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ЗАКОН

О ПРИЈЕВРЕМЕНОМ ПОВОЉНИЈЕМ
ПЕНЗИОНИСАЊУ БРАНИЛАЦА ОДБРАМБЕНООСЛОБОДИЛАЧКОГ РАТА
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим законом се на јединствен начин прописује
коришћење и остваривање права на пријевремено повољније
пензионисање (у даљем тексту: повољније пензионисање)
бивших припадника Оружаних снага Републике Босне и
Херцеговине (АРБиХ, ХВО, ХОС, МУП-а РБиХ и Одјела за
унутрашње послове/МУП-а ХЗХБ) основица, обрачун,
исплата, поновни обрачун и поступак за остваривање права
на пензију, осигуравање средстава и друга питања.
Члан 2.
(1) Појмови и категорије корисника права према овом
закону, примјењиваће се како је то утврђено прописима
који су били на снази у вријеме остваривања права на
повољну пензију, односно у вријеме отпуста из војне
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службе, односно престанка државне службе у бившем
Федералном министарству одбране.
(2) Појмови и категорије корисника права према овом
закону, примјењиваће се како је то регулисано
прописима о полицији Републике Босне и Херцеговине
и Хрватске заједнице Херцег Босне, за припаднике који
су били у полицији за вријеме ратног стања и који су у
случају непосредне ратне опасности обављали послове
и задатке за које су могли стећи чинове у складу са
Уредбом о чиновима, условима за стицање чинова и
ознакама чинова у полицији за вријеме ратног стања
или у случају непосредне ратне опасности ("Службени
лист РБиХ", број 18/93) и Уредбом о чиновима,
условима за стицање чинова и ознакама чинова у
полицији за вријеме ратног стања или у случају
непосредне ратне опасности ("Службени лист РБиХ",
бр. 21/95 и 47/95) и Уредбом о звањима, ознакама звања
и функција и условима за стицање звања у полицији
("Народни лист ХЗХБ", број 6/93).
II - КОРИСНИЦИ КОЈИ СУ ВЕЋ ОСТВАРИЛИ ПРАВО
НА ПОВОЉНУ ПЕНЗИЈУ
Члан 3.
(1) Корисници права на пензију према Закону о
потврђивању права на пријевремену старосну пензију
остварену под повољнијим условима ("Службене
новине Федерације БиХ", бр. 42/11 и 37/12), задржавају
право на пензију и наставља им се исплата пензије до
истека рока из члана 11. овог закона.
(2) Корисницима пензија из става (1) овог члана, поновно
ће се прерачунати пензија, на начин и по поступку
утврђеним овим законом.
III - УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА
ПОВОЉНИЈЕ ПЕНЗИОНИСАЊЕ
Члан 4.
Изузетно, право на повољније пензионисање под
условима и на начин прописан овим законом, могу
остварити:
1. Припадници полиције који су најмање 12 мјесеци
(без обзира на то да ли је то било у континуитету)
у периоду од 18.09.1991. године до 23.12.1995.
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године, обављали дужност и послове командантазаповједника, командира и начелника (у јединици
специјалне борбене јединице полицијске станице,
у станици полиције криминалистичке службе
јавне безбједности и центрима служби безбједности, специјалних борбених јединица одреда
полиције и центрима служби безбједности МУП-а
Републике Босне и Херцеговине и Одјела за
унутрашње послове/МУП-а Хрватске заједнице
Херцег-Босне);
Припадници бивше Војске Федерације Босне и
Херцеговине (у даљем тексту: Војска ФБиХ)
којима је престала служба у току 2001. године, те
државни службеници и намјештеници бившег
Федералног министарства одбране који су
отпуштени, односно није им продужен уговор
због рационализације и смањења бројног стања
2002. године, уколико су у години отпуста
напунили 40 година живота и 20 година
пензијског стажа, од чега три године мушкарци,
односно двије године жене ефективног стажа у
току рата који се рачуна као посебан стаж у
двоструком трајању;
Припадници оружаних снага Републике Босне и
Херцеговине (АРБиХ, ХВО, МУП-а РБиХ и
ХЗХБ) (у даљем тексту: ОС РБиХ), којима је
признато учествовање у одбрани Босне и
Херцеговине у трајању од најмање три године и
који нису дезертирали из ОС РБиХ, изузетно
стичу право на старосну пензију у износу најниже
пензије исплаћене за тај мјесец у складу са
Законом о пензијском и инвалидском осигурању и
прије навршених 65 година живота, под условом
да имају најмање 20 година пензијског стажа и да
су најмање 12 мјесеци прије подношења захтјева
за пензионисање према овом закону били на
евиденцији Службе за запошљавање. Старосна
пензија из ове тачке, остварује се тако да се од 65
година живота, одузима период који је лицу
признат у учествовању у одбрани Босне и
Херцеговине у једноструком трајању. Уколико
корисник из ове тачке има 20 година пензијског
стажа, без посебног ратног стажа у двоструком
трајању, старосна пензија остварује се тако да се
од 65 година живота, одузима период који је лицу
признат у учествовању у одбрани Босне и
Херцеговине у двоструком трајању, при чему се
посебан ратни стаж признаје у једноструком
трајању;
Ратни војни инвалиди са процентом инвалидности
60% или више, који су проглашени војно
неспособним искључиво по основу рањавања на
извршењу борбеног задатка, могу остварити право
на пензију у износу најниже пензије исплаћене за
тај мјесец у складу са Законом о пензијском и
инвалидском осигурању;
Војници Оружаних снага Босне и Херцеговине (у
даљем тексту: ОС БиХ) који су најмање двије
године до 23.12.1995. године били припадници
Армије РБиХ или Хрватског вијећа обране, а који
су на дан 01.01.2010. године били у војној служби,
и којима престаје служба сходно члану 101. став
(1) тачка ц) Закона о служби у Оружаним снагама
Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ",
бр. 88/05, 53/07, 59/09, 74/10 и 42/12).
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IV - ОСНОВИЦА И НАЧИН ОБРАЧУНА ПЕНЗИЈА
Члан 5.
Јединствена основица за израчун висине пензије
корисника права из овог закона је загарантована пензија
исплаћена у децембру 2011. године у складу са Законом о
пензијском и инвалидском осигурању ("Службене новине
Федерације БиХ", бр. 29/98, 49/00, 32/01, 73/05, 59/06, 4/09 и
55/12), (у даљем тексту: Закон о ПИО), која износи 414,30
КМ.
Члан 6.
(1) Пензија се одређује множењем износа утврђене
основице из члана 5. овог закона, са припадајућим
коефицијентом из става (2) (за припаднике војске) или
става (3) (за припаднике полиције) или става (4) (за
државне службенике, намјештенике и цивилна лица).
(2) Припадајући коефицијент за припаднике војске, по
основу личног, односно формацијског чина (ако је
послове формацијског чина обављао најмање 12
мјесеци), а шта је за њега повољније у моменту првог
остваривања права на пензију.
Чинови
Војник

(3)

Припадајући коефицијент
1,0

Војник I класе

1,1

Каплар

1,2

Наредник

1,25

Штабни наредник

1,3

Наредник I класе

1,3

Виши наредник

1,4

Главни наредник

1,45

Поручник

1,5

Натпоручник

1,6

Капетан

1,8

Мајор

2,0

Пуковиник

2,2

Бригадир

2,4

Бригадни генерал

3,2

Генерал мајор

3,5

Армијски генерал и Генерал
пуковник

4,0

Припадајући коефицијент за припаднике полиције, по
основу личног чина односно формацијског мјеста у
моменту остваривања права на пензију.
Чинови
Водник

Припадајући коефицијент
1,0

Наредник

1,1

Наднаредник

1,15

Главни наредник

1,2

Заставник

1,25

Надзаставник

1,3

Потпоручник

1,45

Поручник

1,5

Капетан

1,5

Мајор

2,0

Потпуковник

2,2

Пуковник

2,3

Бригадир

2,4
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Припадајући коефицијент за:
а) Државне службенике и намјештенике који су
право на пензију остварили као упосленици
Федералног министарства одбране.
Службена звања
НК НШС радници

0,9

Курир

0,9

Хигијеничар

0,9

Млађи референт

1,0

Дактилограф

1,0

КВ радник

1,0

Референт, оператер

1,0

Виши референт

1,0

ВКВ радник, возач

1,0

Млађи самостални референт

1,1

Самостални референт

1,2

Виши самостални референт

1,3

Стручни сарадник

1,5

Шеф групе, начелник центра за ОиО

1,5

Виши стручни сарадник

1,6

Стручни савјетник, инспектор

1,8

Шеф одсјека, замјеник шефа уреда

1,9

Шеф уреда

2,0

Замјеник помоћника
правобраниоца

министра,

(7)

