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акључивањем међународних уговора у области безбедно-
сти и одбране, Војска Србије постаје чинилац међународне 

сарадње, што држави намеће одређене одговорности и, на посе-
бан начин, уређује међународноправни положај њених припадни-
ка. У раду су представљени настанак и развој идеје о заједничкој 
европској одбрани и безбедности, обавезе Републике Србије и до-
маћи правни оквир који регулише ову област. 

Циљ Заједничке спољне и безбедносне политике ЕУ, успоста-
вљене Уговором из Мастрихата, јесте очување мира и јачање ме-
ђународне безбедности у складу са принципима из Повеље Уједи-
њених нација. Да би тај циљ био остварив, приступило се развоју 
Заједничке политике безбедности и одбране, којом Унија преузима 
водећу улогу у мировним операцијама и спречавању конфликта.  

Анализом садржаја домаћих и међународних аката приказан је 
еволутивни развој идеје о постојању колективне безбедности, до-
нети су акти за њено спровођење и услови потребни за успешно 
извршење постављених задатака. Такође, коришћени су компара-
тивни и историјски метод, као и метод дедукције. 

Може се закључити да нова област интеграција у Европи усло-
вљава да оружане снаге држава чланица добијају улогу у међуна-
родним односима покрећући низ институционалних реформи и про-
мену схватања друштвене улоге војске. Међународно војно ангажо-
вање на регионалном и глобалном нивоу, уз билатералну сарадњу, 
средство је за отклањање претњи националној безбедности уз оја-
чавање способности националног система одбране. Да би такво ан-
гажовање било легитимно неопходно је испунити строге услове. 

Кључне речи: Заједничка политика безбедности и одбране, 
Европска унија, Војска Србије 
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Увод 

вропска унија (ЕУ) настала је на идеји економског развоја земаља чла-
ница, због чега се те земље тешко одлучују за интеграције у областима 

које су традиционално везане за суверенитет, па је Заједничка одбрамбена и 
безбедносна политика (CSDP) најмлађа у односу на остале политике.  

Идеја о постојању колективне безбедности није нова, али свој замах доживља-
ва након Другог светског рата и усвајања Повеље Уједињених нација. Као први 
циљ Уједињених нација наводи се одржање међународног мира и безбедности. У 
ту сврху дозвољено је предузимање ефикасних колективних мера ради спречава-
ња и отклањања претњи миру и сузбијање аката агресије или других повреда ми-
ра, када то није могуће постићи мирним средствима, а у складу с начелима правде 
и међународног права. Сви чланови Уједињених нација се обавезују да на позив 
Савета безбедности ставе на располагање оружане снаге, помоћ и олакшице, 
укључујући и право пролаза, неопходне ради одржања међународног мира и без-
бедности. Кад Савет безбедности донесе одлуку о употреби силе, он ће позвати 
државу чланицу која није заступљена у Савету да учествује у доношењу одлука ко-
је се односе на употребу контингената оружаних снага тога члана. Повеља предви-
ђа оснивање Комитета војног штаба ради давања савета и указивања помоћи Са-
вету безбедности у свим питањима која се тичу војних потреба. Комитет војног 
штаба сачињавају начелници штабова сталних чланова Савета безбедности или 
њихови представници. Чланство у Уједињеним нацијама не брани регионално 
удруживање својих држава чланица у погледу заједничке одбрамбене политике. 
Позивајући се на ово овлашћење, по окончању Другог светског рата, у неколико 
наврата, предузимани су покушаји организовања европских држава у погледу за-
једничке одбрамбене политике, али нису били превише успешни.  

Завршетак хладног рата и распад СФРЈ показали су да је Европа неспрем-
на да успешно решава кризне ситуације и да је потребно створити оквир унутар 
којег се могу ангажовати војне снаге европских држава на регионалном нивоу.  

Западноевропска унија (ЗЕУ/WEU) је од свог настанка била простор за кон-
султације у вези с питањем из области безбедности и одбране у Европи. У 
оквиру ње почео је да се развија Европски идентитет безбедности и одбране 
(ESDI), који је, 1999. године, трансформисан у Европску политику одбране и 
безбедности (ESDP). Потписивање споразума познатог под именом „Задаци из 
Петерсберга” Савета Западноевропске уније 1992. године, предвидео је три си-
туације у којима се могу користити војне снаге: хуманитарне и спасилачке ми-
сије, задаци на очувању мира и борбена сила у случају кризе.  

