
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 Деветој седници
Другог редовног заседања у 2012. години, одржаној 24. децембра 2012.
године, донела је

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

СРБИЈЕ И ДРУГИХ СНАГА ОДБРАНЕ У
МУЛТИНАЦИОНАЛНИМ ОПЕРАЦИЈАМА У 2012. ГОДИНИ

1. Усваја се Годишњи план употребе Војске Србије и других
снага одбране у мултинационалним операцијама у 2012. 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 43
У Београду, 24. децембра 2012. 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 2012. 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 2012. години у следећим мултинационалним
операцијама:

1. Министарство одбране:

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 Обали
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 Војске Србије у оквиру система „stand by”
аранжмана Уједињених нација – UNSAS;

8) Мисија Европске уније за обуку безбедносних снага Сомалијске
Републике у Републици Уганди – EUTM Somalia;

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

2. Министарство унутрашњих послова:

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

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

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

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.
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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.

3. Мировна операција Уједињених нација у Републици Обали
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.

4. 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.

5. 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.

6. Мировна операција Уједињених нација на Блиском истоку – UNTSO
успостављена је Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација број 50
(1948). Мандат мисије је успостављен 1948. године и не подлеже периодичном
продужавању.

7. Ангажовање капацитета Војске Србије у оквиру система „stand by”
аранжмана Уједињених нација – UNSAS, вршиће се у складу са потребама
Уједињених нација.

8. Мисија Европске уније за обуку безбедносних снага Сомалијске
Републике у Републици Уганди – EUTM Somalia успостављена је Резолуцијом
Савета безбедности Уједињених нација број 1872 (2009) и одлукама Савета
Европске уније бр. 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.

9. Војна операција поморских снага Европске уније у Сомалијској
Републици – EUNAVFOR Somalia – Operation ATALANTA успостављена је
резолуцијама Савета безбедности Уједињених нација бр. 1814, 1816, 1838 и
1846 (2008) и одлукама Савета Европске уније број 851 од 10. новембра 2008.
године и број 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.

10. 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.
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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
медицинским 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.

Медицински тим се ангажује на период од шест месеци, а намењен је за
медицинску евакуцију 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.

У 2012. години планиранa је реализација редовних ротација ангажованих
припадника Војске Србије.

Ситуација у MONUSCO је тренутно сложена. На истоку земље је
ситуација сложенија због учесталих напада паравојних формација, без
елемената угрожавања безбедности ангажованих припадника Војске Србије.

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 мандатом 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.

У 2012. години планиранa је реализација редовних ротација ангажованих
припадника Војске Србије.

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

Полицијски службеници ангажују се са мандатом у трајању од годину
дана. До сада је у UNMIL било ангажовано 42 полицијских службеника, од чега
пет жена.

У 2012. години планирана је редовна ротација (замена) шест полицијских
службеника.

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

Ситуација у Републици Либерији је стабилна, без елемената угрожавања
безбедности ангажованих припадника Војске Србије и Министарства
унутрашњих послова.
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3. Мировна операција Уједињених нација у Републици Обали
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 мандатом 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.

У 2012. години планиранa је реализација редовних ротација ангажованих
припадника Војске Србије.

Тренутна ситуација у Републици Обали Слоноваче је нестабилна, али
без елемената угрожавања безбедности ангажованих припадника Војске
Србије.

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 се ангажују 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.

У 2012. години планирана је реализација редовних ротација ангажованих
припадника Војске Србије.

У Министарству унутрашњих послова планирано је да у 2012. години
отпочне ангажовање са два полицијска службеника у склопу полицијског дела
мисије (UNPOL).

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

Ситуација у Републици Кипар је стабилна, без елемената угрожавања
безбедности ангажованих припадника Војске Србије.

5. Мировна операција Уједињених нација у Републици Либан
– UNIFIL

Војска Србије учествујe у UNIFIL од 21. децембра 2010. године, са
штабним официрима. Тренутно је у UNIFIL ангажовано пет припадника Војске
Србије са мандатом у трајању од шест месеци.

Припадници Војске Србије се ангажују на координацији активности у
циљу 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
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хуманитарних операција ради нормализације животних услова, повратка
расељених лица и подршке успостављању владавине права.

