ПРЕДЛОГ

ЗАКОН
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О УПОТРЕБИ ВОЈСКЕ
СРБИЈЕ И ДРУГИХ СНАГА ОДБРАНЕ У
МУЛТИНАЦИОНАЛНИМ ОПЕРАЦИЈАМА ВАН ГРАНИЦА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Члан 1.
У Закону о употреби Војске Србије и других снага одбране у
мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије („Службени
гласник РС”, број 88/09) у члану 3. став 1. тачка 2) мења се и гласи:
„2) да је учешће припадника Војске Србије и других снага одбране у
конкретној операцији у складу са националним, безбедносним, одбрамбеним и
спољнополитичким интересима Републике Србије;”.
Члан 2.
Члан 7. мења се и гласи:
„Члан 7.
Народна скупштина, на предлог Владе, доноси одлуку о употреби Војске
Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама ван граница
Републике Србије.
Одлука из става 1. овог члана садржи називе мултинационалних
операција у које се могу упутити припадници Војске Србије и других снага
одбране, мандат мултинационалних операција, укупан број припадника Војске
Србије који се могу ангажовати у мултинационалним операцијама.
У случају промене мандата или назива мултинационалнe операцијe у
којој су ангажовани припадници Војске Србије, одлука из става 1. овог члана
примењује се до доношења одлуке о наставку ангажовања или повлачењу из
мултинационалне операције.
Народна скупштина, на предлог Владе, одлучује о наставку ангажовања,
односно повлачењу припадника Војске Србије из мултинационалне операције
пре истека мандата.”
Члан 3.
Члан 8. мења се и гласи:
„Члан 8.
На основу одлуке Народне скупштине о употреби Војске Србије и других
снага одбране у мултинационалним операцијама, Влада усваја Годишњи план
реализације учешћа Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним
операцијама (у даљем тексту: Годишњи план).
Годишњи план садржи: називе одобрених мултинационалних операција,
преглед мултинационалних операција у којима је учешће у току са оценом
стања; преглед мултинационалних операција у којима се очекује почетак
учешћа, њихов мандат и циљ који се постиже употребом Војске Србије и других
снага одбране; снаге које се стављају на располагање за учешће у
мултинационалним операцијама; материјална и финансијска средства која су
обезбеђена за коришћење и утрошак, као и друге елементе од значаја за
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Министарство одбране у сарадњи са Министарством спољних послова и
другим надлежним органима, у случају потребе, може утврдити национална
ограничења учешћа Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним
операцијама у циљу заштите живота ангажованих лица и заштите интереса
Републике Србије, која се посебно дефинишу за конкретну мултинационалну
операцију, у складу са принципима из члана 3. овог закона.”
Члан 4.
У члану 10, члану 19, члану 37. и члану 39. речи: „Годишњи план
употребе” у одређеном падежу замењују се речима: „Годишњи план” у
одговарајућем падежу.
Члан 5.
У члану 12. после става 1. додаје се став 2, који гласи:
„Изузетно, на период не дужи од 45 дана у континуитету, у зону
мултинационалне операције могу бити упућени припадници Војске Србије и
других снага одбране који не испуњавају услове из става 1. овог члана, ако је то
неопходно ради пружања подршке снагама ангажованим у мултинационалној
операцији у извршавању мандата мисије.”
Члан 6.
У члану 15. после става 2. додаје се став 3, који гласи:
„Влада прописује услове за припреме и обучавање лица из става 1. овог
члана за учешће у мултинационалним операцијама ван граница Републике
Србије.”
Досадашњи став 3. постаје став 4.
Члан 7.
Члан 17. мења се и гласи:
„Члан 17.
Влада у првом тромесечју текуће године усваја Извештај о учешћу
Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама за
претходну годину који ради информисања подноси Народној скупштини и
председнику Републике.
Извештај из става 1. овог члана припрема Министарство одбране у
сарадњи са надлежним министарствима.
Извештај из става 1. овог члана садржи: податке о карактеру
мултинационалних операција у којима су учествовали припадници Војске
Србије и других снага одбране; преглед структуре ангажованих снага одбране;
преглед утрошених средстава по наменама за припремање и извођење
операција, односно повлачења из тих операција; анализу стања у зони
извођења операција, односно активности и остварених резултата у конкретној
операцији и друге податке од значаја за остваривање безбедносних и
одбрамбених интереса Републике Србије.
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Приликом усвајања извештаја из става 1. овог члана, Влада разматра
остварене резултате ради предузимања одговарајућих активности у
ангажовању људских и материјалних ресурса у мултинационалној операцији.
Влада најкасније у року од тридесет дана од дана сазнања писмено
обавештава Народну скупштину и председника Републике о окончању или
превременом завршетку мултинационалне операције, промени њеног мандата,
односно промени других битних околности које утичу на мандат
мултинационалне операције.”
Члан 8.
После члана 17. додаје се члан 17а, који гласи:
„Члан 17а
У циљу усмеравања активности надлежних органа државне управе,
Влада оснива Тело за координацију послова и усмеравање активности у вези
са учешћем Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним
операцијама (у даљем тексту: Тело за координацију послова).
Тело за координацију послова усмерава активности надлежних органа у
циљу ефикаснијег планирања, припреме, ангажовања, редовних ротација,
повлачења и других активности припадника Војске Србије и других снага
одбране, у складу са националним, безбедносним и одбрамбеним интересима
Републике Србије.
Тело за координацију послова чине представници Министарства
спољних послова, Министарства одбране, Министарства унутрашњих послова,
Министарства финансија и Министарства здравља, а по потреби и других
надлежних органа.”
Члан 9.
У члану 21. став 1. брише се.
Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 1. и 2.
Досадашњи став 3, који постаје став 2, мења се и гласи:
„За свако учешће припадника Војске Србије и других снага одбране у
мултинационалним операцијама примењују се правила ангажовања која су
прописале Уједињене нације, Европска унија или други системи колективне
безбедности за конкретну мултинационалну операцију, уколико нису у
супротности са принципима утврђеним у члану 3. овог закона.”
После става 2. додаје се став 3, који гласи:
„У случају кршења принципа на којима се заснива упућивање припадника
Војске Србије и других снага одбране у мултинационалне операције, у складу
са чланом 8. овог закона, утврдиће се национално ограничење за њихово
учешће у конкретној мултинационалној операцији.”
Члан 10.
У члану 24. став 2. мења се и гласи:
„Поред права из става 1. овог члана, припадници Војске Србије и других
снага одбране за време учешћа у мултинационалним операцијама имају право
и на месечну накнаду за учешће у мултинационалној операцији и друга новчана
примања по основима и мерилима које прописује Влада, у складу са овим
законом и закљученим међународним уговорима и уговорима за њихово
извршавање.”
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Члан 11.
Члан 25. мења се и гласи:
„Члан 25.
Припадници Војске Србије и других снага одбране који су ангажовани у
мултинационалним операцијама имају право на:
1) месечну накнаду за учешће у мултинационалној операцији;
2) увећан стаж осигурања;
3) накнаду трошкова превоза за једно путовање до места становања и
назад уколико су у мултинационалну операцију упућени на период
дужи од седам месеци;
4) лично осигурање од болести, ризика рањавања, тежих повреда,
инвалидитета или смрти за време учествовања у мултинационалној
операцији;
5) путне трошкове и бесплатан одмор у објектима предвиђеним за
одмор и рекреацију по повратку из мултинационалне операције;
6) накнаду трошкова превоза до места становања и назад у случају
смрти крвног сродника у правој линији, супружника, ванбрачног
партнера, пасторка, усвојитеља и усвојеника, браће и сестара.
Ближе услове и начин остваривања права припадника Војске Србије из
става 1. тач. 3), 5) и 6) овог члана прописује министар одбране, односно за
припаднике других снага одбране надлежни министар.
Права из става 1. тач. 1) и 4) овог члана припадају и лицима која се
упућују у зону мултинационалне операције ради подршке снагама ангажованим
у мултинационалној операцији у извршавању мандата мисије.”
Члан 12.
У члану 28. став 1. тачка 2) брише се.
Члан 13.
У члану 36. став 1. после речи: „Припадници” додају се речи: „Војске
Србије и”.
Члан 14.
Члан 38. мења се и гласи:
„Члан 38.
Трошкови из члана 37. став 1. овог закона обухватају:
1) избор припадника Војске Србије и других снага одбране за мисије,
обуку, припреме, лекарске прегледе, тестирање, транспортне
трошкове, трошкове контроле и остале трошкове према стандардима
одбране по врстама средстава, односно активности;
2) набавку технике и опреме;
3) упућивање припадника Војске Србије и других снага одбране у
мултинационалне операције;
4) накнаду плате и месечну накнаду за учешће у мултинационалној
операцији;
5) трошкове превоза из члана 25. став 1. тач. 3) и 6) овог закона;
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6) ремонт, поправку и одржавање наоружања и опреме и набавку
резервних делова, ситног инвентара и потрошног материјала;
7) трошкове осигурања свих учесника и технике која се користи у
мултинационалним операцијама;
8) санитетско обезбеђење и транспорт учесника у мултинационалним
операцијама који не могу бити збринути у медицинским јединицама
оперативне зоне;
9) трошкове лечења у иностранству и земљи и трошкове накнаде
штете;
10) укупне трошкове набавке посмртне опреме, организацију сахране
лица које је изгубило живот у мултинационалној операцији,
припрему службених докумената и социјално збрињавање чланова
његове породице;
11) накнаду штете трећим лицима за штету учињену током извођења
мултинационалне операције;
12) трошкове боравка у објектима предвиђеним за одмор и рекреацију;
13) трошкове евентуалне правне помоћи;
14) остале трошкове за потребе припреме, логистичке одрживости и
учешћа у мултинационалној операцији, као и за дезангажовање
Војске Србије и других снага одбране из мултинационалне
операције.”
Члан 15.
Члан 40. мења се и гласи:
„Члан 40.
Покретне ствари у јавној својини, радови и услуге за потребе Војске
Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама обезбеђују се
у земљи, у складу са прописима којима се уређује прибављање и располагање
средствима код буџетских корисника.
Влада прописује услове, начин прибављања и располагања покретним
стварима у јавној својини и начин вођења евиденције, као и начин прибављања
радова и услуга у иностранству за потребе припадника Војске Србије и других
снага одбране ангажованих у мултинационалним операцијама.
Евиденција из става 2. овог члана води се у облику помоћне књиге у
складу са прописима о буџетском рачуноводству и садржи: назив,
номенклатурни број, јединицу мере, врсту и категорију покретних ствари, као и
друга књиговодствена обележја.”
Члан 16.
Прописи донети за извршавање Закона о употреби Војске Србије и
других снага одбране у мултинационалним операцијама ван граница Републике
Србије („Службени гласник РС”, број 88/09) ускладиће се са одредбама овог
закона у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона.
Члан 17.
Прописи за извршавање овог закона донеће се у року од 90 дана од
дана ступања на снагу овог закона.
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Члан 18.
Припадници Војске Србије и других снага одбране ангажовани у
мултинационалним операцијама на основу важеће одлуке Народне скупштине о
усвајању Годишњег плана употребе Војске Србије и других снага одбране у
мултинационалним
операцијама
настављају
са
ангажовањем
у
мултинационалним операцијама и у наредној години до доношења одлука у
складу са чл. 2. и 3. овог закона.
Члан 19.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
I. Уставни основ за доношење закона
Уставни основ за доношење овог закона утврђен је у члану 97. тачка 4.
Устава Републике Србије којим је утврђено да Република Србија уређује и
обезбеђује одбрану и безбедност Републике Србије и њених грађана.
II. Разлози за доношење закона
Разлог за доношење овог закона је потреба да се, након сагледавања
ефеката примене важећих правних решења у пракси, изврши измена појединих
законских решења чиме се омогућује ефикаснија примена одређених института.