Ступање на снагу Амстердамског уговора 1999. године је, поред осталог, до-
вело до успостављања нових структура и задатака за ЕУ – Заједничку спољну и 
безбедносну политику. Утврђени су војни задаци које ЕУ може да предузима и 
назначена је могућност развоја њене будуће одбрамбене политике, остављањем 
могућности да чланице заузму заједнички став у погледу изазова по безбедност. 
Најзначајнији допринос Амстердамског споразума Заједничкој спољној и безбед-
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носној политици јесте увођење институције Високог представника ЕУ за спољну 
и безбедносну политику. На састанку Европског савета у Келну чланице су се из-
јасниле да би ЕУ требало да има војне капацитете како би самостално одговори-
ла на међународну кризу. Предложене су и институционалне реформе.  

Лисабонски уговор представља измену и допуну ранијих уговора. Значајан 
је јер садржи одредбе које се односе на Заједничку спољну и безбедносну по-
литику. Високом представнику додељена је и функција заменика председника 
Европске комисије и председавајућег Савета за спољне послове. Ове две раз-
личите функције пружају могућност коришћења свих неопходних средстава ЕУ 
у решавању кризе.  

Заједничка безбедносна политика ЕУ  
и Република Србија 

Поступак прикључења Републике Србије Европској унији одвија се постепе-
но, отварањем 35 поглавља у којима се процењује напредак који је држава кан-
дидат учинила у одређеним пољима. У поглављу 31 један од аспеката усагла-
шености односи се на учешће кандидата у Заједничкој одбрамбеној политици 
Уније: усклађивањем законодавства Србије са правом ЕУ, активним учешћем у 
мисијама ЕУ, као и доприносу изградњи заједничких безбедносних способности 
и очувању заједничке безбедности у Европи.  

Заједничка политика безбедности и одбране је оно што истиче супранацио-
нални идентитет Уније, јер она не представља само прост збир својих чланица 
већ је и посебан учесник међународних односа и потписник међународних спо-
разума. Отпочињањем самосталних војних мисија, Унија постаје признат уче-
сник на међународној сцени, али се тежиште помера са одбране на поље међу-
народне или регионалне безбедности. 

Најмлађа заједничка политика Уније разликује се од осталих политика, јер 
за њено спровођење нема директива које је потребно уградити у домаће зако-
нодавство, већ се приступа раније усвојеним циљевима и даје допринос њихо-
вом извршењу. Учешће припадника Војске Србије у мисијама које ЕУ има у све-
ту важан је елемент државности. При томе Војска добија двоструку улогу: прва 
је оправданост њеног ангажовања ван националних граница, а друга средство 
спољне политике, јер прелази пут од одбрамбених задатака до средства за 
спречавање конфликта и решавање кризе.  

Међународноправни оквир  

Уговор о Европској унији, у одељку који се односи на Заједничку безбедно-
сну и одбрамбену политику, дефинише операције управљања кризама као ци-
вилне и/или војне операције које се одвијају изван граница Уније ради одржања 
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мира, спречавања сукоба и јачања међународне безбедности у складу с наче-
лима Повеље Уједињених нација. Класификовани су задаци обухваћени овим 
операцијама: заједничке операције разоружања, хуманитарни и спасилачки за-
даци, војно саветовање и помоћ, спречавање сукоба и очувања мира, задаци 
борбених снага у управљању кризама, укључујући успостављање мира и ста-
билизацију после оружаних сукоба.  

Европска одбрамбена агенција је са Србијом, 2013. године, потписала Уго-
вор о административној сарадњи, којим се омогућава учешће Републике Срби-
је у пројектима и програмима EDA. Исти споразуми потписани су са Норве-
шком, Швајцарском и Украјином. Учествовање у овим операцијама Уније наме-
ће припадницима Војске Србије обавезу поштовања принципа међународног 
права, али и договореног опсега овлашћења из уговора. Ниједан од ових угово-
ра не може да утиче на права и обавезе страна уговорница из других међуна-
родних уговора и инструмената којима су установљени међународни судови и 
трибунали. Република Србија је учешће војних и других одбрамбених снага у 
мисијама ЕУ регулисала прихватањем модела оквирног споразума, који на оп-
шти начин уређује ову материју.1 Поред овог међународног уговора, за статус и 
положај припадника Војске Србије који учествују у операцијама управљања 
кризама Европске уније битни су и уговори које Унија закључује са државом до-
маћином. Државе чији припадници учествују у операцији задржавају право да 
на територији државе домаћина врше кривичну и дисциплинску надлежност 
над својим припадницима у складу са националним правом.  