У 2012. години планирана је реализација редовних ротација ангажованих
припадника Војске Србије. Поред наведеног, планирано је повећање
ангажовања додатним упућивањем 58 припадника Војске Србије и то штабних
официра, медицинског тима и јединице нивоа вода са елементом за подршку.

Општа безбедносно-политичка ситуација у Републици Либан је
погоршана, али без елемената угрожавања безбедности ангажованих
припадника Војске Србије.

6. Мировна операција Уједињених нација на Блиском истоку
– UNTSO

Војска Србије до сада није учествовала у мисији Уједињених нација за
надгледање примирја на Блиском истоку – UNTSO.

У складу са важећим мандатом, Мисија је ангажована на спречавању
обнове сукоба између Израела и арапских земаља. Задатак снага Уједињених
нација је надгледање линије раздвајања и прекида ватре између сукобљених
снага у подручју Суецког канала и Голанске висоравни и истовремено пружање
помоћи и подршке снагама Уједињених нација у јужном Либану. Мисија UNTSO
тренутно ангажује војне посматраче у оквиру три различите мисије Уједињених
нација на Блиском Истоку: Посматрачка група Либан (Observer Group Lebanon –
OGL) која подржава UNIFIL на југу Либана, Посматрачка група на Голану
(Observer Group Golan – OGG) и Посматрачка група Египат (Observer Group
Egypt - OGE).

Војска Србије је планирала да у 2012. години отпочне ангажовање у
наведеној мировној операцији упућивањем једног војног посматрача. Период
ангажовања војног посматрача је годину дана.

Безбедносна ситуација у зони одговорности UNTSO релативно је
стабилна и карактерише је груписање јединица израелских оружаних снага
према Либану и нерешен проблем разграничења између Либана, Израела и
Сирије.

7. Ангажовање капацитета Војске Србије у оквиру система
„stand by” аранжмана Уједињених нација – UNSAS

У складу са извршавањем преузетих обавеза из Повеље Уједињених
нација које се односе на међународну сарадњу и употребу Војске Србије у
мултинационалним операцијама Уједињених нација ван граница Републике
Србије, донет је Закон о потврђивању Меморандума о разумевању између
Владе Републике Србије и Уједињених нација о доприносу систему „stand by”
аранжмана Уједињених нација – UNSAS, ради стављања одређених капацитета
Војске Србије на располагање Уједињеним нацијама за ангажовање у
мултинационалним операцијама („Службени гласник РС – Међународни
уговори”, број 2/12).

Ангажовање капацитета Војске Србије, обухваћених „stand by”
аранжманом, реализује се у мировним операцијама са мандатом Уједињених
нација, за које Уједињене нације упуте захтев Републици Србији за ангажовање
достављених капацитета.

Капацитети Војске Србије за потребе ангажовања, сагласно „stand by”
аранжману са Уједињеним нацијама, су:

– медицински тим (шест лица);
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– хируршки тим (шест лица);

– 10 војних посматрача;

– 15 штабних официра.

8. Мисија Европске уније за обуку безбедносних снага
Сомалијске Републике у Републици Уганди – EUTM Somalia

Војска Србије до сада није учествовала у Мисији Европске уније за обуку
безбедносних снага Сомалијске Републике у Уганди – EUTM Somalia.

Мисија Европске уније за обуку безбедносних снага Сомалијске
Републике у Републици Уганди је, у складу са важећим мандатом, ангажована
на поновном успостављању, обуци, опремању и одржавању степена
спремности Сомалијских снага безбедности. Истовремено, подстичу се државе
чланице Европске уније, као и међународне и регионалне организације, да
понуде техничку подршку за обуку и опремање Сомалијских снага безбедности.

Задатак Мисије је пружање подршке Сомалијској прелазној влади, помоћ
народу и стабилизација тренутне ситуације. Војна обука се изводи у Републици
Уганди, где су безбедносни услови бољи него у Сомалијској Републици. Мисија
се одвија уз сарадњу са Уједињеним нацијама и Афричком унијом.

Војска Србије планира да у 2012. години отпочне ангажовање у
наведеној мисији Европске уније упућивањем једног штабног официра. Период
ангажовања штабног официра је шест месеци.