Законом о изменама и допунама Закона о употреби Војске Србије и
других снага одбране у мултинационалним операцијама ван граница Републике
Србије најпре треба превазићи проблем уочен приликом доношења одлука о
усвајању годишњег плана употребе Војске Србије и других снага одбране у
мултинационалним операцијама, односно потребно је учинити ефикаснијим
поступак доношења неопходних одлука за учешће у мултинационалним
операцијама, потом координацију активности између надлежних органа
државне управе, утврђивање национaлних ограничења и омогућавање
прибављања покретних ствари у јавној својини, радова и услуга за потребе
Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама у
иностранству
III. Објашњења основних правних института и појединачних решења
Чланом 1. Предлога закона предлаже се измена члана 3. став 1. тачка 2.
Закона тако што се додатно прецизира један од принципа на којима се заснива
учешће припадника Војске Србије и других снага одбране, односно да њихово
учешће осим на националним, безбедносним и одбрамбеним, мора бити
засновано и на спољнополитичким приоритетима и интересима Републике
Србије за сваку конкретну мултинационалну операцију.
Чланом 2. Предлога закона предлаже се измена члана 7. Закона према
којој би Народна скупштина, уместо да као до сада сваке године доноси
Годишњи план, на предлог Владе доносила одлуку о учешћу у
мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије која није
временски ограничена. У овој одлуци биле би наведене све мултинационалне
операције у које се могу упутити припадници Војске Србије и других снага
одбране, њихов мандат и укупан број припадника Војске Србије који се могу
ангажовати у мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије,
што је до сада било садржано у Годишњем плану употребе .
У складу са уставним овлашћењем Народне скупштине из члана 140.
Устава Републике Србије да одлучује о употреби Војске Србије ван граница
Републике Србије, овом одлуком Народна скупштина би одлучила у које
мултинационалне операције се могу упутити припадници Војске Србије и
одредила укупан број припадника Војске Србије који у њима могу бити
ангажовани, а та одлука би важила до истека мандата мултинационалне
операције, односно до евентуалног повлачења припадника Војске Србије пре
истека мандата мултинационалне операције, о чему према ставу 4. овог члана
одлучује Народна скупштина.
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Имајући у виду потребу да се законом уреди питање употребе Војске
Србије у ситуацији када дође до промене мандата или назива неке од
мултинационалних операција у којој Војска Србије учествује по одлуци Народне
скупштине, предлаже се да ангажовани припадници Војске Србије остану у
мултинационалној операцији до доношења нове одлуке Народне скупштине о
наставку ангажовања којом ће се на предлог Владе одлучити о даљој употреби
Војске Србије или о повлачењу њених припадника.
Чланом 3. Предлога закона предлаже се измена члана 8. Закона према
којој би Влада на основу одлуке Народне скупштине о учешћу у
мултинационалним операцијама доносила сваке године план реализације
учешћа Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама
за наредну годину којим се операционализује одлука Народне скупштине. Из
разлога целисходности предлаже се да Годишњи план припрема Министарство
одбране у сарадњи са надлежним министарствима. Такође се предлаже да
Министарство одбране у сарадњи са Министарством спољних послова и
другим надлежним министарствима, у случају потребе, утврђује национална
ограничења употребе Војске Србије и других снага одбране у
мултинационалним операцијама, у складу са принципима на којима се заснива
упућивање Војске Србије и других снага одбране у мултинационалне операције
из члана 3. овог закона.
Чланом 4. Предлога закона врши се замена речи „Годишњи план
употребе” речима „Годишњи план” у свим члановима Закона где се овај термин
употребљава.
Чланом 5. Предлога закона предлаже се допуна члана 12. Закона
додавањем новог става 2. Кроз досадашњу праксу уочено је да поред
припадника Војске Србије и других снага одбране, постоји потреба да се у зону
мултинационалне операције упуте и лица која ће пружити подршку снагама
ангажованим у извршавању мандата мисије. Како се не ради о непосредним
учесницима у мултинационалним операцијама, не постоји потреба да ова лица
поседују сертификат о оспособљености за учешће у мултинационалним
операцијама, а имајући у виду да се упућују искључиво у случају настанка
потребе и независно од обавеза које произилазе из уговора закључених са
међународним организацијама и партнерским државама. Циљ њиховог
упућивања је омогућавање ефикасног и безбедног извршавања задатака
мандата мисије већ ангажованих снага у мисији. Послови и задаци које ће
обављати у зони операције су из функционалне надлежности за коју су
оспособљени и извршавају их у оквиру послова и радних задатака на којима су
редовно ангажовани, због чега законском одредбом није ближе дефинисана
врста послова ради чијег обављања се могу упутити. Предложени период до 45
дана је адекватан период у оквиру којег се очекује да се могу завршити послови
и задаци ради којих се лица упућују.
Чланом 6. Предлога закона предлаже се допуна члана 15. Закона
додавањем новог става 3, којим се Влади даје овлашћење за доношење
прописа којим би се регулисала питања специјалистичке обука за цивилне
припаднике мултинационалним операцијама, као и процес њиховог избора.
Чланом 7. Предлога закона предлаже се измена члана 17. Закона тако
да Влада у првом тромесечју текуће године усваја Извештај о извршавању
Годишњег плана реализације Војске Србије и других снага одбране у
мултинационалним операцијама за претходну годину и о њему информише
Народну скупштину и председника Републике, а обавеза информисања
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прописује се и у случају окончања или превременог завршетка
мултинационалне операције, промене њеног мандата или задатка, односно
промене других битних околности које утичу на мандат и задатак
мултинационалне операције. Ово из разлога, што је доношење Годишњег плана
према предложеним решењима у надлежности Владе, а оцењено је да Народна
скупштина и председник Републике с обзиром на њихове надлежности треба да
буду информисани о наведеном.
Из разлога целисходности, овим чланом прецизира се да о Извештај о
извршавању Годишњег плана учешћа Војске Србије и других снага одбране у
мултинационалним операцијама припрема Министарство одбране у сарадњи са
надлежним министарствима.
Истовремено се Влада обавезује да најкасније у року од 30 дана од дана
сазнања, обавести Народну скупштину и председника Републике о
превременом завршетку мултинационалне операције, промене њеног мандата,
задатка или других околности које утичу на мандата или задатак
мултинационалне операције.
Чланом 8. Предлога закона предлаже се допуна Закона додавањем
члана 17а којим се уређује образовање Тела за координацију активности
надлежних органа државне управе у вези са учешћем Војске Србије и других
снага одбране у мултинационалним операцијама које би чинили представници
Министарства спољних послова, Министарства одбране, Министарства
унутрашњих послова, Министарства финансија и Министарства здравља, а по
потреби и других органа државне управе.
Чланом 9. Предлога закона предлаже се брисање става 1. у члану 21.
Закона као сувишног и измена става 3, који постаје став 2, према којем се у
мултинационалним операцијама не примењују правила ангажовања прописана
од стране министра одбране за свако учешће, већ се примењују правила
ангажовања која су прописале Уједињене нације, Европска унија или други
системи колективне безбедности за конкретну мултинационалну операцију и
национална ограничења која у случају потребе утврди Влада на основу
предложеног решења у члану 2. Предлога закона, уколико нису у супротности
са принципима утврђеним у члану 3. Закона. У супротном, утврдиће се
национална ограничења за учешће припадника Војске Србије у конкретној
мултинационалној операцији.
Чланом 10. Предлога закона врши се измена у члану 24. став 2. којом се
прецизира да припадници Војске Србије и других снага одбране за време
учешћа у мултинационалним операцијама имају право и на месечну накнаду за
учешће у мултинационалниј операцији и друга новчана примања по основима и
мерилима које прописује Влада, у складу са овим законом и закљученим
међународним уговорима.
Чланом 11. Предлога закона предлаже се измена члана 25. Закона тако
што се, у складу са искуствима из праксе, прецизније дефинишу посебна права
учесника у мултинационалним операцијама и прецизира овлашћење министра
одбране за доношење прописа о ближим условима и начину остваривања
појединих права припадника Војске Србије из става 1. овог члана.
Увођење месечне накнаде за учешће у мултинационалним операцијама,
уместо увећања плате врши се са циљем усаглашавања овог примања са
његовом суштином, јер за разлику од плате ово примање не подлеже
опорезивању (члан 15б Закона о порезу на доходак грађана) и на исто се не
обрачунавају и уплаћују порези и доприноси за обавезно социјално осигурање
(члан 14. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање).
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Ставом 3. овог члана предлаже да право на месечну накнаду за учешће у
мултинационалниј операцији и право на лично осигурање имају и лица која нису
ангажована у извршавању мандата мисије из члана 5. Предлога закона за
време док бораве у зони мултинационалне операције, јер су изложена истим
ризицима и условима живота као и припадници Војске Србије и других снага
одбране који су ангажовани у извршавању мандата мисије мултинационалне
операције.
Чланом 12. Предлога закона предлаже се брисање тачке 2) у члану 28.
Закона јер је право на осигурање већ прописано чланом 25. став 1. тачка 5), а
не треба га везивати за степен ризика, већ свим учесницима у
мултинационалним операцијама треба да се обезбеде једнака права за
осигурани случај.
Чланом 13. Предлога закона предлаже се да се у члану 36. став 1.
Закона који се односи на обавезно осигурање обухвате и припадници Војске
Србије, чиме се врши усклађивање са ставом 3. овог члана и уједно се врши
прецизирање и усклађивање са предложеним решењима у чл. 8. и 11. Предлога
закона.
Чланом 14. Предлога закона предлаже се измена члана 38. Закона ради
усаглашавања са предложеним решењима у члану 10. Предлога закона.
Чланом 15. Предлога закона предлаже се измена члана 40. Закона којом
би се омогућило да се покретне ствари у јавној својини, радови и услуге за
потребе Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним
операцијама прибављају у земљи и у иностранству јер је то неопходно.
Ставом 2. овог члана предлаже се овлашћење Владе да пропише
услове, начин прибављања и располагања покретним стварима у јавној својини
и начин вођења евиденције, као и начин прибављања радова и услуга у
иностранству за потребе припадника Војске Србије и других снага одбране
ангажованих у мултинационалним операцијама, а ставом 3. предлаже се
прописивање садржаја евиденција.
Чланом 16. Предлога закона предлаже се рок од 90 дана за
усклађивање донетих подзаконских прописа са одредбама овог закона.
Чланом 17. Предлога закона предлаже се рок од 90 дана за доношење
прописа за извршавање овог закона.
Чланом 18. Предлога закона, као прелазној одредби, предлаже се да
ангажовање припадника ВС и других снага одбране у мултинационалним
операцијама које је обухваћено важећим Годишњим планом употребе треба да
се настави до доношења одлуке Народне скупштине из члана 2. Предлога
закона и усвајања Годишњег плана за наредну годину, како би се задржао
континуитет у извршавању већ одобрених мултинационалних операција
Чланом 19. Предлога закона закона предлаже се прописивање ступања
на снагу овог закона.
IV. Процена финансијских средстава потребних за спровођење закона
Средства за спровођење овог закона обезбеђена су Законом о буџету
РС за 2017. годину и накнадним изменама (закључно са 17.11.2017. године) на
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Разделу 18, у оквиру Програма 1703 – Операције и функционисање МО и ВС у
Програмској активности 0002 – Мултинационалне операције у укупном износу
од 1.518.739.000 динара, по следећим економским класификацијама: 413 –
Накнаде у натури у износу од 7.466.000 динара, 421 – Стални трошкови у
