
године учешће је проширено са два војна посматрача (MOLO) и пешадијским
водом до 37 лица. Тренутно је у UNFICYP ангажовано 46 припадника Војске
Србије.

Штабни официр и војни посматрачи се ангажују на период од годину
дана, а припадници одељења и вода на период од шест месеци.

Припадници Војске Србије ангажовани су на задацима надгледања
линије раздвајања, спречавању обнове непријатељстава између сукобљених
страна, пружања подршке у спровођењу хуманитарних операција и
успостављању и одржавању владавине права.

Министарство унутрашњих послова учествује у UNFICYP од новембра
2011. годинe у склопу полицијског дела мисије (UNPOL). Тренутно су у
UNFICYP ангажована два полицијска службеника са периодом ангажовања у
трајању од годину дана.

Припадници Министарства унутрашњих послова се ангажују у истрагама
криминалних дела почињених у зони раздвајања, контроли приступа цивила у
зони раздвајања, надгледању граничне тачке између севера и југа и решавању
цивилних спорова становника две заједнице у зони раздвајања.

Безбедносна ситуација у Републици Кипар је стабилна. Општу ситуацију
на Кипру током 2012. године карактерише застој у преговорима о уједињењу.
Проналазак значајних резерви нафте и гаса у делу приобалног мора додатно
усложава политичко-безбедносну ситуацију. Безбедносна ситуација у зони
одговорности Војске Србије и Министарства унутрашњих послова је стабилна
са повременим инцидентима, од којих је највећи број повезан са активностима
цивилног становништва. Најзначајнији безбедносни ризик представља илегална
имиграција као последица тешке економске ситуације.

5. Мировна операција Уједињених нација
у Републици Либан – UNIFIL

Војска Србије учествујe у UNIFIL од 21. децембра 2010. године, са
штабним официрима. Од новембра 2012. године у UNIFIL је ангажован
пешадијски вод са елементом за логистичку подршку, са 41 припадником Војске
Србије. Тренутно је у UNIFIL ангажовано 47 припадника Војске Србије са
периодом ангажовања у трајању од шест месеци.
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Припадници Војске Србије се ангажују на координацији активности с
циљем осматрања, праћења и одржавања прекида непријатељстава између
сукобљених страна, помоћи либанској Влади да ефективно успостави власт и
контролу на сопственој територији и пружању помоћи у спровођењу
хуманитарних операција ради нормализације животних услова, повратка
расељених лица и подршке успостављању владавине права.

Безбедносна ситуација у Републици Либану је сложена, услед кризе у
Сирији и унутрашњих међуетничких и конфесионалних немира локалног
карактера на северу Либана.

Ситуација у земљи оптерећена је политичким поделама у владајућој
коалицији и супротностима између опозиције и власти, јачањем утицаја
Израела уз јужну границу Либана, као и односом власти са међународном
заједницом у вези са Специјалним трибуналом за Републику Либан. Осим тога,
на стање утичу и активности Хезболаха и присуство радикалних наоружаних
група у палестинским камповима. Фактори који повољно утичу на безбедност у
Либану су Либанске оружане снаге, унутрашње безбедносне снаге и UNIFIL. С
тим у вези, зону одговорности UNIFIL и даље карактерише релативна
стабилност и, за сада, није уочено да се ефекти регионалне кризе непосредно
одражавају на стање безбедности.

Припадници Војске Србије могу бити суочени са безбедносним
претњама које произлазе из интензивирања контаката са локалним
становништвом (провокације, протести, блокаде путева и др.). Основни и
највећи ризик по безбедност припадника Војске Србије у Републици Либану
представља могућност извођења напада на наше припаднике у случају
ескалације регионалних или унутрашњих сукоба.

6. Мировна операција Уједињених нација
у Републици Хаити – MINUSTAH

Министарство унутрашњих послова учествује у MINUSTAH од марта
2008. године, у склопу полицијског дела мисије. Тренутно је у мисији
ангажовано пет полицијских службеника са периодом ангажовања у трајању од
годину дана.