Учешће припадника Војске Србије у војној операцији ЕУ за управљање кри-
зом спроводи се на основу одлуке Савета и накнадним амандманима. Србија 
има иста права и обавезе у погледу свакодневног управљања том операцијом 
као и државе чланице Европске уније које учествују у њој. Виши војни пред-
ставник представља српски контингент у војној операцији ЕУ за управљање 
кризом. Он ће се консултовати са командантом снага ЕУ о свим питањима која 
утичу на ту операцију и биће одговоран за свакодневну дисциплину српског 
контингента. Преко њега Република Србија ће благовремено обавестити ко-
манданта операције ЕУ о свакој промени свог учешћа, а командант операције 
ЕУ може, након консултација са Републиком Србијом, у свако доба затражити 
повлачење њеног контингента. Мада особље које упућује Република Србија из-
вршава своје дужности и понаша се искључиво у складу са интересом одређе-
не војне операције ЕУ за управљање кризом, за време трајања мисије све сна-
ге и особље који учествују у тој операцији остаће под пуном контролом својих 
националних органа, а они ће пренети оперативну и тактичку команду и/или 
контролу над својим снагама и особљем на команданта операције ЕУ који има 
право да преноси своја овлашћења.  

                              
1 Споразум између Европске уније и Републике Србије, којим се установљава оквир уче-

шћа Србије у операцијама управљања кризама Европске уније, потписан је 8. јуна 2011, a 
ступио је на снагу 1. августа 2012. године. 



ВОЈНО ДЕЛО, 3/2021 

 

 52  

 

Учешће у операцијама ЕУ подразумева трошкове које расподељују земље 
учеснице, па тако и Република Србија. Изузетак представљају трошкови опера-
ција ЕУ које имају војне или одбрамбене импликације. 

Домаћи правни оквир 

У Стратегији националне безбедности Републике Србије наглашено је да, 
уз уважавање интереса очувања сопственог територијалног интегритета и су-
веренитета, Република Србија своју спољну и безбедносну политику, у највећој 
мери, усклађује са позицијама и деловањем ЕУ у свим најважнијим питањима 
глобалног, европског и регионалног карактера. Кроз процес европских интегра-
ција, Србија изражава спремност да изграђује капацитете и способности систе-
ма националне безбедности, у складу са стандардима и обавезама које произ-
лазе из Европске безбедносне и одбрамбене политике. Зато је Стратегија на-
ционалне безбедности Републике Србије усклађена са Стратегијом безбедно-
сти ЕУ и у њој су идентификовани изазови, ризици и претње по безбедност Ср-
бије, посебно у регионалном и националном контексту.  

Устав, као највећи правни акт, садржи одредбе које се односе на Војску. 
Њиме је предвиђена цивилна и демократска контрола Војске, али и њена упо-
треба ван граница земље. Одлуку о томе доноси Народна скупштина на пред-
лог Владе. У одлуци Народне скупштине о ангажовању Војске и других снага 
одбране наводе се: назив мултинационалне операције, мандат и укупан број 
припадника Војске Србије који се могу ангажовати у тим операцијама. Ово те-
ло, на предлог Владе, одлучује о наставку ангажовања, односно повлачењу 
припадника Војске Србије из мултинационалне операције пре истека мандата у 
случају његове промене. На основу одлуке Народне скупштине Влада усваја 
Годишњи план реализације учешћа Војске Србије и других снага одбране у 
мултинационалним операцијама, а председник Републике доноси одлуку о упу-
ћивању припадника Војске у складу са одлуком Скупштине. 

Закон о одбрани одређује да се одбрана Републике Србије, поред осталог, 
остварује и кроз учешће снага одбране у мултинационалним операцијама и кроз 
сарадњу са међународним организацијама и институцијама и установљава оба-
везу припадника Војске Србије и других снага одбране да се придржавају прави-
ла међународног хуманитарног права и међународних стандарда о употреби си-
ле. Карактер обавезе је апсолутан, а обавеза важи увек и у свим околностима, 
без обзира на то да ли се ради о борбеним или неборбеним операцијама.  