2,0
2,1

Помоћник
министра,
правобранилац

шеф

кабинета,

2,2

Начелник управе за
одјељења у инспекцији

одбрану,

начелник

2,2

Замјеник министра

2,3

Министар

2,5

Цивилна лица на служби у Војсци Федерације
Босне и Херцеговине, који су остварили право на
пензију.
Службена звања

(6)

замјеник

Савјетник, начелник одсјека за одбрану

б)

(5)

Припадајући
коефицијент

Припадајући
коефицијент

НК радник - лица

0,8

Занатлије - КВ

0,9

ВКВ

1,0

Лица са ВСС/доктори, инжењери

2,0

За добитнике највиших ратних признања из члана 5. став
3. (прва група) Закона о посебним правима добитника
највиших ратних признања ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 70/05, 61/06 и 9/10) на износ пензије
обрачунат према овом закону додаје се коефицијент +1.
Државни службеници и намјештеници Федералног
министарства одбране који су у Федерално
министарство одбране прешли из ОС РБиХ, као и
цивилна лица на служби у Војсци ФБиХ, за обрачун
пензије могу користити припадајуће коефицијенте за
припаднике Војске ФБиХ ако посједују лични чин.
Пензија из става (1) овог члана, се умањује за сваку
пуну годину недостајућег пензијског стажа до пуног
пензијског стажа (40 година), за 2%, а највише до 30%,
с тим што износ пензије након умањења не може бити
мањи од износа најниже пензије исплаћене за тај мјесец
у складу са Законом о ПИО.
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Члан 7.
Код поновног обрачуна пензија за кориснике права из
члана 3. овог закона, у обрачун ће се узети пензијски
стаж, утврђен приликом признавања права на пензију.
(2) Уколико је корисник права на пензију из члана 3. овог
закона, засновао радни однос и пензија му се за то
вријеме није исплаћивала, код поновног обрачуна
пензије у складу са овим законом, у обзир ће му се
узети и новоостварени стаж осигурања.
(3) За кориснике права на пензију из става (2) овог члана,
пензија се неће прерачунати по службеној дужности,
већ подношењем захтјева.
(4) За умрлог корисника права из члана 3. овог закона,
извршиће се обрачун пензије на начин прописан овим
законом, након чега ће се утврдити нови износ
породичне пензије.
Члан 8.
Кориснику пензије остварене према овом закону, који
заснује радни однос или започне да обавља самосталну
дјелатност, пензија се не исплаћује за то вријеме.
Члан 9.
(1) Право на пензију према овом закону, могу остварити
само лица која то право нису остварила по другим
прописима у Федералном заводу за пензијско и
инвалидско осигурање.
(2) Изузетно од одредбе става (1) овог члана, лица која су
вршила дужност команданта ранга батаљона или вишег
ранга, начелника штаба и замјеника команданта у
јединицама ранга бригаде истог или вишег ранга и ако
су наведене дужности обављали најмање 12 мјесеци
(независно да ли је то било у континуитету), као и
припадници полиције из члана 4. тачка 1. овог закона
могу користити права према овом закону ако је то за
њих повољније.
V - ИСПЛАТА ПЕНЗИЈА
Члан 10.
Пензија обрачуната у складу са овим законом, представља законски износ пензије (исплатни коефицијент 1).
VI - ПОСТУПАК ПОНОВНОГ ОБРАЧУНА
Члан 11.
(1) Федерални завод за пензијско и инвалидско осигурање
дужан је у року од 60 дана од дана ступања на снагу
овог закона, по службеној дужности провести поступак
и донијети нова рјешења корисницима права на
повољнију пензију из члана 3. овог закона над којим је
окончан поступак контроле у складу са Законом о
контроли законитости коришћења права из борачкоинвалидске заштите ("Службене новине Федерације
БиХ", број 82/09). За кориснике из члана 3. овог закона,
над којим није окончан поступак контроле у складу са
Законом о контроли законитости коришћења права из
борачко-инвалидске заштите, Федерални завод за
пензијско и инвалидско осигурање у истом року
донијеће привремена рјешења, до окончања поступка
контроле законитости. По окончању контроле
законитости и за ова лица Федерални завод за пензијско
и инвалидско осигурање издаће рјешења у складу са
овим законом.
(2) Федерално министарство за питања бораца и инвалида
одбрамбено-ослободилачког рата дужно је провести
контролу законитости корисника из става (1) овог члана
којима су издата привремена рјешења у року од 120
дана од дана ступања на снагу овог закона.
(1)
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Корисници права на повољнију пензију из члана 3. овог
закона дужни су на захтјев Федералног завода за
пензијско и инвалидско осигурање доставити потребну
документацију за провођење поступка издавања нових
рјешења. Корисницима права из члана 3. овог закона,
одредиће се нови износ пензије у складу са одредбама
овог закона.
(4) Исплата пензија према овом закону кориснику права на
повољнију пензију из члана 3. овог закона припада од
01.08.2013. године.
Члан 12.
(1) Федерални завод за пензијско и инвалидско осигурање
ће корисницима права на повољнију пензију из члана 3.
овог закона, који пропусте да доставе потребну
документацију или се у поступку из члана 11. утврди да
не посједују валидну документацију, донијети рјешење
о престанку права на пензију до окончања контроле
законитости у складу са Законом о контроли
законитости коришћења права из борачко-инвалидске
заштите, која мора бити окончана у року од 120 дана од
дана ступања на снагу овог закона.
(2) Против рјешења из става (1) овог члана, може се
поднијети жалба Федералном заводу за пензијско и
инвалидско осигурање у року од 15 дана од дана
пријема рјешења.
(3) Жалба не одлаже извршење рјешења.
(4) Уколико се у жалбеном поступку утврди да подносилац
жалбе има право на повољну пензију, Федерални завод
за пензијско и инвалидско осигурање ће у даљем року
од 15 дана донијети рјешење којим ће утврдити износ
пензије у складу са одредбама овог закона и исплатити
је кориснику од дана када му је право укинуто.
(5) Изузетно, уколико лице докаже да је из објективних
разлога пропустило рокове или да из објективних
разлога није могло доставити документацију
релевантну за улагање жалбе, у роковима прописаним
овим чланом, омогућиће му се додатни рок од 15 дана
за улагање жалбе.
VII - ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА
Члан 13.
Федерални завод за пензијско и инвалидско осигурање
проводи поступак за остваривање права из пензијског и
инвалидског осигурања у складу са овим законом.
Члан 14.
(1) Поступак за остваривање права на повољније
пензионисање по овом закону покреће се на захтјев
странке која сматра да испуњава услове за остваривање
права из члана 4. овог закона.
(2) Лица која су пропустила рокове, а испуњавала су
услове из Закона о потврђивању права на пријевремену
старосну пензију остварену под повољнијим условима
могу поднијети захтјев за остваривање права према
одредбама овог закона.
(3) Рок за подношење захтјева за признавање права на
повољније пензионисање у складу са овим законом,
изузев за лица из члана 4. тачка 3. овог закона, истиче
закључно са 01.12.2013. године, док за лица из члана 4.
тачка 1. рок за подношење захтјева истиче 01.12.2015.
године.
(4) Ако овим законом није другачије прописано, у
поступку за остваривање права према овом закону,
примјењују се одредбе Закона о управном поступку и
прописи из области пензијског и инвалидског
осигурања.

(5)

Сриједа, 29. 5. 2013.

Федерални завод за пензијско и инвалидско осигурање
обавезан је за лица из става (1) овог члана, у року од
најдуже 60 дана од дана подношења захтјева за
остваривање права према овом закону, одлучити о
праву на повољну пензију.
(6) Исплата пензија за лица из става (1) овог члана, која
остваре право на пензију у складу са овим законом,
припада од 01.01.2014. године, осим за кориснике из
члана 4. тачка 5. овог закона којима исплата припада од
дана издавања рјешења.
VIII - ДОКАЗИВАЊЕ ЧИЊЕНИЦА
Члан 15.
(1) Доказивање чињеница за остваривања права према
овом закону, без обзира на то да ли се поступак покреће
по службеној дужности или на захтјев странке, врши се
искључиво на основу писаних доказних средстава
издатих од надлежних органа, односно надлежних
установа.
(2) Услови из члана 4. тачка 1. овог закона доказују се
увјерењем које издаје орган унутрашњих послова у
складу са прописом из става (4) овог члана.
(3) Увјерење из става (2) овог члана садржи и чин из члана
6. става (3) овог закона, који одговара пословима и
задацима из члана 4. тачка 1. овог закона, у складу са
Уредбом о чиновима, условима за стицање чинова и
ознакама чинова у полицији за вријеме ратног стања
или у случају непосредне ратне опасности, Уредбом о
чиновима, условима за стицање чинова и ознакама
чинова у полицији за вријеме ратног стања или у
случају непосредне ратне опасности и Уредбом о
звањима, ознакама звања и функција и условима за
стицање звања у полицији.
(4) Садржај, поступак и начин издавања увјерења из става
(2) овог члана, евиденцију о издатим увјерењима, орган
унутрашњих послова који ће издавати увјерења и друга
питања која су значајна за издавање увјерења,
прописаће Влада Федерације Босне и Херцеговине на
приједлог Федералног министарства унутрашњих
послова, у року од осам дана од дана ступања на снагу
овог закона.
(5) Увјерења о припадности Оружаним снагама за лица из
члана 4. тач. 2., 3., 4. и 5. овог закона издаје Федерално
министарство за питања бораца и инвалида
одбрамбено-ослободилачког рата (у даљем тексту:
Федерално министарство за питања бораца) на
посебном обрасцу, након претходно извршене провјере
података.
(6) Садржај, поступак и начин издавања увјерења из става
(5) овог члана, прописаће Влада Федерације Босне и
Херцеговине на приједлог Федералног министарства за
питања бораца, у року од осам дана од дана ступања на
снагу овог закона.
IX - ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА
Члан 16.
(1) За кориснике пензија који у складу са овим законом
остваре право на повољнију пензију, исплата пензија ће
се финансирати у омјеру 50% из средстава подрачуна
по основу члана 126. Закона о ПИО, а 50% из Буџета
Федерације Босне и Херцеговине, све док корисник
пензије не испуни услове за старосну пензију према
Закону о ПИО, а након чега ће се рефундирати из
Буџета Федерације Босне и Херцеговине (у даљем
тексту: Буџет Федерације БиХ), само разлика између
износа пензије која се исплаћује и пензије обрачунате
према Закону о ПИО.