износу од 9.835.000 динара, 422 – Трошкови путовања у износу од 81.276.000
динара, 423 – Услуге по уговору у износу од 5.605.000 динара, 424 –
Специјализоване услуге у износу од 1.026.709.000 динара, 425 – Текуће
поправке и одржавање у износу од 28.466.000 динара, 426 – Материјал у износу
од 359.372.000 динара и 482 – Порези, обавезне таксе и казне и пенали у
износу од 10.000 динара.
Средства за спровођење овог закона за 2018. и 2019. годину биће
обезбеђена у оквиру лимита који за Министарство одбране, одреди
Министарство финансија.
V. Разлози за доношење закона по хитном поступку
Предлаже се доношење овог закона по хитном поступку у складу са
чланом 167. Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС”, број
20/12 - пречишћен текст), јер би недоношење по хитном поступку могло да
проузрокује штетне последице по рад државних органа у поступку припреме и
реализације учешћа у мултинационалним операцијама ван граница Републике
Србије, у вези са испуњењем преузетих међународних обавеза.
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ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ, ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ
Члан 3.
Упућивање Војске Србије и других снага одбране у мултинационалне
операције заснива се на следећим принципима:
1) да је учешће припадника Војске Србије и других снага одбране у конкретној
операцији у складу са Уставом Републике Србије и међународним правом;
2) да је учешће припадника Војске Србије и других снага одбране у складу са
националним безбедносним и одбрамбеним интересима Републике Србије;
2) ДА ЈЕ УЧЕШЋЕ ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И ДРУГИХ СНАГА
ОДБРАНЕ У КОНКРЕТНОЈ ОПЕРАЦИЈИ У СКЛАДУ СА НАЦИОНАЛНИМ,
БЕЗБЕДНОСНИМ,
ОДБРАМБЕНИМ
И
СПОЉНОПОЛИТИЧКИМ
ИНТЕРЕСИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.
3) да се активности Војске Србије и других снага одбране у вези са учешћем у
мултинационалним операцијама у јавности објективно представљају;
4) да је обезбеђена адекватна правна заштита учесника у мултинационалним
операцијама и поштовање уговорних обавеза у погледу процена
безбедносних ризика.
Члан 7.
О употреби Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним
операцијама одлучује се на основу Годишњег плана употребе Војске Србије и
других снага одбране у мултинационалним операцијама (у даљем тексту:
Годишњи план употребе), којим се одређују њихове мисије и задаци.
Годишњи план употребе заснива се на:
1) утврђеним безбедносним и одбрамбеним потребама и интересима, у
складу са Стратегијом националне безбедности Републике Србије, Стратегијом
одбране Републике Србије и Стратегијским прегледом одбране Републике
Србије;
2) обавезама које је Република Србија преузела закљученим
међународним уговорима у области безбедности, одбране и војне сарадње и
цивилне заштите;
3) расположивим материјалним, финансијским и људским ресурсима
система одбране.
Годишњи план употребе садржи: назив планираних мисија, односно
мултинационалних операција; њихов мандат; преглед мисија, односно
мултинационалних операција чије је извршавање у току са оценом стања; циљ
који се постиже употребом Војске Србије и других снага одбране у
мултинационалним операцијама које се планирају у текућој години;
расположиве снаге и материјална и финансијска средства која се могу ставити
на располагање ради учествовања у мултинационалним операцијама, као и
друге елементе од значаја за одобравање учешћа у мултинационалним
операцијама.
Годишњи план употребе припремају:
1) Министарство одбране - за припаднике Војске Србије и запослене у
Министарству одбране;
2) Министарство одбране у сарадњи са надлежним министарствима - за
запослене у другим органима државне управе, особље цивилне заштите и лица
која се могу ангажовати на пословима пружања помоћи у оквиру
мултинационалних операција;
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3) Министарство унутрашњих послова - за запослене у Министарству
унутрашњих послова.
Годишњи план употребе Влади предлажу министар одбране и министар
унутрашњих послова.
ЧЛАН 7.
НАРОДНА СКУПШТИНА, НА ПРЕДЛОГ ВЛАДЕ, ДОНОСИ ОДЛУКУ О
УПОТРЕБИ
ВОЈСКЕ
СРБИЈЕ
И
ДРУГИХ
СНАГА
ОДБРАНЕ
У
МУЛТИНАЦИОНАЛНИМ ОПЕРАЦИЈАМА ВАН ГРАНИЦА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.
ОДЛУКА
ИЗ
СТАВА
1.
ОВОГ
ЧЛАНА
САДРЖИ
НАЗИВЕ
МУЛТИНАЦИОНАЛНИХ ОПЕРАЦИЈА У КОЈЕ СЕ МОГУ УПУТИТИ
ПРИПАДНИЦИ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И ДРУГИХ СНАГА ОДБРАНЕ, МАНДАТ
МУЛТИНАЦИОНАЛНИХ ОПЕРАЦИЈА, УКУПАН БРОЈ ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ
СРБИЈЕ КОЈИ СЕ МОГУ АНГАЖОВАТИ У МУЛТИНАЦИОНАЛНИМ
ОПЕРАЦИЈАМА.
У СЛУЧАЈУ ПРОМЕНЕ МАНДАТА ИЛИ НАЗИВА МУЛТИНАЦИОНАЛНE
ОПЕРАЦИЈE У КОЈОЈ СУ АНГАЖОВАНИ ПРИПАДНИЦИ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ,
ОДЛУКА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ПРИМЕЊУЈЕ СЕ ДО ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ
О НАСТАВКУ АНГАЖОВАЊА ИЛИ ПОВЛАЧЕЊУ ИЗ МУЛТИНАЦИОНАЛНЕ
ОПЕРАЦИЈЕ.”
НАРОДНА СКУПШТИНА, НА ПРЕДЛОГ ВЛАДЕ, ОДЛУЧУЈЕ О НАСТАВКУ
АНГАЖОВАЊА, ОДНОСНО ПОВЛАЧЕЊУ ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ИЗ
МУЛТИНАЦИОНАЛНЕ ОПЕРАЦИЈЕ ПРЕ ИСТЕКА МАНДАТА
Члан 8.
Народна скупштина разматра и усваја Годишњи план употребе за
извршавање планираних мултинационалних операција у текућој години.
Министар одбране и министар унутрашњих послова Народној скупштини
представљају делове Годишњег плана употребе из свог делокруга.
Народна скупштина одлучује о учешћу припадника Војске Србије у
мултинационалним операцијама, као и о продужетку времена њиховог
ангажовања и повлачењу из мултинационалне операције, на основу усвојеног
Годишњег плана употребе.
Изузетно од одредбе става 3. овог члана, Народна скупштина може, у
складу са интересима Републике Србије, одобрити употребу и учешће
припадника Војске Србије у операцијама из члана 2. став 1. тач. 2), 3) и 5) овог
закона које нису предвиђене Годишњим планом употребе, ако се знатно
погорша безбедносна или хуманитарна ситуација у свету.
ЧЛАН 8.
НА ОСНОВУ ОДЛУКЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ О УПОТРЕБИ ВОЈСКЕ
СРБИЈЕ И ДРУГИХ СНАГА ОДБРАНЕ У МУЛТИНАЦИОНАЛНИМ ОПЕРАЦИЈАМА,
ВЛАДА УСВАЈА ГОДИШЊИ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ УЧЕШЋА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И
ДРУГИХ СНАГА ОДБРАНЕ У МУЛТИНАЦИОНАЛНИМ ОПЕРАЦИЈАМА (У
ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ГОДИШЊИ ПЛАН).
ГОДИШЊИ ПЛАН САДРЖИ: НАЗИВЕ ОДОБРЕНИХ МУЛТИНАЦИОНАЛНИХ
ОПЕРАЦИЈА, ПРЕГЛЕД МУЛТИНАЦИОНАЛНИХ ОПЕРАЦИЈА У КОЈИМА ЈЕ
УЧЕШЋЕ У ТОКУ СА ОЦЕНОМ СТАЊА; ПРЕГЛЕД МУЛТИНАЦИОНАЛНИХ
ОПЕРАЦИЈА У КОЈИМА СЕ ОЧЕКУЈЕ ПОЧЕТАК УЧЕШЋА, ЊИХОВ МАНДАТ И
ЦИЉ КОЈИ СЕ ПОСТИЖЕ УПОТРЕБОМ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И ДРУГИХ СНАГА
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ОДБРАНЕ; СНАГЕ КОЈЕ СЕ СТАВЉАЈУ НА РАСПОЛАГАЊЕ ЗА УЧЕШЋЕ У
МУЛТИНАЦИОНАЛНИМ ОПЕРАЦИЈАМА; МАТЕРИЈАЛНА И ФИНАНСИЈСКА
СРЕДСТВА КОЈА СУ ОБЕЗБЕЂЕНА ЗА КОРИШЋЕЊЕ И УТРОШАК, КАО И
ДРУГЕ ЕЛЕМЕНТЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА УЧЕШЋЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И ДРУГИХ
СНАГА ОДБРАНЕ У МУЛТИНАЦИОНАЛНИМ ОПЕРАЦИЈАМА.
ГОДИШЊИ ПЛАН ПРИПРЕМА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ У САРАДЊИ СА
НАДЛЕЖНИМ ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА.
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ У САРАДЊИ СА МИНИСТАРСТВОМ
СПОЉНИХ ПОСЛОВА И ДРУГИМ НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА, У СЛУЧАЈУ
ПОТРЕБЕ, МОЖЕ УТВРДИТИ НАЦИОНАЛНА ОГРАНИЧЕЊА УЧЕШЋА ВОЈСКЕ
СРБИЈЕ
И ДРУГИХ
СНАГА
ОДБРАНЕ
У МУЛТИНАЦИОНАЛНИМ
ОПЕРАЦИЈАМА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТА АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА И
ЗАШТИТЕ ИНТЕРЕСА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, КОЈА СЕ ПОСЕБНО ДЕФИНИШУ
ЗА КОНКРЕТНУ МУЛТИНАЦИОНАЛНУ ОПЕРАЦИЈУ, У СКЛАДУ СА
ПРИНЦИПИМА ИЗ ЧЛАНА 3. ОВОГ ЗАКОНА.
Члан 10.
Влада, на основу усвојеног Годишњег плана употребе, ГОДИШЊЕГ
ПЛАНА, у складу са законом, одлучује о учешћу и упућивању припадника
Министарства унутрашњих послова, особља цивилне заштите и запослених у
органима државне управе у мултинационалне операције, продужетку времена
њиховог ангажовања и повлачењу из мултинационалне операције, на предлог
надлежног министра.
Извршавање одлуке из става 1. овог члана, у складу са законом,
обезбеђују надлежна министарства.
Изузетно, Влада може одобрити учешће других снага одбране у
хуманитарним операцијама које нису предвиђене Годишњим планом употребе,
ГОДИШЊИМ ПЛАНОМ у случају неодложног отклањања последица природних,
техничко-технолошких и еколошких несрећа већих размера, као и пружања
помоћи цивилним органима у кризним ситуацијама.
Члан 12.
У мултинационалне операције могу се упућивати само припадници
Војске Србије и других снага одбране који су завршили обуку у земљи или
иностранству, који су оспособљени за одговарајућу специјалност и који имају
одговарајући сертификат о оспособљености за учешће у мултинационалним
операцијама.
ИЗУЗЕТНО, НА ПЕРИОД НЕ ДУЖИ ОД 45 ДАНА У КОНТИНУИТЕТУ, У ЗОНУ
МУЛТИНАЦИОНАЛНЕ ОПЕРАЦИЈЕ МОГУ БИТИ УПУЋЕНИ ПРИПАДНИЦИ ВОЈСКЕ
СРБИЈЕ И ДРУГИХ СНАГА ОДБРАНЕ КОЈИ НЕ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ИЗ
СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, АКО ЈЕ ТО НЕОПХОДНО РАДИ ПРУЖАЊА ПОДРШКЕ
СНАГАМА АНГАЖОВАНИМ У МУЛТИНАЦИО-НАЛНОЈ ОПЕРАЦИЈИ У
ИЗВРШАВАЊУ МАНДАТА МИСИЈЕ.
Члан 15.
Изабрани припадник цивилне заштите, припадник Министарства
унутрашњих послова, државни службеник и намештеник за време које проведе
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на припремама у земљи и иностранству ради учешћа у мултинационалним
операцијама има право на плаћено одсуство у складу са овим законом.
Припаднику Војске Србије и лицу из става 1. овог члана за време
припрема и обуке за учешће у мултинационалној операцији припада право и на
накнаду трошкова, у складу са прописима о накнади путних и других трошкова.
ВЛАДА ПРОПИСУЈЕ УСЛОВЕ ЗА ПРИПРЕМЕ И ОБУЧАВАЊЕ ЛИЦА ИЗ
СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ЗА УЧЕШЋЕ У МУЛТИНАЦИОНАЛНИМ
ОПЕРАЦИЈАМА ВАН ГРАНИЦА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.
Припремање и обучавање за учешће у мултинационалним операцијама
припадника Војске Србије обавља се у складу са прописима о одбрани и Војсци
Србије.
Члан 17.
Влада, на крају буџетске године, усваја Извештај о извршавању
Годишњег плана употребе Војске Србије и других снага одбране у
мултинационалним операцијама и подноси га Народној скупштини.
Извештај из става 1. овог члана припремају:
1) Министарство одбране - за припаднике Војске Србије и запослене у
Министарству одбране;
2) Министарство одбране у сарадњи са надлежним министарствима - за
запослене у другим органима државне управе, особље цивилне заштите и лица
која се могу ангажовати на пословима пружања помоћи у оквиру
мултинационалних операција;
3) Министарство унутрашњих послова - за запослене у Министарству
унутрашњих послова.
Извештај из става 1. овог члана обавезно садржи: податке о карактеру
мултинационалних операција у којима су учествовали припадници Војске
Србије и других снага одбране; преглед структуре ангажованих снага одбране;
преглед утрошених средстава по наменама за припремање и извођење
операција, односно повлачење из тих операција; анализу стања у зони
извођења операција, односно активности и остварених резултата у конкретној
операцији и друге податке од значаја за остваривање безбедносних и
одбрамбених интереса Републике Србије.
Извештај из става 1. овог члана Влади предлажу министар одбране и
министар унутрашњих послова.
Приликом разматрања извештаја из става 1. овог члана, Влада оцењује
остварене резултате ради предузимања одговарајућих активности у
ангажовању људских и материјалних ресурса у мултинационалној операцији.
Влада Народној скупштини подноси извештај о окончању или
превременом завршетку мултинационалне операције и у случају промене њеног
мандата или задатка, односно промене других битних околности које утичу на
мандат и задатак мултинационалне операције.
Извештај из става 6. овог члана Влада подноси Народној скупштини на
првом наредном заседању.
ЧЛАН 17.
ВЛАДА У ПРВОМ ТРОМЕСЕЧЈУ ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ УСВАЈА ИЗВЕШТАЈ О
УЧЕШЋУ
ВОЈСКЕ
СРБИЈЕ
И
ДРУГИХ
СНАГА
ОДБРАНЕ
У
МУЛТИНАЦИОНАЛНИМ ОПЕРАЦИЈАМА ЗА ПРЕТХОДНУ ГОДИНУ КОЈИ РАДИ
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ИНФОРМИСАЊА
РЕПУБЛИКЕ.