Рад полицијских службеника у мисији састоји се од саветовања,
надгледања рада и тренинга полицијских службеника Националне полиције
Хаитија.

Ситуација у Републици Хаити је тренутно стабилна, без елемената
угрожавања безбедности ангажованих припадника Министарства унутрашњих
послова.

7. Мисија Уједињених нација за надгледање примирја
на Блиском истоку – UNTSO

Безбедносна ситуација у зони одговорности UNTSO је нестабилна.

Војска Србије учествујe у UNTSO од 9. септембра 2012. године, са
једним штабним официром и периодом ангажовања у трајању од годину дана.

Припадник Војске Србије је ангажован у саставу Посматрачке групе за
Либан (Observer Group Lebanon – OGL) на спречавању обнове сукоба између
Израела и арапских земаља, надгледању линије раздвајања и прекида ватре
између сукобљених снага и истовремено пружање помоћи и подршке снагама
Уједињених нација у јужном Либану.
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8. Мисија Европске уније за обуку безбедносних снага Сомалије
у Уганди – EUTM Somalia

Војска Србије учествујe у EUTM Somalia од 25. априла 2012. године, са
једним штабним официром и периодом ангажовања у трајању од шест месеци.
Припадник Војске Србије је ангажован у штабу Мисије на задацима медицинске
подршке, обуке, опремања и одржавања степена спремности Сомалијских
снага безбедности.

Безбедносна ситуација у Уганди је стабилна. Политичка стабилност
власти у Уганди доприноси повећању безбедности.

Безбедност припадника EUTM Somalia није била угрожена. Међутим,
опасност од повремених терористичких напада у зони мултинационалне
операције Европске уније није искључена.

Ситуација у месту базирања припадника Војске Србије у EUTM Somalia
је стабилна, без елемената угрожавања безбедности.

9. Војна операција поморских снага Европске уније
у Сомалији – EUNAVFOR Somalia – Operation ATALANTA

Војска Србије је до сада учествовала у EUNAVFOR Somalia – Operation
ATALANTA у периоду април-август 2012. године, са штабним официром.
Тренутно је у EUNAVFOR Somalia – Operation ATALANTA ангажован
медицински тим од два припадника Војске Србије, са периодом ангажовања у
трајању до шест месеци.

Припадници Војске Србије се ангажују у команди операције, команди
снага у зони операције и на бродовима држава учесница операције. Динамика
ангажовања припадника Војске Србије зависи од динамике ангажовања других
држава, као и потреба у зони операције. Период ангажовања припадника Војске
Србије је четири месеца до годину дана у зависности од позиције ангажовања,
као и потреба операције.

Безбедносна ситуација у Сомалији је нестабилна због присуства
криминалних група које су организатори пиратских напада у обалном појасу.

Дуготрајна нестабилност и хуманитарна криза представљају основне
генераторе пиратства у Сомалији. Утврђено је да постоји координација у
активностима пиратских група у заливу, што указује на могућност вишег нивоа
организовања и постојање „кровне” структуре која усклађује акције пирата у
зони операције.

Присуство војних поморских снага земаља Европске уније,
Северноатлантског савеза, Русије, Кине, Јапана и других земаља у зони
операције, знатно смањује безбедносне ризике и претње на мору. Безбедност
припадника поморских снага у EUNAVFOR Somalia – Operation ATALANTA може
бити угрожена евентуално агресивнијим акцијама пирата у приобалном појасу
Сомалије.

10. Ангажовање капацитета Војске Србије у систему
„stand by” аранжмана Уједињених нација

Министарство одбране и Војска Србије до сада нису ангажовали
капацитете предвиђене у оквиру система „stand by” аранжмана.

Ангажовање капацитета обухваћених „stand by” аранжманом, реализује
се у мировним операцијама са мандатом Уједињених нација, за које Уједињене
нације упуте захтев Републици Србији, а на основу Меморандума о разумевању
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закљученог између Владе Републике Србије и Уједињених нација о доприносу
систему „stand by” аранжмана.