Сриједа, 29. 5. 2013.
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Израчун потребних средстава за финансирање права
према овом закону, која се исплаћују из Буџета
Федерације БиХ, Федерални завод за пензијско и
инвалидско осигурање вршиће на начин што ће за
сваког корисника повољне пензије, исказивати само
разлику између оствареног стажа осигурања, посебног
стажа признатог у пензијски стаж и стажа осигурања
потребног за остваривање права на старосну пензију
према Закону о ПИО (40 година пензијског стажа), по
годинама, у процентима и новчаним средствима.
Федерални завод за пензијско и инвалидско осигурање
ће код доношења рјешења за све кориснике овог закона
и кориснике других закона којима се пензије исплаћују
из средстава подрачуна по основу члана 126. Закона о
ПИО у рјешењима навести износ који се исплаћује
према прописима из пензијског и инвалидског
осигурања (50% из средстава подрачуна по основу
члана 126. Закона о пензијском и инвалидском
осигурању) и износ који пада на терет Буџета
Федерације БиХ.
Износ пензија који се исплаћује из средстава подрачуна
према члану 126. Закона о ПИО не може бити виши од
коефицијената прописаних у члану 6. овог закона.
Дио суфинансирања овог закона који пада на терет
подрачуна по основу члана 126. Закона о ПИО, као
што је то наведено у ставу (1) овог члана, неће се ни у
ком случају повећавати.
Федерални завод за пензијско и инвалидско
осигурање је обавезан вршити мјесечни обрачун
средстава за сваког корисника права на пензију, која
се обезбјеђују у Буџету Федерације БиХ, на начин
утврђен ставом (2) овог члана и које треба достављати
Федералном министарству рада и социјалне политике
на контролу и одобрење, након чега ће Федерално
министарство рада и социјалне политике обрачун
средстава
достављати
Федералном
потребних
министарству финансија на уплату. Уколико износ
потребан за реализацију овог закона премаши
средства предвиђена Буџетом Федерације БиХ,
Управни одбор Федералног завода за пензијско и
инвалидско осигурање ће Федералном министарству
рада и социјалне политике предложити корекцију
исплатног коефицијента, о чему ће на приједлог
ресорног министарства, одлуку донијети Влада
Федерације Босне и Херцеговине, да би се
обезбиједило да износ предвиђен Буџетом Федерације
БиХ не буде премашен. Уколико одлука о
усклађивању коефицијента не буде усвојена у року од
30 дана од дана пријема приједлога, Управни одбор
Федералног завода за пензијско и инвалидско
осигурање ће утврдити исплатни коефицијент да би се
уклопили у расположива финансијска средства.
Када корисници повољнијих пензија из става (2) овог
члана испуне услове на старосну пензију у складу са
Законом о ПИО, Федерални завод за пензијско и
инвалидско осигурање ће по службеној дужности,
утврдити износ пензије по прописима из пензијског и
инвалидског осигурања, након чега ће се из Буџета
Федерације БиХ финансирати само разлика између
износа пензије утврђене овим законом и пензије
обрачунате према Закону о ПИО, при чему се неће
мијењати износ пензије утврђен у складу са овим
законом.
Ниво годишњег повећања индивидуалних пензија по
овом закону неће премашити стопу инфлације мјерене
индексом потрошачких цијена из претходне године,

Број 41 - Страна 5

узимајући у обзир да износ појединачних пензија не
може бити мањи од најниже пензије, у смислу
приближавања просјека пензија остварених по овом
закону просјеку старосне пензије остварене према
Закону о ПИО, док ће бити остављена могућност
употребе обрачунских коефицијената како би се
гарантовало да се износ планиран Буџетом
Федерације БиХ, за ове намјене, неће премашити, а
што је дефинисано и Законом о буџетима у
Федерацији Босне и Херцеговине.
(8) Изузетно, уколико корисник повољне пензије нема
стажа осигурања, исплата његове пензије у
потпуности пада на терет Буџета Федерације БиХ све
док је користи.
Члан 17.
(1) О утрошеним средствима из члана 16. овог закона,
Федерални завод за пензијско и инвалидско осигурање
путем Федералног министарства рада и социјалне
политике
извјештава
Федерално
министарство
финансија, а Федерално министарство финансија Владу
Федерације Босне и Херцеговине у складу са Законом о
буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине.
(2) Дио средстава за исплату пензија остварених у складу
са овим законом, биће обезбијеђен у Буџету Федерације
БиХ, на позицији Федералног министарства рада и
социјалне политике.
Члан 18.
(1) За неправилне исплате које су настале као посљедица
грешке Федералног завода за пензијско и инвалидско
осигурање, а које се обезбјеђују у Буџету Федерације
БиХ, надокнадиће Федерални завод за пензијско и
инвалидско осигурање, који ће исплаћени износ
уплатити на рачун Буџета Федерације БиХ.
(2) Федерални завод за пензијско и инвалидско осигурање
једном мјесечно преко Федералног министарства рада и
социјалне политике, извјештава Владу Федерације
Босне и Херцеговине о корисницима пензије којима је
то право престало у складу са чланом 12. овог закона.
(3) Након добијања информација Влада Федерације Босне
и Херцеговине ће против лица која су злоупотребом
користили право на повољну пензију и оних који су то
омогућили и на тај начин оштетили Буџет Федерације
БиХ, предузети законом прописане мјере.
X - НАДЗОР НАД ПРОВОЂЕЊЕМ ЗАКОНА
Члан 19.
(1) Надзор над провођењем овог закона врши Федерално
министарство рада и социјалне политике.
(2) Федерално министарство рада и социјалне политике,
надзор над провођењем овог закона, остварује
непосредно и путем надлежне инспекције, као и на
други законом дозвољен начин.
(3) Федерални завод за пензијско и инвалидско осигурање
дужан је омогућити остваривање увида у рјешавање
предмета из овог закона Федералном министарству
рада и социјалне политике и надлежним инспекцијама
и поступати по њиховим налозима.
Члан 20.
Влада Федерације Босне и Херцеговине формираће
Комисију у саставу од осам чланова, коју чине представници
Федералног министарства рада и социјалне политике (три),
Федералног министарства за питања бораца (један),
Федералног министарства унутрашњих послова (један),
Федералног министарства финансија (један) и Генералног
секретаријата Владе Федерације Босне и Херцеговине (два),
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ради вршења непосредног увида у рјешавање права по овом
закону.
XI - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.
(1) Новчаном казном од 500,00 КМ до 5.000,00 КМ биће
кажњена за прекршај установа, односно друго правно
лице, ако:
1. кориснику, супротно одредбама овог закона,
ускрати или ограничи права која му припадају;
2. омогући коришћење права лицу којем не припада
право по овом закону или му не припада у том
обиму;
3. ускрати давање података које је обавезан дати или
да нетачне податке и обавјештења о осигуранику;
4. не изда рјешење у роковима прописаним овим
законом;
5. да нетачне податке о висини потребних средстава
за исплату повољнијих пензија, које падају на
терет Буџета Федерације БиХ;
6. не омогући остваривање увида у управно
рјешавање, не достави потребне податке, списе и
обавјештења о питањима која се односе на
управне ствари које се рјешавају у управном
поступку или не поступи по налозима управне
инспекције;
7. Федералном министарству рада и социјалне
политике или Комисији која врши надзор над
примјеном закона, онемогући увид у управно
рјешавање, не достави потребне податке, списе и
обавјештења о питањима која се односе на
управне ствари које се рјешавају у управном
поступку;
8. не поступи у складу са упутством Федералног
министарства рада и социјалне политике.
(2) Новчаном казном од 1.500,00 КМ биће кажњено
физичко лице које уз захтјев за остваривање права на
повољну пензију приложи исправу у којој су унесени
нетачни подаци који битно утичу на остваривање права
и висине пензије, уколико је могло знати или је знало
да исправа садржи нетачне или непотпуне податке.
(3) Ако лице из става (2) овог члана оствари право на
пензију, дужно је вратити пуни новчани износ
примљених пензија без обзира на то да ли је рјешење о
престанку права на остварену пензију поништено или
укинуто.
(4) За прекршај из става (1) овог члана биће кажњено и
одговорно лице у установи, односно у другом правном
лицу, новчаном казном од 500,00 КМ до 1.500,00 КМ.
XII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 22.
На сва питања која нису регулисана овим законом
примјењиваће се одредбе Закона о ПИО, уколико нису у
супротности са одредбама овог закона.
Члан 23.
Коришћење права из чл. 3. и 4. овог закона подлијеже
ревизији у складу са одредбама Закона о провођењу
контроле законитости коришћења права из области борачкоинвалидске заштите ("Службене новине Федерације БиХ",
број 82/09).
Члан 24.
Права стечена по овом закону престају када у току
коришћења права престану да постоје услови за стицање и
остваривање права, у случајевима и подусловима који су
утврђени овим законом.
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Члан 25.
Поступак за остваривање права покренут по захтјеву,
који је поднесен прије ступања на снагу овог закона
окончаће се према одредбама овог закона.
Члан 26.
Именице употријебљене у овом закону само у мушком
или само у женском роду односе се на оба пола.
Члан 27.
Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи
Закон о потврђивању права на пријевремену старосну
пензију остварену под повољнијим условима ("Службене
новине Федерације БиХ", бр. 42/11 и 37/12).
Члан 28.
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
Предсједавајући
Предсједавајући
Дома народа
Представничког дома
Парламента Федерације БиХ Парламента Федерације БиХ
Радоје Видовић, с. р.
Фехим Шкаљић, с. р.
Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i
Hercegovine, donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PRIJEVREMENOM
POVOLJNIJEM PENZIONISANJU BRANILACA
ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA
Proglašava se Zakon o prijevremenom povoljnijem
penzionisanju branilaca Odbrambeno-oslobodilačkog rata koji je
donio Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavničkog doma
od 15.04.2013. godine i na sjednici Doma naroda od 18.04.2013.
godine.
Broj 01-02-481-02/13
Predsjednik
26. aprila 2013. godine
Živko Budimir, s. r.
Sarajevo