Безбедносна ситуација у Републици Уганди је релативно стабилна.
Опасност од повремених терористичких напада у зони мултинационалне
операције Европске уније није искључена.

9. Војна операција поморских снага Европске уније у
Сомалијској Републици – EUNAVFOR Somalia – Operation

ATALANTA
Војска Србије до сада није учествовала у војној операцији поморских

снага Европске уније у Сомалијској Републици – EUNAVFOR Somalia –
Operation ATALANTA.

Војна операција поморских снага Европске уније у Сомалијској
Републици – EUNAVFOR Somalia – Operation ATALANTA је, у складу са
важећим мандатом, ангажована на спречавању и превенцији деловања пирата
и оружане пљачке дуж обале Сомалијске Републике. Операција се изводи у
оквиру Заједничке безбедносне и одбрамбене политике Европске уније.
Поморске снаге Европске уније изводе операцију у зони Црвеног мора,
Аденског залива и Индијског океана. Поред држава чланица Европске уније,
мултинационалној операцији повремено дају допринос и државе које нису
чланице Европске уније: Норвешка, Хрватска, Црна Гора и Украјина.

Војска Србије је планирала да у 2012. години отпочне ангажовање у
наведеној операцији Европске уније упућивањем два штабна официра и
медицинског тима до три лица. Период ангажовања припадника Војске Србије
је шест месеци.

Безбедносна ситуација у Сомалијској Републици је нестабилна због
присуства криминалних група које су организатори пиратских напада у обалном
појасу, али без елемената угрожавања безбедности ангажованих припадника
Војске Србије. 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.
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10. 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 мандатом у трајању од годину дана.

У 2012. години планирана је редовна ротација (замена) пет полицијских
службеника.

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.

11. Цивилне мисије Европске уније за управљање кризама
Министарство унутрашњих послова планирало је 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 2012. ГОДИНИ
Одредбом члана 5. тачка 4. Закона о одбрани („Службени гласник РС”,

бр. 116/07, 88/09, 88/09 – др. закон и 104/09), прописано је да се одбрана земље
остварује учешћем у мултинационалним операцијама. Такође, учешћем у
мултинационалним операцијама испуњавају се међународно прихваћене
обавезе, које произилазе из чланства Републике Србије у Уједињеним нацијама
и другим међународним организацијама.

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 Европске уније и Партнерства за мир третира као
равноправни партнер, који активно доприноси очувању мира и стабилности у
свету.

Ангажовањем припадника Војске Србије у мултинационалним
операцијама под мандатом Европске уније, у оквиру Заједничке безбедносне и
одбрамбене политике, Република Србија би се интегрисала у ову важну област
активности Европске уније, што би имало повољан утицај и на укупан процес
европских интеграција Републике Србије.

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

Припадници Министарства унутрашњих послова учешћем у
мултинационалним операцијама стичу нова искуства и имају прилику да током
извршавања административних делатности стичу знања у примени најновијих
технологија и електронског пословања. Поред тога, припадници Министарства
унутрашњих послова упознају се са стандардизованим полицијским
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процедурама, чиме се у перспективи олакшава интегрисање наше полиције у
међународну полицијску сарадњу и прилагођавање начина рада светским
стандардима.

V. РАСПОЛОЖИВЕ СНАГЕ И МАТЕРИЈАЛНА И ФИНАНСИЈСКА
СРЕДСТВА ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У МУЛТИНАЦИОНАЛНИМ

ОПЕРАЦИЈАМА У 2012. ГОДИНИ
Годишњим планом употребе Војске Србије и других снага одбране у

мултинационалним операцијама у 2012. години планирано је упућивање до 222
припадника Војске Србије и 15 припадника Министарства унутрашњих послова
у мултинационалним операцијама Уједињених нација и Европске уније.

Војска Србије располажe 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 2012. години.

За реализацију Годишњег плана употребе Војске Србије и других снага
одбране у мултинационалним операцијама у 2012. години потребна су
финансијска средства у износу од 525.767.000 динара, која су обезбеђена
Законом о буџету Републике Србије за 2012. годину („Службени гласник РС”,
бр. 101/11 и 93/12), у оквиру раздела Министарства одбране и Министарства
унутрашњих послова.


