САОПШТЕЊЕ
у вези са издавањем уверења о учешћу војних обвезника у рату
У поступку остваривања стажа у двоструком трајању, који се води код Републичког фонда за
пензијско и инвалидско осигурање запослених, војни обвезници су дужни да, уз захтев за
признавање и упис ратног стажа, доставе и уверење о учешћу у рату.
Правни основ за признавање учешћа у рату:
Основ за признавање учешћа у рату (искључиво у периоду од 17.08.1990. до 19.05.1992.
године), лицима која су била припадници јединица ЈНА и ВЈ и јединица ТО које су се
налазиле под командом ЈНА и ВЈ, налази се у законском пропису важећем у наведеном
временском периоду. (Закон о служби у оружаним снагама).
Лицима који су били припадници јединица ТО на територији осталих република бивше
СФРЈ, изван територије Републике Србије, Центри Министарства одбране за локалну
самоуправу ће закључком одбацити захтеве, из разлога месне ненадлежности ( јер је држава
Србија правни следбеник Државне заједнице СЦГ (СЦГ - СРЈ, СРЈ - СФРЈ), а како су
јединице ТО биле организоване на територијалном принципу као републички органи,
Република Србија не може имати месну надлежност на територији осталих бивших
република СФРЈ).
Лице које је имало распоред по основу радне обавезе у државном органу или великом
техничком систему од интереса за одбрану земље, не може се сматрати борцем, у складу са
Законом, јер није извршавало војне и друге дужности у ратној јединици, већ радну обавезу
на радном месту.
Надлежност и поступак издавања уверења о учешћа у рату:
1. За издавање уверења војном обвезнику о учешћу у рату стварно је надлежна јединица,
или правни следбеник те јединице, у чијем саставу је лице учествовало у рату. Да би
лице добило одговарајуће уверење, потребно је да се писаним захтевом обрати својој ратној
јединици или њеном правном следбенику.
2. У случају да лице не зна назив војне поште или ратне јединице, за издавање уверења може
се обратити територијално надлежном Центру Министарства одбране за локалну
самоуправу.
Центри МО за локалну самоуправу, на писани захтев лица, уверење издају на основу
података из службене евиденције коју воде о војним обвезницима, према месту њиховог
пребивалишта на територији Републике Србије.
Евиденција се води на основу података о учешћу у рату, које су доставиле војне јединице.
Уколико војне јединице нису доставиле податке, надлежни Центар МО за локалну
самоуправу не може издати предметно уверење, јер нема података у службеној евиденцији.
Приликом промене адресе пребивалишта војни обвезници су дужни, по Закону, да се пријаве
територијалном органу у новом месту пребивалишта. На основу пријаве промене
пребивалишта, Центар МО у новом месту пребивалишта уписује војног обвезника у војну
евиденвију и од територијаног органа из ранијег места пребивалишта, по службеној
дужности, тражи војно-евиденциона документа војног обвезника.

3. Ако у службеној евиденцији територијалног органа не постоје подаци за које се захтевом
тражи уверење, Центри МО за локалну самоуправу су у обавези да, по захтеву странке,
спроведу управни поступак и у том поступку утврде одлучне чињенице на основу којих се
доноси решење (члан 149. Закона о општем управном поступку). На основу решења,
територијални орган ажурира властиту службену евиденцију и издаје уверење о учешћу у
рату.
Одлучне чињенице у поступку се утврђују доказима. Као доказ могу се употребити сва
средства подесна за утврђивање стања ствари, која одговарају поједином случају, као што су:
јавне исправе, искази сведока дати пред органима – Центрима МО за локалну самоуправу
који воде поступке, изјаве странака, потврде, увид у приложена писана документа итд. Сама
изјава странке, дата у поступку пред надлежним органом, без осталих доказа, није довољан
доказ за утврђивање и признавање учешћа у рату.
Орган, односно овлашћено лице у органу, који води поступак има право и обавезу да својом
проценом оцени веродостојност приложених доказа.
4. Ако лице које је поднело захтев за издавање уверења о учешћу у рату у војној књижици
има уписан податак о учешћу у рату и ако не постоји основана сумња у веродостојност
документа и уписаног податка, територијални орган је дужан да војну књижицу прихвати као
јавну исправу и, на основу података из ње, ажурира властиту службену евиденцију и изда
уверење о учешћу у рату.
5. Војног обвезника, који није уведен у војну евиденцију и о коме у службеној евиденцији
нема података о учешћу у рату, као и подносиоца захтева старијег од 60 година, које више
није војни обвезник, а не води се у војној евиденцији, Центар МО за локалну самоуправу
уводи у војну евиденцију (ако није држављанин РС, увођење ће извршити по пријему у
држављанство), а затим спроводи поступак описан у тачки 3.

У случају да надлежни Центар МО за локалну самоуправу, из било којег разлога, не жели да
изда лицу уверење или решење, лице се може писаним путем обратити Управи за обавезе
одбране, Сектора за људске ресурсе Министарства одбране, Београд, Немањина 15.
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