ZAKON

O PRIJEVREMENOM POVOLJNIJEM PENZIONISANJU
BRANILACA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG
RATA
I. OPĆE ODREDBE
Član 1.
Ovim zakonom se na jedinstven način propisuje korištenje i
ostvarivanje prava na prijevremeno povoljnije penzionisanje (u
daljnjem tekstu: povoljnije penzionisanje) bivših pripadnika
Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine (ARBiH, HVO,
HOS, MUP-a RBiH i Odjela za unutarnje poslove/MUP-a
HZHB), osnovica, obračun, isplata, ponovni obračun i postupak
za ostvarivanje prava na penziju, osiguravanje sredstava i druga
pitanja.
Član 2.
(1) Pojmovi i kategorije korisnika prava, prema ovom zakonu,
primjenjivat će se kako je to utvrđeno propisima koji su bili
na snazi u vrijeme ostvarivanja prava na povoljnu penziju,
odnosno u vrijeme otpusta iz vojne službe, odnosno
prestanka državne službe u bivšem Federalnom
ministarstvu odbrane.
(2) Pojmovi i kategorije korisnika prava, prema ovom zakonu,
primjenjivat će se kako je to regulirano propisima o policiji
Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatske zajednice
Herceg-Bosne za pripadnike koji su bili u policiji za
vrijeme ratnog stanja i koji su u slučaju neposredne ratne
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opasnosti obavljali poslove i zadatke za koje su mogli steći
činove u skladu sa Uredbom o činovima, uslovima za
sticanje činova i oznakama činova u policiji za vrijeme
ratnog stanja ili u slučaju neposredne ratne opasnosti
("Službeni list RBiH", broj 18/93) i Uredbom o činovima,
uslovima za sticanje činova i oznakama činova u policiji za
vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ratne
opasnosti ("Službeni list RBiH", br. 21/95 i 47/95) i
Uredbom o zvanjima, oznakama zvanja i funkcija i
uvjetima za stjecanje zvanja u policiji ("Narodni list
HZHB", broj 6/93).
II. KORISNICI KOJI SU VEĆ OSTVARILI PRAVO NA
POVOLJNU PENZIJU
Član 3.
(1) Korisnici prava na penziju prema Zakonu o potvrđivanju
prava na prijevremenu starosnu penziju ostvarenu pod
povoljnijim uvjetima ("Službene novine Federacije BiH",
br. 42/11 i 37/12) zadržavaju pravo na penziju i nastavlja im
se isplata penzije do isteka roka iz člana 11. ovog zakona.
(2) Korisnicima penzija iz stava (1) ovog člana ponovno će se
preračunati penzija na način i po postupku utvrđenim ovim
zakonom.
III. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA
POVOLJNIJE PENZIONISANJE
Član 4.
Izuzetno, pravo na povoljnije penzionisanje pod uvjetima i
na način propisan ovim zakonom mogu ostvariti:
1. pripadnici policije koji su najmanje 12 mjeseci (bez
obzira na to je li to bilo u kontinuitetu) u periodu od
18.09.1991. godine do 23.12.1995. godine vršili
dužnost i obavljali poslove komandanta-zapovjednika,
komandira i načelnika (u jedinici specijalne borbene
jedinice policijske stanice, u stanici policije
kriminalističke službe javne bezbjednosti i centrima
službi bezbjednosti, specijalnih borbenih jedinica
odreda policije i centrima službi bezbjednosti MUP-a
RBiH i Odjela za unutarnje poslove/MUP-a HZHB);
2. pripadnici bivše vojske Federacije Bosne i
Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vojska FBiH) kojima
je prestala služba u toku 2001. godine, te državni
službenici i namještenici bivšeg Federalnog
ministarstva odbrane koji su otpušteni, odnosno nije
im produžen ugovor zbog racionalizacije i smanjenja
brojnog stanja 2002. godine, ukoliko su u godini
otpusta napunili 40 godina života i 20 godina
penzijskog staža od čega tri godine muškarci, odnosno
dvije godine žene efektivnog staža u toku rata koji se
računa kao poseban staž u dvostrukom trajanju;
3. pripadnici Oružanih snaga Republike Bosne i
Hercegovine (ARBiH, HVO, MUP-a RBiH i HZHB)
(u daljnjem tekstu: OSRBiH) kojima je priznato
učestvovanje u odbrani Bosne i Hercegovine u
trajanju od najmanje tri godine i koji nisu dezertirali iz
OSRBiH, izuzetno stiču pravo na starosnu penziju u
iznosu najniže penzije isplaćene za taj mjesec u
skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom
osiguranjui prije navršenih 65 godina života, pod
uvjetom da imaju najmanje 20 godina penzijskog
staža i da su najmanje 12 mjeseci prije podnošenja
zahtjeva za penzionisanje, prema ovom zakonu, bili
na evidenciji Službe za zapošljavanje. Starosna
penzija iz ove tačke ostvaruje se tako da se od 65
godina života oduzima period koji je licu priznat u
učestvovanju u odbrani Bosne i Hercegovine u
jednostrukom trajanju. Ukoliko korisnik iz ove tačke
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ima 20 godina penzijskog staža bez posebnog ratnog
staža u dvostrukom trajanju, starosna penzija
ostvaruje se tako da se od 65 godina života oduzima
period koji je licu priznat u učestvovanju u odbrani
Bosne i Hercegovine u dvostrukom trajanju pri čemu
se poseban ratni staž priznaje u jednostrukom trajanju;
4. ratni vojni invalidi sa procentom invalidnosti 60% ili
više koji su proglašeni vojno nesposobnim isključivo
na osnovu ranjavanja na izvršenju borbenog zadatka,
mogu ostvariti pravo na penziju u iznosu najniže
penzije isplaćene za taj mjesec u skladu sa Zakonom o
penzijskom i invalidskom osiguranju;
5. vojnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine (u
daljnjem tekstu: OSBiH) koji su najmanje dvije
godine do 23.12.1995. godine bili pripadnici Armije
RBiH ili Hrvatskog vijeća obrane, a na dan
01.01.2010. godine bili u vojnoj službi i kojima
prestaje služba u skladu sa članom 101. stav (1) tačka
c) Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 88/05,
53/07, 59/09, 74/10 i 42/12).
IV. OSNOVICA I NAČIN OBRAČUNA PENZIJA
Član 5.
Jedinstvena osnovica za izračun visine penzije korisnika
prava iz ovog zakona je zajamčena penzija isplaćena u decembru
2011. godine u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom
osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/98, 49/00,
32/01, 73/05, 59/06, 4/09 i 55/12) (u daljnjem tekstu: Zakon o
PIO), koja iznosi 414,30 KM.
Član 6.
(1) Penzija se određuje množenjem iznosa utvrđene osnovice iz
člana 5. ovog zakona sa pripadajućim koeficijentom iz
stava (2) (za pripadnike vojske) ili stava (3) (za pripadnike
policije) ili stava (4) (za državne službenike, namještenike i
civilna lica).
(2) Pripadajući koeficijent za pripadnike vojske, na osnovu
ličnog, odnosno formacijskog čina (ako je poslove
formacijskog čina obavljao najmanje 12 mjeseci), a šta je za
njega povoljnije u momentu prvog ostvarivanja prava na
penziju.
Činovi