Закон о Војсци Србије, одређујући појам војске, у члану 2. дефинише да она 
своје задатке обавља и у складу са принципима међународног права који регу-
лишу употребу силе.  

Закон о употреби Војске Србије и других снага одбране у мултинационал-
ним операцијама ван граница Републике Србије уређује употребу и припрему 
Војске Србије за извршавање мисија и задатака у очувању безбедности и мира 
у свету и пружању хуманитарне помоћи другим државама у кризним ситуација-
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ма, као и сва питања која су у вези с тим. Осим њега, питање употребе Војске 
Србије ван граница земље регулишу и закључени међународни уговори у обла-
сти безбедности, одбране и војне сарадње, као и прописи којима се уређује 
надлежност и рад других снага одбране. Изузетно, Влада може одобрити уче-
шће других снага одбране у хуманитарним операцијама које нису предвиђе-
не Годишњим планом, као , на пример, у случају неодложног отклањања после-
дица природних, техничко-технолошких и еколошких несрећа већих размера, 
као и пружања помоћи цивилним органима у кризним ситуацијама. Ради ефика-
снијег планирања, припреме, ангажовања, редовних ротација, повлачења и 
других активности припадника Војске Србије, у складу са националним, безбед-
носним и одбрамбеним интересима Републике Србије, Влада оснива Тело за 
координацију послова и усмеравање активности у вези са учешћем Војске Ср-
бије и других снага одбране у мултинационалним операцијама.2 

Oдговорност током трајања  
мултинационалне операције 

У мултинационалне операције могу се упућивати само припадници Војске 
Србије и других снага одбране који су завршили обуку у земљи или иностран-
ству и који имају одговарајући сертификат о оспособљености за учешће у мул-
тинационалним операцијама, јер је учешће у таквим операцијама специфично 
и захтева посебну специјалност. 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 си-
стеми колективне безбедности за конкретну мултинационалну операцију, уко-
лико нису у супротности са принципима утврђеним у члану 3. Закона о учешћу 
ВС у мултилатералним операцијама. У случају проглашења ратног или ванред-
ног стања, у мултинационалне операције не могу се упућивати припадници Вој-
ске Србије до укидања ратног или ванредног стања. Изузетак представљају 
операције на отклањању и ублажавању последица природних катастрофа, тех-
ничко-технолошких несрећа и других несрећа које обимом и интензитетом угро-
жавају здравље и животе људи, материјална добра и животну средину, а које 
није могуће отклонити ангажовањем органа државе на чијој је територији дога-
ђај настао. Управо би сагласност државе домаћина била conditio sine qua non 
за учешће припадника Војске Србије у некој мултилатералној операцији. У 
предмету Никарагва против САД Међународни суд даје приоритет суверените-
ту државе и признаје начело неинтервенције, као једно од принципа међуна-
родног обичајног права, наводећи како је поштовање међународног суверени-

                              
2 Тело за координацију послова чине представници Министарства спољних послова, Ми-

нистарства одбране, Министарства унутрашњих послова, Министарства финансија и Мини-
старства здравља, а по потреби и других надлежних органа. 
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тета основа међународних односа. Начело неинтервенције је додатно потврђе-
но Декларацијом о седам начела коју је усвојила Генерална скупштина УН 
1970. године. У том смислу, питање покретања хуманитарних акција мимо са-
гласности државе на чијој се територији изводе поставља питање поштовања 
начела суверености, а тиме и кршења међународног права. Мада постоје тврд-
ње да се при извођењу хуманитарних операција услов добијања сагласности 
државе домаћина може занемарити, јер то није војна већ операција пружања 
помоћи, граница је веома јасно повучена.3 Хуманитарна војна интервенција је 
интервенција у чијој позадини се налазе различити политички, стратешки или 
безбедносни мотиви држава које интервенишу, а која има за циљ спречавање 
или заустављање кршења људских права или патњи цивилног становништва у 
рату или миру.4 Стога ни једнострана хуманитарна интервенција једне или гру-
пе држава није легална уколико не постоји сагласност државе на чијој терито-
рији се изводи и Савета безбедности, без обзира на то колико се чини да је 
разлог за интервенцију праведан.  