ПОДНОСИ

НАРОДНОЈ

СКУПШТИНИ

И

ПРЕДСЕДНИКУ

ИЗВЕШТАЈ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ПРИПРЕМА МИНИСТАРСТВО
ОДБРАНЕ У САРАДЊИ СА НАДЛЕЖНИМ МИНИСТАРСТВИМА.
ИЗВЕШТАЈ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА САДРЖИ: ПОДАТКЕ О
КАРАКТЕРУ
МУЛТИНАЦИОНАЛНИХ
ОПЕРАЦИЈА
У
КОЈИМА
СУ
УЧЕСТВОВАЛИ ПРИПАДНИЦИ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И ДРУГИХ СНАГА ОДБРАНЕ;
ПРЕГЛЕД СТРУКТУРЕ АНГАЖОВАНИХ СНАГА ОДБРАНЕ; ПРЕГЛЕД
УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ПО НАМЕНАМА ЗА ПРИПРЕМАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ
ОПЕРАЦИЈА, ОДНОСНО ПОВЛАЧЕЊА ИЗ ТИХ ОПЕРАЦИЈА; АНАЛИЗУ
СТАЊА У ЗОНИ ИЗВОЂЕЊА ОПЕРАЦИЈА, ОДНОСНО АКТИВНОСТИ И
ОСТВАРЕНИХ РЕЗУЛТАТА У КОНКРЕТНОЈ ОПЕРАЦИЈИ И ДРУГЕ ПОДАТКЕ
ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ БЕЗБЕДНОСНИХ И ОДБРАМБЕНИХ
ИНТЕРЕСА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.
ПРИЛИКОМ УСВАЈАЊА ИЗВЕШТАЈА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА,
ВЛАДА РАЗМАТРА ОСТВАРЕНЕ РЕЗУЛТАТЕ РАДИ ПРЕДУЗИМАЊА
ОДГОВАРАЈУЋИХ
АКТИВНОСТИ
У
АНГАЖОВАЊУ
ЉУДСКИХ
И
МАТЕРИЈАЛНИХ РЕСУРСА У МУЛТИНАЦИОНАЛНОЈ ОПЕРАЦИЈИ.
ВЛАДА НАЈКАСНИЈЕ У РОКУ ОД ТРИДЕСЕТ ДАНА ОД ДАНА САЗНАЊА
ПИСМЕНО ОБАВЕШТАВА НАРОДНУ СКУПШТИНУ И ПРЕДСЕДНИКА
РЕПУБЛИКЕ
О
ОКОНЧАЊУ
ИЛИ
ПРЕВРЕМЕНОМ
ЗАВРШЕТКУ
МУЛТИНАЦИОНАЛНЕ ОПЕРАЦИЈЕ, ПРОМЕНИ ЊЕНОГ МАНДАТА, ОДНОСНО
ПРОМЕНИ ДРУГИХ БИТНИХ ОКОЛНОСТИ КОЈЕ УТИЧУ НА МАНДАТ
МУЛТИНАЦИОНАЛНЕ ОПЕРАЦИЈЕ.
ЧЛАН 17А
У ЦИЉУ УСМЕРАВАЊА АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА ДРЖАВНЕ
УПРАВЕ, ВЛАДА ОСНИВА ТЕЛО ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПОСЛОВА И
УСМЕРАВАЊЕ АКТИВНОСТИ У ВЕЗИ СА УЧЕШЋЕМ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И
ДРУГИХ СНАГА ОДБРАНЕ У МУЛТИНАЦИОНАЛНИМ ОПЕРАЦИЈАМА (У ДАЉЕМ
ТЕКСТУ: ТЕЛО ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПОСЛОВА).
ТЕЛО ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПОСЛОВА УСМЕРАВА АКТИВНОСТИ
НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА У ЦИЉУ ЕФИКАСНИЈЕГ ПЛАНИРАЊА, ПРИПРЕМЕ,
АНГАЖОВАЊА,
РЕДОВНИХ
РОТАЦИЈА,
ПОВЛАЧЕЊА
И
ДРУГИХ
АКТИВНОСТИ ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И ДРУГИХ СНАГА ОДБРАНЕ, У
СКЛАДУ
СА
НАЦИОНАЛНИМ,
БЕЗБЕДНОСНИМ
И
ОДБРАМБЕНИМ
ИНТЕРЕСИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.
ТЕЛО ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПОСЛОВА ЧИНЕ ПРЕДСТАВНИЦИ
МИНИСТАРСТВА
СПОЉНИХ
ПОСЛОВА,
МИНИСТАРСТВА
ОДБРАНЕ,
МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА И
МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА, А ПО ПОТРЕБИ И ДРУГИХ НАДЛЕЖНИХ
ОРГАНА.
Члан 19.
Министарство одбране и Војска Србије су дужни да у сарадњи са
надлежним органима организују и координирају све активности у вези са
припремама припадника Војске Србије и других снага одбране који се упућују у
иностранство ради извршавања одобрених мултинационалних операција.
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По усвајању Годишњег плана употребе, ГОДИШЊЕГ ПЛАНА,
Министарство одбране без одлагања обавештава надлежне органе и
организације државне управе и органе локалне самоуправе о обавезама из
њихове надлежности.
Члан 21.
Министар одбране, односно надлежни министри или лица која они
овласте закључују техничке споразуме којима се уређују услови ангажовања
припадника Војске Србије и других снага одбране у оквиру мултинационалних
операција, ради извршавања закљученог међународног уговора на основу којег
се изводи конкретна мултинационална операција.
За време учешћа у мултинационалним операцијама, контролу система
командовања и извршавања војних дужности врше овлашћене старешине
Војске Србије, у складу са прописима о служби у Војсци Србије и сагласно
правилима командовања и контроле које је утврдила међународна организација
која реализује
мултинационалну операцију.
За свако учешће припадника Војске Србије у мултинационалним
операцијама доносе се правила ангажовања која прописује министар одбране.
ЗА СВАКО УЧЕШЋЕ ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И ДРУГИХ СНАГА
ОДБРАНЕ У МУЛТИНАЦИОНАЛНИМ ОПЕРАЦИЈАМА ПРИМЕЊУЈУ СЕ
ПРАВИЛА АНГАЖОВАЊА КОЈА СУ ПРОПИСАЛЕ УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ,
ЕВРОПСКА УНИЈА ИЛИ ДРУГИ СИСТЕМИ КОЛЕКТИВНЕ БЕЗБЕДНОСТИ ЗА
КОНКРЕТНУ МУЛТИНАЦИОНАЛНУ ОПЕРАЦИЈУ, УКОЛИКО НИСУ У
СУПРОТНОСТИ СА ПРИНЦИПИМА УТВРЂЕНИМ У ЧЛАНУ 3. ОВОГ ЗАКОНА.
У СЛУЧАЈУ КРШЕЊА ПРИНЦИПА НА КОЈИМА СЕ ЗАСНИВА
УПУЋИВАЊЕ ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И ДРУГИХ СНАГА ОДБРАНЕ У
МУЛТИНАЦИОНАЛНЕ ОПЕРАЦИЈЕ, У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 8. ЗАКОНА,
УТВРДИЋЕ СЕ НАЦИОНАЛНО ОГРАНИЧЕЊЕ ЗА ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У
КОНКРЕТНОЈ МУЛТИНАЦИОНАЛНОЈ ОПЕРАЦИЈИ.
Члан 24.
Припадници Војске Србије и других снага одбране за време учешћа у
мултинационалним операцијама имају право на накнаду плате, односно зараде
и друга новчана примања у земљи најмање у износу који би остварили да су на
служби у Војсци Србије или у радном односу у земљи, као и посебна права у
складу са прописима којима је уређена служба у Војсци Србије, односно радни
однос и пензијско и инвалидско осигурање.
Поред права из става 1. овог члана, припадници Војске Србије и других
снага одбране за време учешћа у мултинационалним операцијама имају право
и на увећање плате и друга новчана примања по основима и мерилима које
прописује Влада, у складу са овим законом и закљученим међународним
уговорима или актима за њихово извршавање.
ПОРЕД ПРАВА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, ПРИПАДНИЦИ ВОЈСКЕ
СРБИЈЕ И ДРУГИХ СНАГА ОДБРАНЕ ЗА ВРЕМЕ УЧЕШЋА У
МУЛТИНАЦИОНАЛНИМ ОПЕРАЦИЈАМА ИМАЈУ ПРАВО И НА МЕСЕЧНУ
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НАКНАДУ ЗА УЧЕШЋЕ У МУЛТИНАЦИОНАЛНОЈ ОПЕРАЦИЈИ И ДРУГА
НОВЧАНА ПРИМАЊА ПО ОСНОВИМА И МЕРИЛИМА КОЈЕ ПРОПИСУЈЕ
ВЛАДА, У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ И ЗАКЉУЧЕНИМ МЕЂУНАРОДНИМ
УГОВОРИМА И УГОВОРИМА ЗА ЊИХОВО ИЗВРШАВАЊЕ.
Члан 25.
Припадници Војске Србије и других снага одбране који су ангажовани у
мултинационалним операцијама имају право на:
1) увећање плате;
2) увећан стаж осигурања;
3) накнаду трошкова за ризик у служби и додатке за географске и
климатске услове;
4) накнаду трошкова путовања за једно путовање до места становања и
назад за сваких шест месеци проведених у мултинационалној операцији;
5) лично осигурање од болести, ризика рањавања, тежих повреда,
инвалидитета или смрти које се обезбеђује на терет надлежног министарства
за време учествовања у мултинационалној операцији;
6) путне трошкове и бесплатан одмор у објектима предвиђеним за одмор
и рекреацију по повратку из мултинационалне операције;
Ближе услове и начин остваривања права припадника Војске Србије у
мултинационалним операцијама прописује министар одбране.
ЧЛАН 25.
ПРИПАДНИЦИ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И ДРУГИХ СНАГА ОДБРАНЕ КОЈИ СУ
АНГАЖОВАНИ У МУЛТИНАЦИОНАЛНИМ ОПЕРАЦИЈАМА ИМАЈУ ПРАВО НА:
1) МЕСЕЧНУ НАКНАДУ ЗА УЧЕШЋЕ У МУЛТИНАЦИОНАЛНОЈ ОПЕРАЦИЈИ;
2) УВЕЋАН СТАЖ ОСИГУРАЊА;
3) НАКНАДУ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА ЗА ЈЕДНО ПУТОВАЊЕ ДО МЕСТА
СТАНОВАЊА И НАЗАД УКОЛИКО СУ У МУЛТИНАЦИОНАЛНУ ОПЕРАЦИЈУ
УПУЋЕНИ НА ПЕРИОД ДУЖИ ОД СЕДАМ МЕСЕЦИ;
4) ЛИЧНО ОСИГУРАЊЕ ОД БОЛЕСТИ, РИЗИКА РАЊАВАЊА, ТЕЖИХ
ПОВРЕДА, ИНВАЛИДИТЕТА ИЛИ СМРТИ ЗА ВРЕМЕ УЧЕСТВОВАЊА У
МУЛТИНАЦИОНАЛНОЈ ОПЕРАЦИЈИ;
5)

ПУТНЕ ТРОШКОВЕ И БЕСПЛАТАН ОДМОР У ОБЈЕКТИМА
ПРЕДВИЂЕНИМ ЗА ОДМОР И РЕКРЕАЦИЈУ ПО ПОВРАТКУ ИЗ
МУЛТИНАЦИОНАЛНЕ ОПЕРАЦИЈЕ;

6) НАКНАДУ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА ДО МЕСТА СТАНОВАЊА И НАЗАД У
СЛУЧАЈУ СМРТИ КРВНОГ СРОДНИКА У ПРАВОЈ ЛИНИЈИ, СУПРУЖНИКА,
ВАНБРАЧНОГ ПАРТНЕРА, ПАСТОРКА, УСВОЈИТЕЉА И УСВОЈЕНИКА,
БРАЋЕ И СЕСТАРА.
БЛИЖЕ УСЛОВЕ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ПРИПАДНИКА
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ИЗ СТАВА 1. ТАЧ. 3), 5) И 6) ОВОГ ЧЛАНА ПРОПИСУЈЕ
МИНИСТАР ОДБРАНЕ, ОДНОСНО ЗА ПРИПАДНИКЕ ДРУГИХ СНАГА
ОДБРАНЕ НАДЛЕЖНИ МИНИСТАР.
ПРАВА ИЗ СТАВА 1. ТАЧ. 1) И 4) ОВОГ ЧЛАНА ПРИПАДАЈУ И ЛИЦИМА
КОЈА СЕ УПУЋУЈУ У ЗОНУ МУЛТИНАЦИОНАЛНЕ ОПЕРАЦИЈЕ РАДИ ПОДРШКЕ
СНАГАМА
АНГАЖОВАНИМ У
МУЛТИНАЦИОНАЛНОЈ
ОПЕРАЦИЈИ
У
ИЗВРШАВАЊУ МАНДАТА МИСИЈЕ.
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Члан 28.
Припадници Војске Србије и других снага одбране који се налазе у
мултинационалној операцији имају право на:
1) дипломатску и правну помоћ и заштиту;
2) обавезно лично осигурање, у складу са степеном ризика у току
извођења мултинационалне операције;
3) мировање радног односа до повратка из мултинационалне операције;
4) накнаду штете у случају последица болести, повреде, рањавања,
инвалидитета или смрти у току обављања дужности у мултинационалној
операцији.
Члан 36.
Припадници ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И других снага одбране који учествују у
мултинационалној операцији имају право на обавезно осигурање за случај
болести, повреде, рањавања, инвалидности или смрти, у складу са прописима
о осигурању или закљученим међународним уговором.
Надлежно министарство закључује уговор о осигурању од ризика
болести, повређивања, рањавања и смрти за време учешћа у
мултинационалној операцији са лицем из става 1. овог члана, пре његовог
упућивања у мултинационалну операцију.
Начин остваривања права на осигурање припадника Војске Србије и
других снага одбране који се упућују у мултинационалне операције прописује
Влада.
Члан 37.
Трошкови припреме, учешћа и повратка припадника Војске Србије и
других снага одбране из мултинационалних операција, као и обавезе других
правних лица у пружању материјалне помоћи у вези са реализацијом
хуманитарних операција, финансирају се из буџета Републике Србије.
Влада у оквиру буџета Републике Србије обезбеђује средства за
извршење Годишњег плана употребе, ГОДИШЊЕГ ПЛАНА, односно активности
у мултинационалним операцијама.
Изузетно од одредбе става 2. овог члана, средства за финансирање
мултинационалних операција из члана 8. став 4. овог закона Влада обезбеђује
додатно, у складу са прописима о буџетском систему.
Члан 38.
Трошкови из члана 37. став 1. овог закона обухватају:
1) избор припадника Војске Србије и других снага одбране за мисије,
обуку, припреме, лекарске прегледе, тестирање, транспортне трошкове,
трошкове контроле и остале трошкове према стандардима одбране по врстама
средстава, односно активности;
2) набавку технике и опреме;
3) упућивање припадника Војске Србије и других снага одбране у
мултинационалне операције;
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4) плате и накнаде у складу са важећим прописима;
5) трошкове путовања одласка и повратка у земљу за сваких шест
месеци проведених у мултинационалној операцији;
6) поправку и одржавање технике;
7) трошкове осигурања свих учесника и технике која се користи у
мултинационалним операцијама;
8) санитетско обезбеђење и транспорт учесника у мултинационалним
операцијама који не могу бити збринути у медицинским јединицама оперативне
зоне;
9) трошкове лечења у иностранству и земљи и трошкове накнаде штете;
10) укупне трошкове набавке посмртне опреме, организацију сахране
лица које је изгубило живот у мултинационалној операцији, припрему
службених докумената и социјално збрињавање чланова његове породице;
11) накнаду штете трећим лицима за штету учињену током извођења
мултинационалне операције;
12) трошкове боравка у објектима предвиђеним за одмор и рекреацију;
13) трошкове евентуалне правне помоћи;
14) остале специфичне трошкове.
ЧЛАН 38.
ТРОШКОВИ ИЗ ЧЛАНА 37. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА ОБУХВАТАЈУ:
1) ИЗБОР ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И ДРУГИХ СНАГА ОДБРАНЕ ЗА
МИСИЈЕ, ОБУКУ, ПРИПРЕМЕ, ЛЕКАРСКЕ ПРЕГЛЕДЕ, ТЕСТИРАЊЕ,
ТРАНСПОРТНЕ ТРОШКОВЕ, ТРОШКОВЕ КОНТРОЛЕ И ОСТАЛЕ
ТРОШКОВЕ
ПРЕМА
СТАНДАРДИМА
ОДБРАНЕ
ПО
ВРСТАМА
СРЕДСТАВА, ОДНОСНО АКТИВНОСТИ;
2) НАБАВКУ ТЕХНИКЕ И ОПРЕМЕ;
3) УПУЋИВАЊЕ ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
ОДБРАНЕ У МУЛТИНАЦИОНАЛНЕ ОПЕРАЦИЈЕ;
4)