Pripadajući koeficijent

Vojnik

1.0

Vojnik I. klase

1,1

Kaplar

1,2

Narednik

1,25

Štabni narednik

1,3

Narednik I. klase

1,3

Viši narednik

1,4

Glavni narednik

1,45

Poručnik

1,5

Natporučnik

1,6

Kapetan

1,8

Major

2,0

Pukovnik

2,2

Brigadir

2,4

Brigadni general

3,2

Generalmajor

3,5

Armijski general i Generalpukovnik

4,0
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Pripadajući koeficijent za pripadnike policije, na osnovu
ličnog čina, odnosno formacijskog mjesta u momentu
ostvarivanja prava na penziju.

b)

civilna lica na službi u Vojsci Federacije Bosne i
Hercegovine koji su ostvarili pravo na penziju.
Službena zvanja

Činovi

Pripadajući koeficijent

NK radnik - lica

0,8

1,0

Zanatlije - KV

0,9

Narednik

1,1

VKV

1,0

Nadnarednik

1,15

Lica sa VSS/doktori, inžinjeri

2,0

Glavni narednik

1,2

Zastavnik

1,25

Nadzastavnik

1,3

Potporučnik

1,45

Poručnik

1,5

Kapetan

1,5

Vodnik

(4)

Pripadajući koeficijent
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Major

2,0

Potpukovnik

2,2

Pukovnik

2,3

Brigadir

2,4

Pripadajući koeficijent za:
a) državne službenike i namještenike koji su pravo na
penziju ostvarili kao uposlenici Federalnog ministarstva odbrane.
Službena zvanja

Pripadajući koeficijent

NK NŠS radnici

0,9

Kurir

0,9

Higijeničar

0,9

Mlađi referent

1,0

Daktilograf

1,0

KV radnik

1,0

Referent, operater

1,0

Viši referent

1,0

VKV radnik, vozač

1,0

Mlađi samostalni referent

1,1

Samostalni referent

1,2

Viši samostalni referent

1,3

Stručni saradnik

1,5

Šef grupe, načelnik centra za OiO

1,5

Viši stručni saradnik

1,6

Stručni savjetnik, inspektor

1,8

Šef odsjeka, zamjenik šefa ureda

1,9

Šef ureda

2,0

Zamjenik pomoćnika ministra, zamjenik
pravobranioca

2,0

Savjetnik, načelnik odjela za odbranu

2,1

Pomoćnik ministra, šef kabineta,
pravobranilac

2,2

Načelnik uprave za odbranu, načelnik
odjeljenja u inspekciji

2,2

Zamjenik ministra

2,3

Ministar

2,5

(5)

