
 

З А К О Н 

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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учешће Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним 
операцијама. 

Годишњи план припрема Министарство одбране у сарадњи са 
надлежним 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 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”. 

 