НАКНАДУ ПЛАТЕ И МЕСЕЧНУ
МУЛТИНАЦИОНАЛНОЈ ОПЕРАЦИЈИ;

НАКНАДУ

И ДРУГИХ
ЗА

СНАГА

УЧЕШЋЕ

У

5) ТРОШКОВЕ ПРЕВОЗА ИЗ ЧЛАНА 25. СТАВ 1. ТАЧ. 3) И 6) ОВОГ ЗАКОНА;
6) РЕМОНТ, ПОПРАВКУ И ОДРЖАВАЊЕ НАОРУЖАЊА И ОПРЕМЕ И
НАБАВКУ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА, СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ
МАТЕРИЈАЛА;
7) ТРОШКОВЕ ОСИГУРАЊА СВИХ УЧЕСНИКА И ТЕХНИКЕ КОЈА СЕ
КОРИСТИ У МУЛТИНАЦИОНАЛНИМ ОПЕРАЦИЈАМА;
8)

САНИТЕТСКО
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
И
ТРАНСПОРТ
УЧЕСНИКА
У
МУЛТИНАЦИОНАЛНИМ ОПЕРАЦИЈАМА КОЈИ НЕ МОГУ БИТИ ЗБРИНУТИ
У МЕДИЦИНСКИМ ЈЕДИНИЦАМА ОПЕРАТИВНЕ ЗОНЕ;

