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ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА
ДРУШПТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
____________________________________
ВОДИЧ О
САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА
ЕВИДЕНЦИЈА О ЛИЦИМА КОЈА СУ
РЕГУЛИСАЛА ВОЈНУ ОБАВЕЗУ

На основу докумената из војне
евиденције, лица могу добити следећа
увјерења:
Право на издавање увјерење о
служењу војног рока, односно о
регулисању војне обавезе
-Увјерење о дужини учешћа у рату у
оружаним снагама бивше СФРЈ,
односно у оружаним снагама РС (у
рату) ради утврђивања својства бораца
и утврђивање категорије борца,
- увјерење о ангажовању и времену
проведеном на радној обавези, у
јединицама радне обавезе, у цивилној
заштити и служби осматрања и
обавјештавања,
- увјерење о регулисању војне обавезе,
односно учешћа у рату у оружаним
снагама, лицима којима амбасаде или
дипломатско- конзуларна
представништва других држава траже
податке ради одобрења боравка у тим
земљама,
- увјерење о служењу војног рока и
регулисању војне обавезе за лица која
имају двојно држављанство,
- увјерења о учешћу у рату у оружаним
снагама и припадности одређеној
ратној јединици Војске РС, односно

јединици Министраства унутрашњих
послова РС,
на захтјев правосудних органа у сврху
вођења судског поступка и утврђивања
доказа о учешћу појединца у извршењу
евентуалних ратних и других злочина,
- увјерења о регулисању војне обавезе за
лица која су на раду у иностранству
стекла услове за остваривање права на
старосну пензију и друга увјерења и
чињеница сагласно податцима из
евиденције,
Поступак за остваривање права
односно издавања увјерења
Сва наведена увјерења или права могу
се остварити на основу постојеће
евиденције уз писмени захтјев
достављен стручном сараднику .
У случајевима гдје не постоји поуздани
податци у евиденцији, писмени захтјев
са потребном документацијом ће се
преко стручног сарадника упутити
Министарству рада и борачко
инвалидске заштите на рјешавање-Бања
Лука
За признавање војног ангажовања у
оружаним снагама обавезно је уз
захтјев приложити:
Материјални докази:
-овјерена копија војне књижице
-дозвола за кретање
-платна листа

-реверс о задужењу оружја или други
писани доказ издат од стране надлежне
војне поште
-овјерена копија личне карте
Нематеријални
докази:-своју
изјаву
овјерену од стране надлежног општинског
органа( прецизно навести ратишта, имена
непосредних старјешина и у ком
временском року је трајало ангажовање)
-овјерена изјава свједока о ангажовању
подносиоца захтјева
За сва наведена права захтјеви се предају
стручном сараднику у канцеларији бр. 21.
сваког радног дана од 7 -15 часова.
Сва увјерења издају се на основу Закона о
општем управном поступку (,,Службени
Гласник РС,, бр. 13/02 50/10) и Упуства о
садржају и начину вођења евиденција о
лицима која су регулисала војну обавезу
(,,Служ. Гласник РС,, бр. 66/12. )
НАПОМЕНА : Сва увјерења ослобођена
су плаћања административне таксе на
основу члана 14. тачка њ. Закона о
административним таксама и накнадама
(,,Сл. гласник РС,, бр. 100/11,, )