Министарство одбране и Војска Србије планирају да, у случају
погоршања ситуације у некој од мировних операција и у складу са потребама
Уједињених нација, у току 2013. године упуте до 37 припадника Војске Србије
на 37 позиција, и то штабне официре, војне посматраче, санитетски и хируршки
тим.

11. Цивилне мисије Европске уније за управљање кризама
Министарство унутрашњих послова планира почетак ангажовања два

полицијска службеника у цивилним мисијама Европске уније за управљање
кризама.

Сам почетак ангажовања зависиће од позива за учешће у конкретној
мисији, које Европска унија периодично упућује земљама које нису чланице
Европске уније, уз праћење процедуре прописане за овакву врсту ангажовања.

IV. ЦИЉЕВИ КОЈИ СЕ ПОСТИЖУ УПОТРЕБОМ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И
ДРУГИХ СНАГА ОДБРАНЕ У МУЛТИНАЦИОНАЛНИМ

ОПЕРАЦИЈАМА У 2013. ГОДИНИ
Одредбом 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 произлазе из чланства Републике Србије у
Уједињеним нацијама и другим међународним организацијама.

Учешће припадника Војске Србије у мултинационалним операцијама
Уједињених нација и Европске уније важан је елемент спољне политике
Републике Србије који увелико доприноси да се Република Србија у односима
са државама чланицама Уједињених нација и Европске уније третира као
равноправни партнер, који активно доприноси очувању мира и стабилности у
свету.

Ангажовање припадника Војске Србије и других снага одбране у
мултинационалним операцијама под мандатом Европске уније, у оквиру
Заједничке безбедносне и одбрамбене политике, доприноси да се Република
Србија интегрише у ову важну област активности Европске уније.

Учешћем припадника Војске Србије и других снага одбране у
мултинационалним операцијама, Република Србија потврђује интерес и намеру
да конкретно допринесе светској, европској и регионалној безбедности и
поштовању међународног права и мира.

Припадници Војске Србије и Министарства унутрашњих послова
учешћем у мултинационалним операцијама размењују стечена искуства. Поред
тога, припадници Војске Србије и Министарства унутрашњих послова упознају
се са стандардним оперативним процедурама, чиме се у перспективи олакшава
интегрисање наших снага у мултинационалне саставе и прилагођава начин
рада светским стандардима.
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V. РАСПОЛОЖИВЕ СНАГЕ, МАТЕРИЈАЛНА И ФИНАНСИЈСКА
СРЕДСТВА ЗА УЧЕШЋЕ У МУЛТИНАЦИОНАЛНИМ

ОПЕРАЦИЈАМА У 2013. ГОДИНИ
Годишњим планом употребе Војске Србије и других снага одбране у

мултинационалним операцијама у 2013. години планирано је упућивање до 475
припадника Војске Србије и 15 припадника Министарства унутрашњих послова
у мултинационалним операцијама Уједињених нација и Европске уније.

Министарство одбране и Војска Србије планирају да у 2013. години у
мултинационалним операцијама Уједињених нација и Европске уније ангажују
снаге према следећим специјалностима: војни посматрачи, штабни официри,
санитетски тимови, јединице нивоа пешадијског одељења, пешадијског вода и
пешадијске чете са елементом за логистичку подршку, тимови за цивилно-војну
сарадњу, тимови за заштиту бродова и тимови за разминирање.

Војска Србије и Министарство унутрашњих послова располажу
адекватно обученим људством за учешће у мултинационалним операцијама,
према динамици и структури Годишњег плана употребе Војске Србије и других
снага одбране у мултинационалним операцијама у 2013. години.

За реализацију Годишњег плана употребе Војске Србије и других снага
одбране у мултинационалним операцијама у 2013. години потребна су
финансијска средства у износу од 839.028.984,00 динара, која су обезбеђена
Законом о буџету Републике Србије за 2013. годину у оквиру раздела
Министарства одбранe и Министарства унутрашњих послова.