9) ТРОШКОВЕ ЛЕЧЕЊА У ИНОСТРАНСТВУ И ЗЕМЉИ И ТРОШКОВЕ
НАКНАДЕ ШТЕТЕ;
10) УКУПНЕ ТРОШКОВЕ НАБАВКЕ ПОСМРТНЕ ОПРЕМЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ
САХРАНЕ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ИЗГУБИЛО ЖИВОТ У МУЛТИНАЦИОНАЛНОЈ
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ОПЕРАЦИЈИ, ПРИПРЕМУ СЛУЖБЕНИХ ДОКУМЕНАТА И СОЦИЈАЛНО
ЗБРИЊАВАЊЕ ЧЛАНОВА ЊЕГОВЕ ПОРОДИЦЕ;
11) НАКНАДУ ШТЕТЕ ТРЕЋИМ ЛИЦИМА ЗА ШТЕТУ УЧИЊЕНУ ТОКОМ
ИЗВОЂЕЊА МУЛТИНАЦИОНАЛНЕ ОПЕРАЦИЈЕ;
12) ТРОШКОВЕ БОРАВКА У ОБЈЕКТИМА ПРЕДВИЂЕНИМ ЗА ОДМОР И
РЕКРЕАЦИЈУ;
13) ТРОШКОВЕ ЕВЕНТУАЛНЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ;
14) ОСТАЛЕ ТРОШКОВЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПРИПРЕМЕ, ЛОГИСТИЧКЕ
ОДРЖИВОСТИ И УЧЕШЋА У МУЛТИНАЦИОНАЛНОЈ ОПЕРАЦИЈИ, КАО И
ЗА ДЕЗАНГАЖОВАЊЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И ДРУГИХ СНАГА ОДБРАНЕ ИЗ
МУЛТИНАЦИОНАЛНЕ ОПЕРАЦИЈЕ.
Члан 39.
Средства из чл. 37. и 38. овог закона за припаднике Војске Србије
обезбеђују се преко Министарства одбране.
Средства из чл. 37. и 38. овог закона за припаднике других снага
одбране обезбеђују се у буџету надлежних органа државне управе, односно
правних лица чије је учешће у мултинационалним операцијама обухваћено
Годишњим планом употребе ГОДИШЊИМ ПЛАНОМ.
Изузетно од одредаба ст. 1. и 2. овог члана, за операције предвиђене у
члану 8. став 4. овог закона средства се обезбеђују из средстава резерве
буџета Републике Србије за текућу годину.
Члан 40.
Покретне ствари које користе учесници у мултинационалним
операцијама обезбеђују се у складу са прописима којима се уређује
располагање средствима код буџетских корисника.
Услове и начин прибављања, располагања и коришћења покретних
ствари из става 1. овог члана и њихово враћање у земљу прописује Влада.
ЧЛАН 40.
ПОКРЕТНЕ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ, РАДОВИ И УСЛУГЕ ЗА
ПОТРЕБЕ
ВОЈСКЕ
СРБИЈЕ
И
ДРУГИХ
СНАГА
ОДБРАНЕ
У
МУЛТИНАЦИОНАЛНИМ ОПЕРАЦИЈАМА ОБЕЗБЕЂУЈУ СЕ У ЗЕМЉИ, У
СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ ПРИБАВЉАЊЕ И
РАСПОЛАГАЊЕ СРЕДСТВИМА КОД БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА.
ВЛАДА ПРОПИСУЈЕ УСЛОВЕ, НАЧИН ПРИБАВЉАЊА И РАСПОЛАГАЊА
ПОКРЕТНИМ СТВАРИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ И НАЧИН ВОЂЕЊА
ЕВИДЕНЦИЈЕ, КАО И НАЧИН ПРИБАВЉАЊА РАДОВА И УСЛУГА У
ИНОСТРАНСТВУ ЗА ПОТРЕБЕ ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И ДРУГИХ
СНАГА ОДБРАНЕ АНГАЖОВАНИХ У МУЛТИНАЦИОНАЛНИМ ОПЕРАЦИЈАМА.
ЕВИДЕНЦИЈА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА ВОДИ СЕ У ОБЛИКУ
ПОМОЋНЕ КЊИГЕ У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА О БУЏЕТСКОМ
РАЧУНОВОДСТВУ И САДРЖИ: НАЗИВ, НОМЕНКЛАТУРНИ БРОЈ, ЈЕДИНИЦУ
МЕРЕ, ВРСТУ И КАТЕГОРИЈУ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ, КАО И ДРУГА
КЊИГОВОДСТВЕНА ОБЕЛЕЖЈА.
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АНАЛИЗA ЕФЕКАТА ЗАКОНА
Учешће Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним
операцијама ван граница Републике Србије (у даљем тексту МнОп) први пут је
било уређено доношењем Закона о учешћу професионалних припадника Војске
Србије и Црне Горе, особља цивилне заштите и запослених у органима управе
Савета министара у мировним операцијама и другим активностима у
иностранству (,,Службени лист СЦГ“, број 61/04), а након раздвајања Државне
заједнице Србија и Црна Гора и Законом о употреби Војске Србије и других
снага одбране у МнОп ван граница Републике Србије (,,Службени гласник РС“,
број 88/09).
Основ за израду Закона о употреби Војске Србије и других снага одбране у
мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије утврђен је
Стратегијом одбране Републике Србије и Стратегијом националне безбедности
Републике Србије донетим крајем 2009. године, када су престали да важе
преузети савезни закони који су уређивали ову материју.
Кључни проблеми, мере и циљ овог закона
Кључни проблеми које треба решити Законом о изменама и допунама Закона о
употреби Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним
операцијама ван граница Републике Србије су проблеми уочени у практичној
примени, а на које се указивало приликом доношења одлука о усвајању
годишњег плана употребе Војске Србије и других снага одбране у МнОп, односе
се првенствено на процес доношења неопходних одлука за учешће у МнОп,
координацију активности између надлежних органа државне управе,
утврђивање национaлних ограничења и омогућавање прибављања покретних
ствари у јавној својини, радова и услуга за потребе Војске Србије и других снага
одбране у МнОп у иностранству.
Одредбом члана 7. важећег закона прописано је да Народна скупштина
одлучује о употреби Војске Србије и других снага одбране у МнОп тако што
сваке године доноси Одлуку о усвајању Годишњег плана употребе Војске
Србије и других снага одбране у МнОп, која садржи назив МнОп, њихов мандат,
расположиве снаге, као и материјална и финансијска средства која се могу
ставити на располагање ради учествовања у МнОп. Истовремено, ради
поштовања уставних овлашћења Народне скупштине доноси се и Одлука о
учешћу припадника Војске Србије у мултинационалним операцијама за текућу
годину. Примена наведених решења показала је да процедура усвајања
наведених одлука захтева дужи временски период, што за последицу има да
ангажовање припадника Војске Србије и других снага одбране који се већ
налазе у МнОп није правно регулисано од 1. јануара до момента доношења
одлуке/а о учешћу припадника Војске Србије у МнОп за текућу годину.
Дешавало се да њихов статус не буде регулисан у првој половини, па чак ни до
месеца новембра текуће године.
У циљу превазилажења наведеног проблема, односно ради изналажења
ефикаснијег решења код доношења потребних одлука размотрене су различите
могућности, при чему се дошло до закључка да није неопходно да Народна
скупштина сваке године поново одобрава ангажовање Војске Србије и других
снага одбране у истим МнОп, нарочито када се има у виду да су се до сада
донети годишњи планови употребе заснивали на готово истим елементима.
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Из тог разлога је у члану 2. Предлога закона о изменама и допунама Закона о
употреби Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним
операцијама ван граница Републике Србије (у даљем тексту: Предлог закона)
предложено да Народна скупштина, у складу са својим уставним овлашћењима,
(и даље) одлучује о учешћу Републике Србије у МнОп и употреби припадника
Војске Србије који се могу ангажовати у МнОп. Таква одлука није временски
ограничена у погледу МнОп на које се односи, као и у односу на укупан број
припадника Војске Србије који ће у њима бити ангажовани. Одлука Народне
скупштине важила би до истека мандата МнОп, односно до евентуалног
повлачења припадника Војске Србије пре истека мандата МнОп.
С тим у вези, одредбом члана 3. Предлога закона предвиђено је да на основу
претходно донете одлуке Народне скупштине, Влада Републике Србије, као
оперативнији орган, припрема и доноси Годишњи план реализације Војске
Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама (у даљем
тексту ГПР). Влада Републике Србије доноси ГПР за сваку годину. Таквим
решењем избегнут је проблем константно присутан од момента доношења Закона,
односно превазиђен је недостатак правног основа за учешће припадника Војске
Србије већ ангажованих у одређеној МнОп. Ангажовањем на основу ГПР-а који
Влада доноси за наредну календарску години, избегнути су досадашњи
прекиди, односно недостаци правног основа у ангажовању припадника Војске
Србије у МнОп. Одредбом члана 17. Предлога закона наведено се прецизира и
додатно потврђује.
Предлог закона, поред наведеног, има за циљ да унапреди и нека друга
питања. Ради усмеравања и координације активности надлежних органа
државне управе у вези са учешћем Војске Србије и других снага одбране,
нарочито у делу који се односи на иницирање одлуке о учешћу у конкретној
МнОп, одредбом члана 7. Предлога закона предложено је успостављање
координационог тела, чији би састав, задатке и начин рада прописала Влада.
Важећи закон није омогућавао припадницима Војске Србије и других снага
одбране да у зону МнОп буду упућени у циљу пружања подршке сопственим
снагама у извршавању мандата мисије, већ је била пракса да се, на основу
наредбе министра одбране за службено путовање, припадници Војске Србије
ради тога упуте у зону МнОп на одређени временски период. При том су за