Припадници Војске Србије који су ангажовани у мултинационалним операци-
јама и учествују у активностима дужни су да поступају у складу са Уставом Репу-
блике Србије, законом, одлукама надлежних органа, принципима међународног 
права о употреби силе и правилима ангажовања донетим за конкретну мултина-
ционалну операцију. У Уставу Републике Србије истиче се да су општеприхваће-
на правила међународног права и потврђени међународни уговори саставни део 
правног поретка Србије и непосредно се примењују. Правила међународног пра-
ва која регулишу употребу силе у међународним односима садржана су првен-
ствено у Повељи Уједињених нација и у међународном обичајном праву. Треба 
напоменути да је Политички и безбедносни комитет, орган који спроводи поли-
тичку контролу и стратешко усмеравање операција управљања кризама, 2005. 
године усвојио стандарде понашања у операцијама Заједничке безбедносне и 
одбрамбене политике, који не спадају у правно обавезујућа акта у правном си-
стему Европске уније већ служе као смернице за примену правила. У стандарди-
ма се истиче да особље Европске уније мора примењивати правила међународ-
ног права, укључујући, када је примењиво, и међународно хуманитарно право, 
односно правила која се примењују током оружаних сукоба.  

О одговорности државе за међународно противправне акте изјаснила се и 
Генерална скупштина Уједињених нација усвајањем резолуције у којој се наво-
ди да сваки акт државе противан међународном праву има за последицу међу-
народну одговорност државе. Под противправним актом државе подразумева 
се радња која се састоји у чињењу или нечињењу, које се може приписати тој 

                              
3 Светски самит Генералне скупштине УН из 2005. године наводи да је дужност сваке др-

жаве да заштити своје грађане од геноцида, ратних злочина, етничког чишћења и злочина 
против човечности и одобрава уплитање међународне заједнице како би пружила такву за-
штиту уколико сама држава то не може или не жели да учини.  

4 Коришћена је дефиниција хуманитарне интервенције Института за међународне посло-
ве Краљевине Данске. 
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држави по међународном праву, а представља кршење њених међународних 
обавеза. Квалификација одређеног акта као противног међународном праву вр-
ши се по правилима међународног права и на ту квалификацију нема утицаја 
његова законитост по правилима унутрашњег права. По међународном праву 
актом државе сматраће се: ако државни орган или друга лица или тела овла-
шћена да врше елементе државне власти поступају у свом званичном својству, 
чак и ако прекораче своја овлашћења или се понашају супротно добијеним 
упутствима; ако лице или група лица поступају по упутствима државе, или су 
под њеним управљањем или контролом; ако лица или групе лица фактички вр-
ше елементе државне власти, у одсуству или због пропуста званичних власти, 
и под околностима које налажу такво вршење власти. Околности које искључују 
противправност су пуноважна сагласност државе, самоодбрана и акт против-
мере у оном обиму у којем је он предузет против те државе. Одговорна држава 
има обавезу да потпуно надокнади сву материјалну и нематеријалну штету 
проузроковану актом противном међународном праву. Потпуна накнада штете 
проузроковане таквим актом може се дати у облику реституције, новчане на-
кнаде или сатисфакције, било појединачно или заједно. 

Међу правилима међународног права које је потребно поштовати налазе се и 
одредбе Европске конвенције о основним правима и слободама. Наиме, Европ-
ски суд за људска права, као једини орган надлежан за надзор над поштовањем 
Конвенције, потврдио је да се правни простор Конвенције у одређеним случаје-
вима може простирати и изван граница територије чланица Савета Европе, од-
носно када је држава чланица, преко својих војника ангажованих у безбедносним 
операцијама, вршила такву власт и контролу над појединцима да је успоставље-
на веза између надлежности државе чланице и појединаца над којима се врши 
контрола. Овај став о екстратериторијалној надлежности чланица Европског суда 
за људска права указује на то да се обавеза поштовања и заштите људских пра-
ва не искључује ни када су у питању активности оружаних снага државе у мулти-
националним операцијама ван европског контингента, чиме се поставља изузета 
територијалном важењу Конвенције. Током трајања мисије ван граница Републи-
ке Србије постоји одговорност државе за све акте које на територији друге држа-
ве изврше њени држављани, чланови мисије. 

