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 На основу члана 140. Устава Републике Србије, члана 8. став 4. 
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 УПОТРЕБИ И УЧЕШЋУ ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ У 
МИРОВНОЈ ОПЕРАЦИЈИ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА У 

ЦЕНТРАЛНОАФРИЧКОЈ РЕПУБЛИЦИ (MINUSCA) И ВОЈНОЈ 
ОПЕРАЦИЈИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У ЦЕНТРАЛНОАФРИЧКОЈ 

РЕПУБЛИЦИ (EUFOR RCA) У 2014. ГОДИНИ 
 
 1. Одобрава се употреба и учешће припадника Војске Србије током 
2014. године: 
 
 1.1. у мировној операцији Уједињених нација у Централноафричкој 

Републици (MINUSCA) и 
 
 1.2. у војној операцији Европске уније у Централноафричкој 

Републици (EUFOR RCA). 
 
 2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
I. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 
 
 Правни основ за доношење Одлуке о употреби и учешћу Војске 
Србије у мировној операцији Уједињених нација у Централноафричкој 
Републици (MINUSCA) и војној операцији Европске уније у Централноафричкој 
Републици (EUFOR RCA) током 2014. године, садржан је у члану 140. Устава 
Републике Србије, којим је прописано да се Војска Србије може употребити ван 
граница Републике Србије само по одлуци Народне скупштине, члану 8. став 4. 
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 може, у складу са интересима 
Републике Србије, одобрити учешће припадника Војске Србије у операцији 
спречавања сукоба и успостављања мира иако није предвиђена Годишњим 
планом употребе Војске Србије и других снага одбране 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 
 
 Разлози за доношење ове одлуке садржани су у потреби 
омогућавања учешћа професионалних припадника Војске Србије у мировној 
операцији Уједињених нација у Централноафричкој Републици (MINUSCA) и 
војној операцији Европске уније у Централноафричкој Републици (EUFOR RCA) 
током 2014. године, које нису обухваћене Годишњим планом употребе Војске 
Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама за 2014. 
годину („Службени гласник РС”,број 62/14). 
 Учешће у мултинационалним операцијама једна је од три мисије 
Војске Србије и заснива се на утврђеним безбедносним и одбрамбеним 
потребама и интересима, у складу са Стратегијом националне безбедности, 
Стратегијом одбране и Стратегијским прегледом одбране Републике Србије. 
 Ангажовањем капацитета Војске Србије у мултинационалним 
операцијама Уједињених нација и Европске уније у Централноафричкој 
Републици, Република Србија јасно показује да је активни чинилац очувања 
међународног мира и безбедности у свету. Такође, учешћем у наведеним 
активностима потврђује се конзистентност 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. 
 Ангажовање припадника Војске Србије у мултинационалним 
операцијама Уједињених нација и Европске уније важан је елемент спољне 
политике који Републику Србију поставља у равноправан положај са државама 
чланицама Уједињених нација и Европске уније. Учешћем у наведеним 
мултинационалним операцијама, Република Србија испуњава међународно 
прихваћене обавезе према Уједињеним нацијама и Европској унији и показује 
чврсту опредељеност да конкретно допринесе светској, европској и регионалној 
безбедности. Учешћем у мисијама Европске уније, Република Србија потврђује 
своју европску оријентацију и спремност да допринесе заједничкој безбедносној 
и одбрамбеној политици Европске уније. 
 



III. ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 
 
 1. Одредбом тачке 1. ове одлуке, одобрава се употреба и учешће 
припадника Војске Србије у мировној операцији Уједињених нација у 
Централноафричкој Републици (MINUSCA) и војној операцији Европске уније у 
Централноафричкој Републици (EUFOR RCA) у 2014. години. 
 
 Мировна операција Уједињених нација у Централноафричкој 
Републици (MINUSCA) успостављена је Резолуцијом Савета безбедности 
Уједињених нација број 2149 од 10. априла 2014. године. Мандат мировне 
операције ће трајати до 30. априла 2015. године. Мандат мировне операције ће 
највероватније бити периодично продужаван. 
 Војна операција Европске уније у Централноафричкој Републици 
(EUFOR RCA) успостављена је у складу са Резолуцијом Савета безбедности 
Уједињених нација број 2134 од 28. јануара 2014. године, Одлуке Савета 
Европске уније о успостављању операције број 2014/73/CFSP од 10. фебруара 
2014. године и Одлуке Савета Европске уније о покретању операције бр. 
2014/183/CFSP од 1. априла 2014. године. Пуна оперативна способност 
операције достигнута је 15. јуна 2014. године. Мандат операције ће трајати шест 
месеци након достизања пуне оперативне способности и није извесно да ће 
бити продужаван. 
 Војска Србије до сада није учествовала у мировној операцији 
Уједињених нација у Централноафричкој Републици (MINUSCA) и војној 
операцији Европске уније у Централноафричкој Републици (EUFOR RCA). 
Политичко-безбедносна ситуација у Централноафричкој Републици је изузетно 
сложена. Карактерише је сукоб на етничкој и верској основи, велики број 
расељених лица, неуспех успостављања власти на читавој територији државе и 
претња поделе државе. Међународне организације - Уједињене нације, Афричка 
унија и Европска унија чине велики напор у циљу спречавања сукоба и 
успостављања стабилности у држави. 
 Предложеном одлуком о употреби и учешћу Војске Србије у 
мировној операцији Уједињених нација у Централноафричкој Републици 
(MINUSCA) и војној операцији Европске уније у Централноафричкој Републици 
(EUFOR RCA) у 2014. години планирано је упућивање до 75 припадника Војске 
Србије. Војска Србије располаже адекватно обученим људством за учешће у 
наведеним мултинационалним операцијама Уједињених нација и Европске уније 
у Централноафричкој Републици и планира да ангажује снаге према следећој 
структури: штабни официри и медицинско особље. 
 