време ангажовања у зони операције за националне и потребе ангажованог
контингента Војске Србије, били изложени истим ризицима и претњама као и
припадници Војске ангажовани на извршењу мандата МнОп. Предложеним
решењем (члан 5. Предлога закона) омогућава се да и ова лица под истим
условима као и остали припадници Војске Србије бораве у зони МнОп, уз
ограничење максималног трајања таквог ангажовања.
Одредбом члана 8. Предлога закона додатно се појашњава члан 21. важећег
закона у делу који се односи на спровођење међународних споразума на
основу којих се ангажују припадници Војске Србије, тако што се прецизира да
правила ангажовања прописују Уједињене нације, Европска унија или други
системи колективне безбедности за конкретну мултинационалну операцију, а не
као до сада министар одбране. Досадашње решење стварало је потешкоће у
испуњавању обавеза прописаних наведеним чланом, обзиром да министар
одбране нема уставна и законска овлашћења за обавезу која му је дата у члану
21. важећег закона. Уколико је нека од одредби у прописаним правилима
ангажовања за конкретну мисију у супротности са принципима на којима се
заснива упућивање припадника Војске Србије у МнОп, Влада прописује
национална ограничења (члан 3. став 5. Предлога закона).
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У члану 9. Предлога закона, усаглашавају се права која остварују припадници
Војске Србије и других снага одбране за време учешћа у МнОп са правима
дефинисаним у Закону о буџету Републике Србије, тако што припадници Војске
Србије и других снага одбране за време учешћа у МнОп више не остварују
право на плату него месечну накнаду. Након усвајања, ова измена захтеваће
усаглашавање одговарајућих прописа Владе Републике Србије у овој области.
Усвајањем предложених измена и допуна биће превазиђени проблеми у сфери
материјално-финансијског пословања и допринеће се стварању услова
логистичке одрживости ангажованих снага у МнОп. Изменом члана 40. важећег
закона (члан 14. Предлога) регулише се набавка покретних ствари, радови и
услуге у иностранству за потребе припадника Војске Србије и других снага
одбране када се налазе у МнОп. Изменом члана 38. важећег закона (члан 13.
Предлога), ствара се могућност да послови логистичке одрживости
ангажованих снага у мисијама буду ефикаснији током реализације, а да се све
функције логистике за ангажована средства наоружања и војне опреме у
мисијама спроводе у складу са националном регулативом.
Након сагледавања ефеката примене у пракси важећих законских решења,
закључено је да ће се предложеним изменама омогућити ефикаснија примена
одређених института.
Циљ који треба постићи доношењем овог закона је обезбеђивање јединственог
и ефикасног функционисања система одбране (Војске Србије и других снага
одбране) у МнОп и извршења додељених мисија и задатака Војске Србије,
првенствено друге мисије Војске Србије, ради чега је, као неоходна мера,
предложена измена појединих законских решења.
На кога и како ће највероватније утицати решења у Закону
Решења предвиђена у Предлогу закона утицаће на поступање релевантних
државних органа (Народне скупштине, председника Републике и Владе)
приликом доношења одлука о учешћу снага одбране Републике Србије у МнОп,
првенствено на дефинисање ефикаснијих и једноставнијих процедура
доношења одлука у овој области, као и координацију активности надлежних
органа државне управе.
Предлогом закона предвиђено је да Народна скупштина доноси одлуку о учешћу
у МнОп ван граница Републике Србије, као кровну и политичку одлуку
засновану на безбедносним и одбрамбеним потребама и интересима
Републике Србије, преузетим обавезама у области безбедности, одбране и
војне сарадње и цивилне заштите и расположивим материјалним, финансијскими
људским ресурсима система одбране. У одлуци Народне скупштине наводе се
МнОп у које се могу упутити припадници Војске Србије и других снага одбране, као и
њихов мандат. Одлука се не доноси за одређену календарску годину, као до
сада, већ важи до истека мандата одређене МнОп, односно до евентуалног
повлачења припадника Војске Србије пре истека мандата мултинационалне
операције уколико су се околности због којих су снаге ангажоване промениле, о
чему такође одлучује Народна скупштина.
Влада ће на основу одлуке Народне скупштине о учешћу у мултинационалним
операцијама, сваке године, доносити план реализације учешћа Војске Србије и
других снага одбране у мултинационалним операцијама за наредну годину
којим се операционализује одлука Народне скупштине. Истовремено, у случају
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потребе, Влада утврђује национална ограничења употребе Војске Србије и
других снага одбране у мултинационалним операцијама.
На основу одлуке Народне скупштине о учешћу у мултинационалним операцијама и
својим овлашћењима, председник Републике доноси одлуку о упућивању
припадника Војске Србије у МнОп.
Предлогом закона предлаже се образовање Координационог тела за усмеравање
активности надлежних органа државне управе у вези са учешћем Војске Србије и
других снага одбране у МнОп. Координационо тело чинили би представници
Министарства спољних послова, Министарства одбране, Министарства
унутрашњих послова, Министарства финансија и Министарства здравља, а по
потреби и других органа државне управеа његове задатке и начин рада
одредиће Влада.
Такође, Предлогом закона биће омогућено прибављање покретних ствари у
јавној својини, радова и услуга за потребе Војске Србије и других снага одбране
у МнОп.
Поред наведеног, Предлогом закона се мења и допуњује регулисање питања
права припадника Војске Србије и других снага одбране за време учешћа у
МнОп.
Какве трошкове ће примена Закона створити грађанима и привреди
Спровођење закона неће створити додатне трошкове за привредна друштва,
друга правна лица и предузетнике по основу припремања организације и
планова вршења делатности за потребе одбране.
За спровођење предложених решења у Предлогу закона обезбеђена су
средства у Закону о буџету Републике Србије за 2017. годину, а процена
финансијских ефекта достављена је у складу са Правилником о начину
исказивања и извештавања о процењеним финансијским ефектима закона,
другог прописа или другог акта на буџет, односно финансијске планове
организација за обавезно социјално осигурање (''Службени гласник РС'', број
32/15) Министарству финансија.
За финансирање учешћа Војске Србије и других снага одбране у МнОп у 2017.
години планирана су средства у укупном износу од 1.968.739.000 динара, од
чега је 1.518.739.000 динара обезбеђено у буџету Републике Србије, а
450.000.000 динара из уплата Уједињених нација на име надкнаде за учешће
Војске Србије у мултинационалним операцијама у 2017. години.
Сама примена решења предложених у Предлогу закона неће довести до
повећања издвајања из буџета за потребе учешћа Војске Србије и других снага
одбране у МнОп у наредним годинама, а обим потребних средстава зависиће
пре свега од обима ангажовања, односно учешћа.
Да ли су позитивне последице доношења Закона
такве да оправдавају трошкове које ће он створити
Позитивне последице доношења овог закона су такве да се обезбеђује
ефикасније функционисање учешћа у мултионационалним операцијама без
додатних средстава из буџета Републике Србије.

26
Да ли се Законом подржава стварање нових
привредних субјеката на тржишту и тржишна конкуренција
Предмет овог закона није уређивање делатности привредних субјеката и не
подржава се стварање нових привредних субјеката на тржишту и тржишна
конкуренција.
Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о Закону
У интерној процедури припреме Предлога закона учествовале су све
организационе јединице Министарства одбране и Војске Србије. Радна група за
израду Нацрта закона о изменама и допунама Закона о Војсци Србије
размотрила је и прихватила све писане примедбе и предлоге које су јој
достављене у интерној процедури спроведеној у Министарству одбране.
У претходно спроведеној процедури поводом текста нацрта закона који се није
мењао радна група је такође разматрала писане примедбе од стране осталих
државних органа у Републици Србији у процедури спроведеној на нивоу
ресорних министарства и државних органа из претходног мандата Владе
Републике Србије и уз образложење их информисала о прихватању, односно
не прихватању примедби.
Које ће се мере током примене Закона предузети
да би се остварило оно што се Законом предвиђа

I.