О питању вантериторијалне надлежности, односно одговорности државе за 
дела њених војника на територији друге чланице, Суд се бавио и у предмету 
Писари против Републике Молдавије и Русије, где је истакао да када се држав-
ни војници распоређују на територију друге државе, вантериторијална сила коју 
користе може се проширити на надлежност државе да обухвати оне који су по-
гођени деловањем њених војника.  

Да би се евентуално противправно понашање војника који учествују у миров-
ној операцији приписало Унији, неопходно би било утврдити да ли је пренети сте-
пен команде и контроле сразмеран степену ефективне контроле. Наиме, припад-
ници Војске Србије који учествују у међународним операцијама и даље су орган 
државе Србије, док је на Унију пренет одређени степен командовања и контроле 
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тог органа. Припадници Војске и других снага одбране морају да поштују правила 
међународног права о употреби силе и правила хуманитарног права. Они ужива-
ју имунитет од кривичне, грађанске и управне надлежности државе домаћина, 
али нису изузети од надлежности сопствене државе и за повреде дужности под-
лежу дисциплинској, прекршајној и кривичној одговорности, у складу са законом 
и закљученим међународним уговорима. Већ је речено да током учешћа у међу-
народним операцијама припадници Војске Србије делују као органи државе Ср-
бије и да, према споразуму са Европском унијом, остају под пуном командом на-
ционалних власти и онда када органи Уније имају оперативну контролу над њи-
ховим задацима. Из тога се може закључити да постоје основи за утврђивање 
одговорности државе Србије за повреде међународног права које почине при-
падници Војске Србије, ангажовани у операцијама Уније.  

Не треба заборавити ни да међународно право познаје институт индивиду-
алне кривичне одговорности за дела која су класификована као међународни 
злочин којим се крше правила заснована на вредностима од општег значаја. 
Због тога је свакој држави дато право да починиоце тих противправних аката 
гони и кажњава, без обзира на то да ли постоји територијална веза, или веза 
на основу држављанства. То овлашћење је проширено и на инспираторе и на-
логодавце. Мало је вероватно да снаге које учествују у мировним операцијама 
или операцијама управљања кризама добију наређење да изврше злочине ге-
ноцида или злочине против човечности. Већа је вероватноћа да појединци који 
учествују у тим мисијама прекрше међународно хуманитарно право и да, према 
међународном праву, сносе личну одговорност за одређени ратни злочин.  

За време док се налазе у мултинационалној мисији, припадници Војске Ср-
бије и других снага одбране имају право на дипломатску и правну помоћ и за-
штиту. Дипломатска заштита је традиционални институт међународног права и 
подразумева активности које држава користи у вршењу дипломатске заштите и 
обухвата правно дозвољене поступке којима се друга држава обавештава о 
ставовима и захтевима. Временом, појединац је добио могућност подношења 
одређених представки или тужби којима захтева поштовање својих права.  

Током трајања операције забрањено је свако мешање у унутрашње послове 
земље домаћина и свако друго деловање изван одобреног мандата мисије. Ре-
публика Србија дужна је да одговори на било какве тужбе против члана њеног 
особља који учествује у операцијама ЕУ за управљање кризама, а када се 
утврди њена одговорност плаћа одштету.  

Закључак 

Након Другог светског рата у Европи започињу интеграциони процеси који су до-
вели до уобличавања ЕУ. Мада је непостојање војне силе ЕУ дуго истицано као до-
каз њене снаге која произлази из квалитетне нормативне делатности, несумњиво је 
да дипломатска средства иза којих стоји војна сила дају предност у међународним 
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односима. Војна безбедност и одбрана развија се упоредо са осталим интеграцијама 
у Европи. Ступање на снагу Лисабонског споразума, из 2009. године, показује да је 
предвиђено оснивање осталих тела и иницијатива неопходних за даљи развој ЕУ.  

Стварање заједничке европске политике одбране и безбедности још увек је 
под великим утицајем НАТО-а, јер 21 држава чланица Уније има чланство у 
НАТО-у. Стандарди које примењују оружане снаге чланица јесу процедуре и 
стандарди НАТО-а, чему чланице ЕУ теже. Постављање ових стандарда као 
стратешког циља државе доприноси развоју оперативних способности Војске 
Србије у целини, чиме се гарантују ефикасност и расположивост јединица за 
извршавање мисија у земљи и иностранству.  