Za dobitnike najviših ratnih priznanja iz člana 5. stav (3)
(prva grupa) Zakona o posebnim pravima dobitnika najviših
ratnih priznanja ("Službene novine Federacije BiH", br.
70/05, 61/06 i 9/10) na iznos penzije obračunat prema ovom
zakonu dodaje se koeficijent +1.
(6) Državni službenici i namještenici Federalnog ministarstva
odbrane koji su u Federalno ministarstvo odbrane prešli iz
OS RBiH, kao i civilna lica na službi u Vojsci FBiH za
obračun penzije mogu koristiti pripadajuće koeficijente za
pripadnike Vojske FBiH ako posjeduju lični čin.
(7) Penzija iz stava (1) ovog člana se umanjuje za svaku punu
godinu nedostajućeg penzijskog staža do punog penzijskog
staža (40 godina) za 2%, a najviše do 30%, s tim što iznos
penzije nakon umanjenja ne može biti manji od iznosa
najniže penzije isplaćene za taj mjesec u skladu sa
Zakonom o PIO.
Član 7.
(1) Kod ponovnog obračuna penzija za korisnike prava iz člana
3. ovog zakona u obračun će se uzeti penzijski staž utvrđen
prilikom priznavanja prava na penziju.
(2) Ukoliko je korisnik prava na penziju iz člana 3. ovog
zakona zasnovao radni odnos i penzija mu se za to vrijeme
nije isplaćivala, kod ponovnog obračuna penzije u skladu sa
ovim zakonom, u obzir će mu se uzeti i novoostvareni staž
osiguranja.
(3) Za korisnike prava na penziju iz stava (2) ovog člana
penzija se neće preračunati prema službenoj dužnosti, već
podnošenjem zahtjeva.
(4) Za umrlog korisnika prava iz člana 3. ovog zakona izvršit
će se obračun penzije na način propisan ovim zakonom
nakon čega će se utvrditi novi iznos porodične penzije.
Član 8.
Korisniku penzije ostvarene prema ovom zakonu koji
zasnuje radni odnos ili započne obavljati samostalnu djelatnost
penzija se ne isplaćuje za to vrijeme.
Član 9.
(1) Pravo na penziju prema ovom zakonu mogu ostvariti samo
lica koja to pravo nisu ostvarila prema drugim propisima u
Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje.
(2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana, lica koja su vršila
dužnost komandanta ranga bataljona ili višeg ranga,
načelnika štaba i zamjenika komandanta u jedinicama ranga
brigade istog ili višeg ranga i ako su navedene dužnosti
vršili najmanje 12 mjeseci (nezavisno da li je to bilo u
kontinuitetu), kao i pripadnici policije iz člana 4. tačka 1.
ovog zakona mogu koristiti prava prema ovom zakonu ako
je to za njih povoljnije.
V. ISPLATA PENZIJA
Član 10.
Penzija obračunata u skladu sa ovim zakonom predstavlja
zakonski iznos penzije (isplatni koeficijent 1).
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VI. POSTUPAK PONOVNOG OBRAČUNA
Član 11.
(1) Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje dužan
je u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona,
prema službenoj dužnosti, provesti postupak i donijeti nova
rješenja korisnicima prava na povoljniju penziju iz člana 3.
ovog zakona nad kojim je okončan postupak kontrole u
skladu sa Zakonom o kontroli zakonitosti korištenja prava
iz boračko-invalidske zaštite ("Službene novine Federacije
BiH", broj 82/09). Za korisnike iz člana 3. ovog zakona nad
kojim nije okončan postupak kontrole u skladu sa Zakonom
o kontroli zakonitosti korištenja prava iz boračko-invalidske
zaštite, Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje
u istom roku donijet će privremena rješenja do okončanja
postupka kontrole zakonitosti. Po okončanju kontrole
zakonitosti i za ova lica Federalni zavod za penzijsko i
invalidsko osiguranje izdat će rješenja u skladu sa ovim
zakonom.
(2) Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida
odbrambeno-oslobodilačkog rata dužno je provesti kontrolu
zakonitosti korisnika iz stava (1) ovog člana kojima su
izdata privremena rješenja u roku 120 dana od dana
stupanja na snagu ovog zakona.
(3) Korisnici prava na povoljniju penziju iz člana 3. ovog
zakona dužni su na zahtjev Federalnog zavoda za penzijsko
i invalidsko osiguranje dostaviti potrebnu dokumentaciju za
provođenje postupka izdavanja novih rješenja. Korisnicima
prava iz člana 3. ovog zakona odredit će se novi iznos
penzije u skladu sa odredbama ovog zakona.
(4) Isplata penzija prema ovom zakonu korisniku prava na
povoljniju penziju iz člana 3. ovog zakona pripada od
01.08.2013. godine.
Član 12.
(1) Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje
korisnicima prava na povoljniju penziju iz člana 3. ovog
zakona koji propuste dostaviti potrebnu dokumentaciju ili
se u postupku iz člana 11. utvrdi da ne posjeduju validnu
dokumentaciju, donijet će rješenje o prestanku prava na
penziju do okončanja kontrole zakonitosti u skladu sa
Zakonom o kontroli zakonitosti korištenja prava iz boračkoinvalidske zaštite koja mora biti okončana u roku od 120
dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
(2) Protiv rješenja iz stava (1) ovog člana može se podnijeti
žalba Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko
osiguranje u roku 15 dana od dana prijema rješenja.
(3) Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.
(4) Ukoliko se u žalbenom postupku utvrdi da podnosilac žalbe
ima pravo na povoljnu penziju, Federalni zavod za
penzijsko i invalidsko osiguranje će u daljnjem roku od 15
dana donijeti rješenje kojim će utvrditi iznos penzije u
skladu sa odredbama ovog zakona i isplatiti je korisniku od
dana kada mu je pravo ukinuto.
(5) Izuzetno, ukoliko lice dokaže da je iz objektivnih razloga
propustilo rokove ili da iz objektivnih razloga nije moglo
dostaviti dokumentaciju relevantnu za ulaganje žalbe u
rokovima propisanim ovim članom, omogućit će mu se
dodatni rok od 15 dana za ulaganje žalbe.
VII. POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA
Član 13.
Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje
provodi postupak za ostvarivanje prava iz penzijskog i
invalidskog osiguranja u skladu sa ovim zakonom.
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Član 14.
Postupak za ostvarivanje prava na povoljnije penzionisanje
prema ovom zakonu pokreće se na zahtjev stranke koja
smatra da ispunjava uvjete za ostvarivanje prava iz člana 4.
ovog zakona.
(2) Lica koja su propustila rokove, a ispunjavala su uvjete iz
Zakona o potvrđivanju prava na prijevremenu starosnu
penziju ostvarenu pod povoljnijim uvjetima mogu podnijeti
zahtjev za ostvarivanje prava prema odredbama ovog
zakona.
(3) Rok za podnošenje zahtjeva za priznavanje prava na
povoljnije penzionisanje u skladu sa ovim zakonom, izuzev
za lica iz člana 4. tačka 3. ovog zakona, ističe zaključno sa
01.12.2013. godine, dok za lica iz člana 4. tačka 1. rok za
podnošenje zahtjeva ističe 01.12.2015. godine.
(4) Ako ovim zakonom nije drugačije propisano, u postupku za
ostvarivanje prava prema ovom zakonu primjenjuju se
odredbe Zakona o upravnom postupku i propisi iz oblasti
penzijskog i invalidskog osiguranja.
(5) Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje
obavezan je za lica iz stava (1) ovog člana u roku od
najdalje 60 dana od dana podnošenja zahtjeva za
ostvarivanje prava prema ovom zakonu odlučiti o pravu na
povoljnu penziju.
(6) Isplata penzija za lica iz stava (1) ovog člana koja ostvare
pravo na penziju u skladu sa ovim zakonom, pripada od
01.01.2014. godine, osim za korisnike iz člana 4. tačka 5.
ovog zakona kojima isplata pripada od dana izdavanja
rješenja.
VIII. DOKAZIVANJE ČINJENICA
Član 15.
(1) Dokazivanje činjenica za ostvarivanja prava prema ovom
zakonu, bez obzira na to da li se postupak pokreće po
službenoj dužnosti ili na zahtjev stranke, vrši se isključivo
na osnovu pisanih dokaznih sredstava izdatih od nadležnih
organa, odnosno nadležnih ustanova.
(2) Uvjeti iz člana 4. tačka 1. ovog zakona dokazuju se
uvjerenjem koje izdaje organ unutrašnjih poslova u skladu
sa propisom iz stava (4) ovog člana.
(3) Uvjerenje iz stava (2) ovog člana sadrži i čin iz člana 6. stav
(3) ovog zakona koji odgovara poslovima i zadacima iz
člana 4. tačka 1. ovog zakona u skladu sa Uredbom o
činovima, uvetima za sticanje činova i oznakama činova u
policiji za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne
ratne opasnosti, Uredbom o činovima, uslovima za sticanje
činova i oznakama činova u policiji za vrijeme ratnog stanja
ili u slučaju neposredne ratne opasnosti i Uredbom o
zvanjima, oznakama zvanja i funkcija i uvjetima za
stjecanje zvanja u policiji.
(4) Sadržaj, postupak i način izdavanja uvjerenja iz stava (2)
ovog člana, evidenciju o izdatim uvjerenjima, organ
unutrašnjih poslova koji će izdavati uvjerenja i druga
pitanja koja su značajna za izdavanje uvjerenja propisat će
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog
Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u roku osam
dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
(5) Uvjerenja o pripadnosti Oružanim snagama za lica iz člana
4. tač. 2., 3., 4. i 5. ovog zakona izdaje Federalno
ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata (u daljnjem tekstu: Federalno
ministarstvo za pitanja boraca) na posebnom obrascu nakon
prethodno izvršene provjere podataka.
(6) Sadržaj, postupak i način izdavanja uvjerenja iz stava (5)
ovog člana propisat će Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine na prijedlog Federalnog ministarstva za
(1)
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pitanja boraca u roku osam dana od dana stupanja na snagu
ovog zakona.
IX. OSIGURANJE SREDSTAVA
Član 16.
(1) Za korisnike penzija koji u skladu sa ovim zakonom ostvare
pravo na povoljniju penziju isplata penzija će se finansirati
u omjeru 50% iz sredstava podračuna na osnovu člana 126.
Zakona o PIO, a 50% iz budžeta Federacije Bosne i
Hercegovine sve dok korisnik penzije ne ispuni uvjete za
starosnu penziju prema Zakonu o PIO, a nakon čega će se
refundirati iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine (u
daljnjem tekstu: budžet Federacije BiH) samo razlika
između iznosa penzije koja se isplaćuje i penzije obračunate
prema Zakonu o PIO.
(2) Izračun potrebnih sredstava za finansiranje prava prema
ovom zakonu, koja se isplaćuju iz budžeta Federacije BiH,
Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje vršit
