Стратегија одбране Републике Србије
Народна скупштина Републике Србије донела је 26. октобра 2009. године Одлуку о
усвајању Стратегије одбране Републике Србије. Концептуално, Стратегијом се дефинишу
следећи ставови: о безбедности у окружењу, одбрамбеним интересима, мисијама Војске Србије,
структури, функционисању и развоју система одбране. Стратегија је заснована на Уставу,
одбрамбеним интересима и могућностима, развоју демократских процеса у Републици Србији,
као и њеној позицији и односима у међународној заједници, тенденцијама у међународним
безбедносним интеграцијама и карактеру савремених изазова, ризика и претњи безбедности.
Носилац Стратегије је Министарство одбране. Трајање Стратегије није временски
дефинисано. Финансијска средства за имплементацију стратегије нису дефинисана.
Стратегија одбране Републике Србије је усклађена са Стратегијом националне безбедности.
У Стратегији се анализира безбедносно окружење, идентификују изазови, ризици и
претње одбрани, утврђују одбрамбени интереси и политика одбране Републике Србије,
конципира систем одбране и утврђују основна опредељења о планирању и финансирању
одбране.
Стратегијски преглед одбране Републике Србије представља институционални оквир за
спровођење реформе система одбране и полазни је програмски документ којим се дефинише
средњорочно планирање одбране, ефикасно управљање ресурсима одбране и изградња
претпоставки за демократску и цивилну контролу, професионализацију и ефикасност Војске
Србије у извршавању додељених мисија и задатака.
Из стратегијских опредељења политике одбране Републике Србије произлазе следећи
основни циљеви:ефикасан систем одбране, мир и повољно безбедносно окружење, и
интеграција у европске и друге међународне безбедносне структуре и учешће у НАТО
програму Партнерство за мир.
Ради достизања наведених циљева, реализују се следећи задаци политике одбране:
трансформација и професионализација Војске Србије, изградња и унапређење способности
Војске Србије, реформа и изградња способности институција цивилне одбране, ефикасно
управљање системом одбране, учешће у мултинационалним операцијама, ангажовање у
активностима европске безбедносне и одбрамбене политике, ангажовање у НАТО програму
Партнерство за мир и достизање интероперабилности са системима одбране држава укључених
у НАТО програм Партнерство за мир.
Мисије Војске Србије су одбрана Републике Србије од оружаног угрожавања споља,
учешће у изградњи и очувању мира у региону и свету и подршка цивилним властима у
супротстављању претњама безбедности. Стратегија одбране нема Акциони план за
спровођење Стратегије.
Стратегија одбране и Стратегија националне безбедности представљају заокружену
институционалну целину како наше одбране, тако и наше војске.
Ресурси одбране се изграђују за потребе одбране и заштите одбрамбених интереса
Републике Србије, превенције сукоба и криза и очувања мира и стабилности у региону и свету.
Контрола и ревизија се врше у свим фазама планирања и финансирања одбране, као интерна и
екстерна. Интерну контролу и ревизију врше надлежни органи Министарства одбране.
Екстерну контролу и ревизију реализују овлашћени органи Републике Србије.
Цео текст стратегије можете наћи овде