 2. Одредбом тачке 2. ове одлуке, предложено је да Одлука ступа 
на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике 
Србије”. 
 
IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ 
 
 За реализацију Одлуке о употреби и учешћу Војске Србије у 
мировној операцији Уједињених нација у Централноафричкој Републици 
(MINUSCA) и војној операцији Европске уније у Централноафричкој Републици 
(EUFOR RCA) у 2014. години, потребна су финансијска средства у износу од 
74.320.000,00 динара, која ће бити обезбеђена по следећем: 
 - износ од 44.460.000,00 динара обезбеђен је Законом о буџету 
Републике Србије за 2014. годину, у оквиру раздела Министарства одбране и 
износ од 29.860.000,00 динара биће обезбеђен од уплата које ће бити извршене 
од стране Уједињених нација на име надокнаде за учешће припадника Војске 
Србије у мировној операцији Уједињених нација у Централноафричкој 



Републици (MINUSCA) у 2014. години, које ће бити евидентиране као коректуре 
расхода по конту економске класификације 411 у оквиру раздела Министарства 
одбране. 
 За реализацију наведене одлуке у 2014. години потребна су 
финансијска средства по апропријацијама економске класификације: 

 
- 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) у 
укупном износу од 

 
69.972.000,00 динара; 

- Стални трошкови, у укупном износу од 211.000,00 динара; 
- Трошкови путовања, у укупном износу од 3.512.000,00 динара; 
- Услуге по уговору, у укупном износу од 25.000,00 динара; 
- 426 - Материјал, у укупном износу од 600.000,00 динара. 

 
 Укупан износ финансијских средстава који ће, на име надокнаде за 
учешће припадника Војске Србије у мировној операцији Уједињених нација у 
Централноафричкој Републици (MINUSCA), бити уплаћен од стране Уједињених 
нација износи 29.860.000,00 динара, а према динамици и структури ове одлуке и 
динамици исплата Уједињених нација. 
 Наведени износ биће употребљен за финансирање дела трошкова 
по апропријацији економске класификације 411 - Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде), тако да стварна финансијска средства за реализацију 
Плана употребе Војске Србије у мировној операцији Уједињених нација у 
 Централноафричкој Републици (MINUSCA) и војној операцији 
Европске уније у Централноафричкој Републици (EUFOR RCA) у 2014. години, а 
која су обезбеђена Законом о буџету Републике Србије за 2014. годину, у оквиру 
раздела Министарства одбране, функција 210 - Војна одбрана, износе 
44.460.000,00 динара. Средства су обезбеђена по следећим апропријацијама 
економске класификације: 
 
- 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) у 
укупном износу од 

 
40.112.000,00 динара; 

- Стални трошкови, у укупном износу од 211.000,00 динара; 
- Трошкови путовања, у укупном износу од 3.512.000,00 динара; 
- Услуге по уговору, у укупном износу од 25.000,00 динара; 
- 426 - Материјал, у укупном износу од 600.000,00 динара. 
 
V. РАЗЛОЗИ ЗА ХИТАН ПОСТУПАК 
 
 Доношење Одлуке по хитном поступку неопходно је ради 
несметаног функционисања органа и организација, као и испуњења преузетих 
међународних обавеза, односно стратешког опредељења Републике Србије за 
чланство у Европској унији, да сагласно Уставу Републике Србије и у складу са 
спољнополитичким опредељењем државе, развија способности за активан 
допринос изградњи повољног безбедносног окружења, партнерства и учешћа 
наших припадника у мултинационалним операцијама Уједињених нација и 
Европске уније. 
 Посебна потреба за доношење Одлуке по хитном поступку огледа 
се у потреби и захтеву Уједињених нација и Европске уније за што хитнијим 
упућивањем медицинског особља у зону наведених мултинационалних 
операција, које је од критичног значаја за стварање услова за достизање и 
одржавање пуне оперативне способности мултинационалних операција, а тиме 
и престанак сукоба и успостављање мира и стабилности у Централноафричкој 
Републици. 
 


