
 

На основу члана 140. Устава Републике Србије и члана 7. Закона о 
употреби Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним 
операцијама ван граница Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 88/09 и 
36/18), 

Народна скупштина Републике Србије, на седници Другог 
ванредног заседања у Тринаестом сазиву, одржаној 27. фебруара 2023. 
године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 
О УПОТРЕБИ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И ДРУГИХ СНАГА ОДБРАНЕ 

У МУЛТИНАЦИОНАЛНИМ ОПЕРАЦИЈАМА ВАН ГРАНИЦА 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 

 
1. У тачки 1. Одлуке о употреби Војске Србије и других снага одбране у 
мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије 
(„Службени гласник РС”, број 94/19), после подтачке 1.18, додају се нове 
подтачке 1.18a, 1.18б и 1.18в, које гласе: 
 
„1.18а Војна мисија Европске уније за обуку у Мозамбику (European Union 
Training Mission in Mozambique - EUTM Mozambique), 

1.18б Операција независне међународне мировне организације 
Мултинационалне снаге и посматрачи (MFO) на Синајском полуострву, 

1.18в Борбене групе Европске уније за управљање кризним ситуацијама 
(HELBROC).” 

 
2. У тачки 2, после подтачке 2.18, додају се нове подтачке 2.18а, 2.18б и 
2.18в, које гласе: 
 
„2.18а Војна мисија Европске уније за обуку у Мозамбику (European 
Union Training Mission in Mozambique - EUTM Mozambique), 
успостављена је Одлуком Савета за спољне послове у формату 
шефова дипломатије 12.  јула 2021. године у Бриселу (2021/1143/CFSP 
од 12. јула 2021. године). Мандат мисије се периодично продужава, а 
обухвата подизање нивоа оперативних способности Оружаних снага 
Мозамбика, успостављање структуре за командовање и контролу - С2, 
обуку припадника Оружаних снага Мозамбика у руковању војном 
опремом доступном након донације Европске уније и успостављање 
система научених лекција и најбољих пракси, ради праћења 
постигнутих резултата и напретка у обуци Оружаних снага Мозамбика. 
 

2.18б Операција независне међународне мировне организације 
Мултинационалне снаге и посматрачи (MFO) на Синајском полуострву, 
настала је након што су 1967. и 1973. године, донете Резолуције 
Уједињених нација, бр. 242. и 338. Наведене резолуције одобрене су од 
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стране Савета безбедности Уједињених нација, за постизање помирења 
у Израелско-арапском конфликту.  
 
2.18в Борбене групе Европске уније за управљање кризним ситуацијама 
(HELBROC), настале су 2000. године, након састанка Европског савета у 
Ници. За разматрање ангажовања борбене групе на нивоу Европске 
уније, потребно је да постоји кризна ситуација, као и потреба за брзим 
ангажовањем. Ангажовање борбене групе могло би бити покренуто као 
одговор на захтев Уједињених нација, те је у начелу, условљено 
постојањем резолуције Савета безбедности. Борбена група Европске 
уније HELBROC, основана је потписивањем Писма о намерама, 21. 
новембра 2005. године, односно Техничког споразума, 13. новембра 
2006. године. Република Србија ће бити у приправности у оквиру ове 
борбене групе, током прве половине 2023. године, али није искључена 
могућност ангажовања и у другим борбеним групама у наредном 
периоду.” 
 
3. Тачка 3. мења се и гласи: 
 
„3. Планирано је упућивање до 800 припадника Војске Србије у току 
календарске године у мултинационалне операције. Планирано је да се 
ангажују следећи капацитети: војни посматрачи, штабни официри и 
подофицири, медицинско особље у санитетским тимовима и војној 
болници, јединице нивоа пешадијског одељења, пешадијског вода и 
пешадијске чете, инжињеријска јединица и аутономни тим за заштиту 
бродова. Министарство одбране и Војска Србије располажу људством, 
обученим и опремљеним према захтеваним стандардима за учешће у 
мултинационалним операцијама.” 
 

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

РС Број 8 

У Београду, 27. фебруара 2023. године  

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

ПРЕДСЕДНИК 
 

др Владимир Орлић 

 