Прописи који ће бити донети и прописи који ће бити усклађени са
одредбама Предлога закона са роковима:

1. Уредба о начину прибављања покретних ствари у јавној својини, радова и
услуга у иностранству и располагања покретним стварима у иностранству
за потребе припадника Војске Србије и других снага одбране ангажованих
у мултинационалним операцијама – ДОНОШЕЊЕ;
Рок за доношење: 90 дана (члан 16. Предлога)
Носилац израде: припрема Министарство одбране, доноси Влада;
Основ за доношење: Сходно члану 14. став 2 Предлога, Влада треба да
пропише услове, начин прибављања и располагања покретним стварима у јавној
својини и начин вођења евиденције, као и начин прибављања радова и услуга у
иностранству за потребе припадника Војске Србије и других снага одбране
ангажованих у мултинационалним операцијама.
Разлог за доношење: У односу на постојеће законско решење, предметна
уредба би пружила могућност системског решења набавки/обезбеђења
покретних ствари, радова и услуга и у иностранству за потребе припадника
Војске Србије и других снага одбране када се налазе у МнОп, а имајући у
виду да национални прописи врло често нису компатибилни са прописима
земље у којој су ангажовани припадници Војске Србије и других снага
одбране, при чему постоје потребе прибављања неопходних покретних
средстава, радова и услуга у иностранству.

2. Правилник

о ближим условима и начину остваривања права
припадника Војске Србије у мултинационалним операцијама –
ДОНОШЕЊЕ;
Рок за доношење: 90 дана (члан 16. Предлога)
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Носилац израде: Министарство одбране;
Основ за доношење: Сходно члану 10. став 2. Предлога, министар одбране
прописује ближе услове и начин остваривања права припадника Војске Србије
из става 1. тач. 3), 5) и 6) предметног члана.
Разлог за доношење: Пропис до данас није донет и поред тога што је
постојао правни основ за доношење у члану 25. став 2. Закона из следећих
разлога:
- правилник није могао да се донесе пре доношења Уредбе о начину
остваривања права на осигурање припадника Војске Србије и других
снага одбране који се упућују у МнОп, а имајући у виду да је у члану 25.
став 1. тачка 5) важећег закона, међу правима које имају припадници
Војске Србије и друге снаге одбране који се ангажују у МнОп, прописано је
право на лично осигурање од болести, ризика рањавања, тешких повреда,
инвалидитета или смрти које се обезбеђује на терет надлежног
министарства за време учешћа у мултинационалној операцији.
- Након доношења Уредбе о начину остваривања права на осигурање
припадника Војске Србије и других снага одбране који се упућују у
мултинационалне операције („Сл. гласник РС”, бр. 121/14), израђен је
Предлог предметног правилника, али је уочено да правни основ за
доношење правилника треба изменити. Наиме, како су поједина права
која су прописана чланом 25. став 1. Закона, као што су увећање плате,
увећан стаж осигурања, накнада трошкова за ризик у служби и додатке за
географске и климатске услове и лично осигурање од болести, ризика
рањавања, тежих повреда, инвалидитета или смрти које се обезбеђује на
терет надлежног министарства за време учествовања у МнОп, већ
регулисана посебним прописима дошло се до закључка да предметним
правилником треба регулисати само право на накнаду трошкова путовања
за једно путовање до места становања и назад за сваких шест месеци
проведених у МнОп и право на путне трошкове и бесплатан одмор у
објектима предвиђеним за одмор и рекреацију по повратку из
мултинационалне операције.
- Поред тога, уочено је да законом није регулисано право на накнаду
трошкова превоза до места становања и назад у случају смрти крвног
сродника у правој линији, супружника, ванбрачног партнера, пасторка,
усвојитеља и усвојеника, браће и сестара, те да припадници Војске Србије
и друге снаге одбране који су ангажовани у МнОп то право нису могли ни
остварити, због чега је предложена допуна члана 25. став 1. важећег
Закона.
Доношењем Закона о изменама и допунама Закона о употреби Војске Србије
и других снага одбране у МнОп ван граница Републике Србије, отклањају се
правне препреке за доношење предметног Правилника.

3. Уредба о основима и мерилима за увећање плате и друга новчана
примања припадника Војске Србије и других снага одбране за време
учешћа у мултинационалним операцијама ван граница Републике
Србије – ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ;
Рок за доношење измена и допуна: 90 дана (члан 15. Предлога);
Носилац израде: припрема Министарство одбране, доноси Влада;
Основ за доношење: Члан 9. Предлога, којим се мења члан 24. став 2.
важећег закона, Влада прописује основе и мерила за месечне накнаде и
друга новчана примања за учешће у МнОп.
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4. Критеријуми за избор и начин избора припадника Војске Србије,
припадника Министарства унутрашњих послова, особља цивилне
заштите и запослених у органима државне управе који се припремају и
обучавају за учешће у мултинационалним операцијама и начин
издавања сертификата о оспособљености – ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ;
Рок за доношење измена и допуна: 90 дана (члан 15. Предлога);
Носилац израде: Министарство одбране за припаднике Војске Србије,
Министарство унутрашњих послова за полицијске службенике и надлежни
министар за запослене у органима државне управе
Основ за доношење: Члан 14. важећег закона, а у циљу усклађивања
одредби постојећег прописа са изменама из Предлога закона, као и
усклађивање са Захтевом Секретаријата Уједињених нација према владама
држава контрибутора снага и чланица Уједињених нација да доставе ноту /
потврду о сертификацији обучености снага које се упућују у мисију.

II.
1.

Одлуке државних органа предвиђених Законом

Одлука Народне скупштине о употреби Војске Републике Србије и других
снага одбране у мултинационалним операцијама ван граница Републике
Србије
Рок за доношење: 90 дана (члан 16. Предлога) – нулта Одлука;
Носилац израде: Министарство одбране; Одлуку предлаже Влада;

Основ за доношење: Члан 2. Предлога, којим се мења члан 7 важећег
закона
2.

Одлука Председника Републике Србије о упућивању припадника Војске
Србије у мултинационалне операције
Рок за доношење: 90 дана (члан 16. Предлога);
Носилац израде: Министарство одбране;
Основ за доношење: Члан 9. Закона о употреби Војске Србије и других
снага одбране у мултинационалним операцијама ван граница Републике
Србије.

3.

Годишњи план реализације учешћа Војске Србије и других снага
одбране у мултинационалним операцијама
Рок за доношење: 90 дана (члан 16. Предлога);
Носилац израде: Министарство одбране у сарадњи са надлежним
министарствима. Влада разматра и доноси Годишњи план употребе.
Основ за доношење: Члан 3. Предлога, којим се мења члан 8. важећег
закона

4.

Одлука Владе Републике Србије о учешћу и упућивању припадника
Министарства унутрашњих послова, особља цивилне заштите и
запослених у органима државне у мултинационалне операције
Рок за доношење: 90 дана (члан 16. Предлога);
Носилац израде: Министарство унутрашњих послова за полицијске
службенике и надлежно министарство за запослене у органима државне
управе
Основ за доношење: Члан 10. Закона о употреби Војске Србије и других
снага одбране у МнОп ван граница Републике Србије
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III.
1.

Предузимање мера током примене Закона да би се остварило оно
што се Законом предвиђа

Образовање Тела за координацију послова за усмеравање активности у
вези са учешћем Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним
операцијама Владе Републике Србије.
Рок за образовање: 90 дана (члан 16. Предлога);
Носилац израде: на образложен предлог Министарство одбране, у складу
са Законом о Влади, Тело за координацију образује Влада, која посебним
актом/прописом одређује састав, задатке и начин његовог рада.
Основ за доношење: Члан 7. Предлога, којим се додаје нови члан 17а.
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ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
1. Овлашћени предлагач прописа:Влада
Обрађивач: Министарство одбране
2. Назив прописа
ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О УПОТРЕБИ
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И ДРУГИХ СНАГА ОДБРАНЕ У МУЛТИНАЦИОНАЛНИМ
ОПЕРАЦИЈАМА ВАН ГРАНИЦА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
DRAFT LAW ON AMENDMENTS TO THE LOW ON ENGAGEMENT OF THE
SERBIAN ARMED FORCES AND OTHER DEFENCE FORCES IN
MULTINATIONAL OPERATIONS OUTSIDE THE REPUBLIC OF SERBIA
BORDERS
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):
а) Одредба Споразума која се односе на нормативну садржину прописа
ОВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА СЕ УНАПРЕЂУЈЕ
ЕФИКАСНОСТ
СИСТЕМА
УПОТРЕБЕ
ВОЈСКЕ
СРБИЈЕ
У
МИЛТИНАЦИОНАЛНИМ ОПЕРАЦИЈАМА, А ДЕО ТИХ ОПЕРАЦИЈА СУ
МИСИЈЕ ЕУ, ЧИМЕ СЕ УНАПРЕЂУЈЕ ПОЛИТИЧКИ ДИЈАЛОГ У ВЕЗИ СА
ЗАЈЕДНИЧКИМ СТАВОВИМА О БЕЗБЕДНОСТИ И СТАБИЛНОСТИ У
ЕВРОПИ, УКЉУЧУЈУЋИ САРАДЊУ У ОБЛАСТИМА ОБУХВАЋЕНИМ
ЗАЈЕДНИЧКОМ СПОЉНОМ И БЕЗБЕДНОСНОМ ПОЛИТИЛОМ ( ЧЛАН 10.
СТАВ 2. ТАЧКА г) ССП-а).
б)

Прелазни
Споразума

рок

за

усклађивање

законодавства

према

одредбама

СПОРАЗУМ НЕ САДРЖЕ ОДРЕДБЕ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА НОРМАТИВНУ
САДРЖИНУ НАЦРТА ЗАКОНА
в) Оцена испуњености обавезе које произилазе из наведене одредбе
Споразума
/
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза које
произилазе из наведене одредбе Споразума
/
д) Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина Европске
уније
ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О УПОТРЕБИ
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И ДРУГИХ СНАГА ОДБРАНЕ У МУЛТИНАЦИОНАЛНИМ
ОПЕРАЦИЈАМА ВАН ГРАНИЦА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НИЈЕ ПРЕДВИЂЕН
НАЦИОНАЛНИМ ПРОГРАМОМ ЗА ИНТЕГРАЦИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У
ЕВРОПСКУ УНИЈУ.
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4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније:
а) Навођење одредби примарних извора права Европске уније и оцене
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
/
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 ОДГОВАРАЈУЋИ 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. Сарадња са Европском унијом и учешће консултаната у изради прописа
и њихово мишљење о усклађености.
ПРЕДЛОГ
ЗАКОНА
НИЈЕ
БИО
ПРЕДМЕТ
КОНСУЛТАЦИЈА
СА
ПРЕДСТАВНИЦИМА ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ, С ОБЗИРОМ ДА СЕ НАЦРТОМ
ЗАКОНА НЕ ВРШИ УСКЛАЂИВАЊЕ СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