će na način što će za svakog korisnika povoljne penzije
iskazivati samo razliku između ostvarenog staža osiguranja,
posebnog staža priznatog u penzijski staž i staža osiguranja
potrebnog za ostvarivanje prava na starosnu penziju prema
Zakonu o PIO (40 godina penzijskog staža), prema
godinama, u procentima i novčanim sredstvima.
(3) Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje će kod
donošenja rješenja za sve korisnike ovog zakona i korisnike
drugih zakona kojima se penzije isplaćuju iz sredstava
podračuna na osnovu člana 126. Zakona o PIO u rješenjima
navesti iznos koji se isplaćuje prema propisima iz
penzijskog i invalidskog osiguranja (50% iz sredstava
podračuna na osnovu člana 126. Zakona o PIO) i iznos koji
pada na teret budžeta Federacije BiH.
Iznos penzija koji se isplaćuje iz sredstava podračuna,
prema članu 126. Zakona o PIO, ne može biti viši od
koeficijenata propisanih u članu 6. ovog zakona.
(4) Dio sufinansiranja ovog zakona koji pada na teret
podračuna na osnovu člana 126. Zakona o PIO, kao što je
to navedeno u stavu (1) ovog člana, neće se ni u kom
slučaju povećavati.
(5) Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje je
obavezan vršiti mjesečni obračun sredstava za svakog
korisnika prava na penziju koja se osiguravaju u budžetu
Federacije BiH na način utvrđen stavom (2) ovog člana i
dostavljati ih Federalnom ministarstvu rada i socijalne
politike na kontrolu i odobrenje, nakon čega će Federalno
ministarstvo rada i socijalne politike obračun potrebnih
sredstava dostavljati Federalnom ministarstvu finansija na
uplatu. Ukoliko iznos potreban za realizaciju ovog zakona
premaši sredstva predviđena budžetom Federacije BiH,
Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i
invalidsko osiguranje će Federalnom ministarstvu rada i
socijalne politike predložiti korekciju isplatnog
koeficijenta o čemu će na prijedlog resornog ministarstva
odluku donijeti Vlada Federacije Bosne i Hercegovine da
bi se osiguralo da iznos predviđen budžetom Federacije
BiH ne bude premašen. Ukoliko odluka o usklađivanju
koeficijenta ne bude usvojena u roku 30 dana od dana
prijema prijedloga, Upravni odbor Federalnog zavoda za
penzijsko i invalidsko osiguranje će utvrditi isplatni
koeficijent da bi se uklopili u raspoloživa finansijska
sredstva.
(6) Kada korisnici povoljnijih penzija iz stava (2) ovog člana
ispune uvjete na starosnu penziju u skladu sa Zakonom o
PIO, Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje
će po službenoj dužnosti utvrditi iznos penzije prema
propisima iz penzijskog i invalidskog osiguranja nakon
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čega će se iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine
finansirati samo razlika između iznosa penzije utvrđene
ovim zakonom i penzije obračunate prema Zakonu o PIO
pri čemu se neće mijenjati iznos penzije utvrđen u skladu
sa ovim zakonom.
(7) Nivo godišnjeg povećanja individualnih penzija prema
ovom zakonu neće premašiti stopu inflacije mjerene
indeksom potrošačkih cijena iz prethodne godine,
uzimajući u obzir da iznos pojedinačnih penzija ne može
biti manji od najniže penzije u smislu približavanja
prosjeka penzija ostvarenih prema ovom zakonu prosjeku
starosne penzije ostvarene prema Zakonu o PIO, dok će
biti ostavljena mogućnost upotrebe obračunskih
koeficijenata kako bi se garantiralo da se iznos planiran
budžetom Federacije BiH za ove namjene neće premašiti,
a što je definirano i Zakonom o budžetima u Federaciji
Bosne i Hercegovine.
(8) Izuzetno, ukoliko korisnik povoljne penzije nema staža
osiguranja isplata njegove penzije u potpunosti pada na
teret budžeta Federacije BiH sve dok je koristi.
Član 17.
(1) O utrošenim sredstvima iz člana 16. ovog zakona Federalni
zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje putem
Federalnog ministarstva rada i socijalne politike izvještava
Federalno ministarstvo finansija, a Federalno ministarstvo
finansija Vladu Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa
Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine.
(2) Dio sredstava za isplatu penzija ostvarenih u skladu sa ovim
zakonom osigurat će se u budžetu Federacije BiH na
poziciji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.
Član 18.
(1) Nepravilne isplate koje su nastale kao posljedica greške
Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, a
koje se osiguravaju u budžetu Federacije BiH, nadoknadit
će Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje koji
će isplaćeni iznos uplatiti na račun budžeta Federacije BiH.
(2) Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje
jednom mjesečno putem Federalnog ministarstva rada i
socijalne politike obaviještava Vladu Federacije Bosne i
Hercegovine o korisnicima penzije kojima je to pravo
prestalo u skladu sa članom 12. ovog zakona.
(3) Nakon dobijanja informacija Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine će protiv lica koja su zloupotrebom koristili
pravo na povoljnu penziju i onih koji su to omogućili i na
taj način oštetili budžet Federacije BiH poduzeti zakonom
propisane mjere.
X. NADZOR NAD PROVOĐENJEM ZAKONA
Član 19.
(1) Nadzor nad provođenjem ovog zakona vrši Federalno
ministarstvo rada i socijalne politike.
(2) Federalno ministarstvo rada i socijalne politike nadzor nad
provođenjem ovog zakona ostvaruje neposredno i putem
nadležne inspekcije kao i na drugi zakonom dozvoljen
način.
(3) Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje dužan
je omogućiti ostvarivanje uvida u rješavanje predmeta iz
ovog zakona Federalnom ministarstvu rada i socijalne
politike i nadležnim inspekcijama i postupati prema
njihovim nalozima.
Član 20.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine formirat će Komisiju
u sastavu od osam članova koju će činiti predstavnici Federalnog
ministarstva rada i socijalne politike (tri), Federalnog ministarstva
za pitanja boraca (jedan), Federalnog ministarstva unutrašnjih
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poslova (jedan), Federalnog ministarstva finansija (jedan) i
Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
(dva) radi vršenja neposrednog uvida u rješavanje prava prema
ovom zakonu.
XI. KAZNENE ODREDBE
Član 21.
(1) Novčanom kaznom od 500,00 KM do 5.000,00 KM bit će
kažnjena za prekršaj ustanova, odnosno drugo pravno lice,
ako:
1. korisniku, suprotno odredbama ovog zakona, uskrati
ili ograniči prava koja mu pripadaju;
2. omogući korištenje prava licu kojem ne pripada pravo
prema ovom zakonu ili mu ne pripada u tom obimu;
3. uskrati davanje podataka koje je obavezan dati ili da
netačne podatke i obavještenja o osiguraniku;
4. ne izda rješenje u rokovima propisanim ovim
zakonom;
5. da netačne podatke o visini potrebnih sredstava za
isplatu povoljnijih penzija koje padaju na teret
budžeta Federacije BiH;
6. ne omogući ostvarivanje uvida u upravno rješavanje,
ne dostavi potrebne podatke, spise i obavještenja o
pitanjima koja se odnose na upravne stvari koje se
rješavaju u upravnom postupku ili ne postupi po
nalozima upravne inspekcije;
7. Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike ili
Komisiji koja vrši nadzor nad primjenom zakona
onemogući uvid u upravno rješavanje, ne dostavi
potrebne podatke, spise i obavještenja o pitanjima
koja se odnose na upravne stvari koje se rješavaju u
upravnom postupku;
8. ne postupi u skladu sa uputstvom Federalnog
ministarstva rada i socijalne politike.
(2) Novčanom kaznom od 1.500,00 KM bit će kažnjeno fizičko
lice koje uz zahtjev za ostvarivanje prava na povoljnu
penziju priloži ispravu u kojoj su uneseni netačni podaci
koji bitno utiču na ostvarivanje prava i visinu penzije,
ukoliko je moglo znati ili je znalo da isprava sadrži netačne
ili nepotpune podatke.
(3) Ako lice iz stava (2) ovog člana ostvari pravo na penziju,
dužno je vratiti puni novčani iznos primljenih penzija, bez
obzira na to da li je rješenje o prestanku prava na ostvarenu
penziju poništeno ili ukinuto.
(4) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana bit će kažnjeno i
odgovorno lice u ustanovi, odnosno u drugom pravnom licu
novčanom kaznom od 500,00 KM do 1.500,00 KM.
XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 22.
Na sva pitanja koja nisu regulirana ovim zakonom
primjenjivat će se odredbe Zakona o PIO, ukoliko nisu u
suprotnosti sa odredbama ovog zakona.
Član 23.
Korištenje prava iz čl. 3. i 4. ovog zakona podliježe reviziji
u skladu sa odredbama Zakona o provođenju kontrole zakonitosti
korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite
("Službene novine Federacije BiH", broj 82/09).
Član 24.
Prava stečena prema ovom zakonu prestaju kada u toku
korištenja prava prestanu da postoje uvjeti za sticanje i
ostvarivanje prava u slučajevima i poduvjetima utvrđenim ovim
zakonom.
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Član 25.
Postupak za ostvarivanje prava pokrenut po zahtjevu, koji je
podnesen prije stupanja na snagu ovog zakona, okončat će se
prema odredbama ovog zakona.
Član 26.
Imenice upotrijebljene u ovom zakonu samo u muškom ili
samo u ženskom rodu odnose se na oba spola.
Član 27.
Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje važiti
Zakon o potvrđivanju prava na prijevremenu starosnu penziju
ostvarenu pod povoljnijim uvjetima ("Službene novine Federacije
BiH", br. 42/11 i 37/12).
Član 28.
Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
Predsjedavajući
Predsjedavajući
Doma naroda
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Parlamenta Federacije BiH
Radoje Vidović, s. r.
Fehim Škaljić, s. r.
Temeljem članka IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i
Hercegovine, donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PRIJEVREMENOM
POVOLJNIJEM UMIROVLJENJU BRANITELJA
DOMOVINSKOG RATA
Proglašava se Zakon o prijevremenom povoljnijem
umirovljenju branitelja Domovinskog rata koji je donio
Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupničkog doma od
15.04.2013. godine i na sjednici Doma naroda od 18.04.2013.
godine.
Broj 01-02-481-02/13
Predsjednik
26. travnja 2013. godine
Živko Budimir, v. r.
Sarajevo