Мултинационалне операције Европске уније могу обухватити и задатке који под-
разумевају употребу силе. Такав модалитет деловања омогућен је чланом 53. По-
веље Уједињених нација, којим се предвиђа могућност да Савет безбедности кори-
сти регионалне споразуме или агенције за спровођење принудних мера. Одлуке Са-
вета Европске уније којима се установљавају, отпочињу и уређују операције упра-
вљања кризама у уводном делу увек се позивају на резолуције Савета безбедност.  

Упућивање Војске Србије и других снага одбране у међународне војне опе-
рације могуће је само у складу са Уставом Републике Србије и међународним 
правом. Одлука о томе доноси се за сваку конкретну операцију уз процену да је 
учешће Војске у тој операцији у складу са националним, безбедносним, од-
брамбеним и спољнополитичким интересима државе, односно интересу земље 
да допринесе безбедности на светском, европском или регионалном нивоу ста-
рањем о очувању међународног права и мира. Осим ових спољних елемената 
значајних за међународни углед земље, учествовање у мисијама има други ва-
жан аспект – лична искуства и знања која током мисије, а у контакту са пред-
ставницима осталих држава, усвајају припадници Војске Србије. 

Током трајања мисије мора бити обезбеђена адекватна правна заштита уче-
сника у тим операцијама и поштовање уговорних обавеза у погледу процена 
безбедносних ризика. Уколико у времену одређеном за спровођење неке опе-
рације дође до нарушавања мандата мисије, озбиљног угрожавања безбедно-
сти и одбрамбених интереса државе Србије, или буду угрожени животи припад-
ника Војске Србије, или настану неприхватљиви ризици и опасност по њихову 
безбедност, доноси се одлука о њиховом тренутном повлачењу пре окончања 
активности на коју су упућени. Одлуку о томе доноси Народна скупштина или, 
уколико то није могуће, председник Републике на основу предлога који, након 
заједничке процене са надлежним министрима, даје министар одбране.  

Узимање учешћа у међународној војној мисији показује како развој и проме-
на у савременим политичким односима утиче и на оружане снаге чија се тради-
ционална улога одбрамбене снаге једне земље проширује на очување колек-
тивне безбедности шире заједнице. То захтева прилагођавање савременим 
међународним и политичким односима, али и константно усавршавање људ-
ства и технике како би се одговорило на изазове уз поштовање свих домаћих и 
међународних правила којима се та област уређује. 
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Р е з и м е 
акључивањем међународних уговора у области безбедности и одбране, 
Војска Србије постаје чинилац међународне сарадње, што држави наме-

ће одређене одговорности и, на посебан начин, уређује међународноправни 
положај њених припадника. Циљ овог рада је представити настанак и развој 
идеје о заједничкој европској одбрани и безбедности, обавезама Републике Ср-
бије и домаћи правни оквир који регулише ову област. 
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Циљ Заједничке спољне и безбедносне политике ЕУ, успостављене Уговором 
из Мастрихта, јесте очување мира и јачање међународне безбедности у складу 
са принципима из Повеље Уједињених нација. Да би тај циљ био остварив, при-
ступило се развоју Заједничке политике безбедности и одбране, којом Унија пре-
узима водећу улогу у мировним операцијама и спречавању конфликта.   

Анализом садржаја домаћих и међународних аката приказан је еволутивни 
развој идеје о постојању колективне безбедности, донети су акти за њено спро-
вођење и услови потребни за успешно извршење постављених задатака. Тако-
ђе, коришћени су компаративни и историјски метод, као и метод дедукције то-
ком припреме рада. 

Може се закључити да нова ера интеграција у Европи условљава да оружа-
не снаге држава чланица добију улогу у међународним односима истовремено 
покрећући низ институционалних реформи и промену схватања друштвене уло-
ге војске. Међународно војно ангажовање на регионалном и глобалном нивоу, 
уз билатералну сарадњу, средство је за отклањање претњи националној без-
бедности уз јачање способности националног система одбране. Да би такво ан-
гажовање било легитимно неопходно је испунити строге услове. 

Кључне речи: Заједничка политика безбедности и одбране, Европска уни-
ја, Војска Србије 
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