ZAKON

O PRIJEVREMENOM POVOLJNIJEM UMIROVLJENJU
BRANITELJA DOMOVINSKOGA RATA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim se zakonom na jedinstven način propisuje korišćenje i
ostvarivanje prava na prijevremeno povoljnije umirovljenje (u
daljnjem tekstu: povoljnije umirovljenje) bivših pripadnika
oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine (ARBiH, HVO,
HOS, MUP-a RBiH i Odjela za unutarnje poslove/MUP-a
HZHB), osnovica, obračun, isplata, ponovni obračun i postupak
za ostvarivanje prava na mirovinu, osiguravanje sredstava i druga
pitanja.
Članak 2.
(1) Pojmovi i kategorije korisnika prava po ovome zakonu
primjenjivat će se kako je to utvrđeno propisima koji su bili
na snazi u vrijeme ostvarivanja prava na povoljnu mirovinu,
odnosno u vrijeme otpusta iz vojne službe, odnosno
prestanka državne službe u bivšem Federalnom
ministarstvu obrane.
(2) Pojmovi i kategorije korisnika prava po ovome zakonu
primjenjivat će se kako je to regulirano propisima o policiji
Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatske zajednice
Herceg-Bosne, za pripadnike koji su bili u policiji za
vrijeme ratnog stanja i koji su u slučaju neposredne ratne
opasnosti obavljali poslove i zadatke za koje su mogli steći
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činove sukladno Uredbi o činovima, uvjetima za stjecanje
činova i oznakama činova u policiji za vrijeme ratnog stanja
ili u slučaju neposredne ratne opasnosti ("Službeni list
RBiH", broj 18/93) i Uredbi o činovima, uvjetima za
stjecanje činova i oznakama činova u policiji za vrijeme
ratnog stanja ili u slučaju neposredne ratne opasnosti
("Službeni list RBiH", br. 21/95 i 47/95) i Uredbe o
zvanjima, oznakama zvanja i funkcija i uvjetima za
stjecanje zvanja u policiji ("Narodni list HZHB", broj 6
/93).
II. KORISNICI KOJI SU VEĆ OSTVARILI PRAVO NA
POVOLJNU MIROVINU
Članak 3.
(1) Korisnici prava na mirovinu po Zakonu o potvrđivanju
prava na prijevremenu starosnu mirovinu ostvarenu pod
povoljnijim uvjetima ("Službene novine Federacije BiH",
br. 42/11 i 37/12) zadržavaju pravo na mirovinu i nastavlja
im se isplata mirovine do isteka roka iz članka 11. ovoga
zakona.
(2) Korisnicima mirovina iz stavka 1. ovoga članka ponovno će
se preračunati mirovina, na način i po postupku utvrđenim
ovim zakonom.
III. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA
POVOLJNIJE UMIROVLJENJE
Članak 4.
Iznimno, pravo na povoljnije umirovljenje pod uvjetima i
na način propisan ovim zakonom mogu ostvariti:
1. Pripadnici policije koji su najmanje 12 mjeseci (bez
obzira je li to bilo u kontinuitetu) u razdoblju od
18.09.1991. godine do 23.12.1995. godine obavljali
dužnost i poslove komandanta-zapovjednika, komandira i načelnika (u jedinici specijalne borbene jedinice
policijske stanice, u stanici policije kriminalističke
službe javne bezbjednosti i centrima službi bezbjednosti, specijalnih borbenih jedinica odreda policije i
centrima službi bezbjednosti MUP-a Republike Bosne
i Hercegovine i Odjela za unutarnje poslove/MUP-a
Hrvatske zajednice Herceg-Bosne);
2. Pripadnici bivše Vojske Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vojska FBiH) kojima je
prestala služba tijekom 2001. godine, te državni
službenici i namještenici bivšeg Federalnog ministarstva obrane koji su otpušteni, odnosno nije im produljen ugovor zbog racionalizacije i smanjenja
brojnog stanja 2002. godine, ukoliko su u godini otpusta napunili 40 godina života i 20 godina mirovinskog
staža, od čega tri godine muškarci, odnosno dvije
godine žene efektivnog staža tijekom rata koji se
računa kao poseban staž u dvostrukom trajanju;
3. Pripadnici oružanih snaga Republike Bosne i
Hercegovine (ARBiH, HVO, MUP-a RBiH i HZHB)
(u daljnjem tekstu: OS RBiH), kojima je priznato
sudjelovanje u obrani Bosne i Hercegovine u trajanju
od najmanje tri godine i koji nisu dezertirali iz OS
RBiH, iznimno stječu pravo na starosnu mirovinu u
iznosu najniže mirovine isplaćene za taj mjesec
sukladno Zakonu o mirovinskom i invalidskom
osiguranju i prije navršenih 65 godina života, pod
uvjetom da imaju najmanje 20 godina mirovinskog
staža i da su najmanje 12 mjeseci prije podnošenja
zahtjeva za umirovljenje po ovom zakonu bili na
evidenciji Službe za zapošljavanje. Starosna mirovina
iz ove točke ostvaruje se tako da se od 65 godina
života oduzima razdoblje koje je osobi priznato u
sudjelovanju u obrani Bosne i Hercegovine u
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jednostrukom trajanju. Ukoliko korisnik iz ove točke
ima 20 godina mirovinskog staža, bez posebnog
ratnog staža u dvostrukom trajanju, starosna mirovina
ostvaruje se tako da se od 65 godina života oduzima
razdoblje koje je osobi priznato u sudjelovanju u
obrani Bosne i Hercegovine u dvostrukom trajanju,
pri čemu se poseban ratni staž priznaje u jednostrukom trajanju;
4. Ratni vojni invalidi s procentom invalidnosti 60% ili
više, koji su proglašeni vojno nesposobnim isključivo
po osnovi ranjavanja na izvršenju borbenog zadatka,
mogu ostvariti pravo na mirovinu u iznosu najniže
mirovine isplaćene za taj mjesec sukladno Zakonu o
mirovinskom i invalidskom osiguranju;
5. Vojnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine (u
daljnjem tekstu: OS BiH) koji su najmanje dvije
godine do 23.12.1995. godine bili pripadnici Armije
RBiH ili Hrvatskoga vijeća obrane, a koji su na dan
01.01.2010. godine bili u vojnoj službi, i kojima
prestaje služba shodno članku 101. stavak (1) točka c)
Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 88/05,
53/07, 59/09, 74/10 i 42/12).
IV. OSNOVICA I NAČIN OBRAČUNA MIROVINA
Članak 5.
Jedinstvena osnovica za izračun visine mirovine korisnika
prava iz ovoga zakona je zajamčena mirovina isplaćena u
prosincu 2011. godine, sukladno Zakonu o mirovinskom i
invalidskom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br.
29/98, 49/00, 32/01, 73/05, 59/06, 4/09 i 55/12) (u daljnjem
tekstu: Zakon o MIO), koja iznosi 414,30 KM.
Članak 6.
(1) Mirovina se određuje množenjem iznosa utvrđene osnovice
iz članka 5. ovoga zakona s pripadajućim koeficijentom iz
stavka (2) (za pripadnike vojske) ili stavka (3) (za
pripadnike policije) ili stavka (4) (za državne službenike,
namještenike i civilne osobe).
(2) Pripadajući koeficijent za pripadnike vojske, po osnovi
osobnog, odnosno formacijskog čina (ako je poslove
formacijskog čina obavljao najmanje 12 mjeseci), a što je
za njega povoljnije u momentu prvog ostvarivanja prava na
mirovinu.
Činovi

Pripadajući koeficijent

Vojnik

1,0

Vojnik I. klase

1,1

Kaplar

1,2

Narednik

1,25

Stožerni narednik

1,3

Narednik I. klase

1,3

Viši narednik

1,4

Glavni narednik

1,45

Poručnik

1,5

Natporučnik

1,6

Satnik

1,8

Bojnik

2,0

Pukovnik

2,2

Brigadir

2,4

Brigadni general

3,2

General major

3,5

Armijski general i General
pukovnik

4,0
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Pripadajući koeficijent za pripadnike policije, po osnovi
osobnog čina, odnosno formacijskog mjesta u momentu
ostvarivanja prava na mirovinu.

Civilne osobe na službi u Vojsci Federacije Bosne i
Hercegovine, koje su ostvarili pravo na mirovinu.
Službena zvanja

Činovi

Pripadajući koeficijent

Vodnik

(4)

NK radnik - osobe

1,0

Narednik

1,1

Nadnarednik

1,15

Glavni narednik

1,2

Zastavnik

1,25

Nadzastavnik

1,3

Potporučnik

1,45

Poručnik

1,5

Kapetan

1,5

Major

2,0

Potpukovnik

2,2

Pukovnik

2,3

Brigadir

2,4

Pripadajući koeficijent za:
a) Državne službenike i namještenike koji su pravo na
mirovinu ostvarili kao uposlenici Federalnoga
ministarstva obrane.
Službena zvanja

Pripadajući koeficijent

NK NŠS radnici

0,9

Kurir

0,9

Higijeničar

0,9

Mlađi referent

1,0

Daktilograf

1,0

KV radnik

1,0

Referent, operater

1,0

Viši referent

1,0

VKV radnik, vozač

1,0

Mlađi samostalni referent

1,1

Samostalni referent

1,2

Viši samostalni referent

1,3

Stručni suradnik

1,5

Šef skupine, načelnik centra za OiO

1,5

Viši stručni suradnik

1,6

Stručni savjetnik, inspektor

1,8

Šef odsjeka, zamjenik šefa ureda

1,9

Šef ureda
Zamjenik pomoćnika
pravobranitelja

2,0
ministra,

zamjenik

2,0

Savjetnik, načelnik odjela za obranu

2,1

Pomoćnik ministra, šef kabineta, pravobranitelj

2,2

Načelnik uprave za obranu, načelnik odjeljenja
u inspekciji

2,2

Zamjenik ministra

2,3

Ministar

2,5

(5)
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Pripadajući koeficijent
0,8

Zanatlije - KV

0,9

VKV

1,0

Osobe sa VSS/doktori, inženjeri

2,0

Za dobitnike najviših ratnih priznanja iz članka 5. stavak 3.
(prva skupina) Zakona o posebnim pravima dobitnika
najviših ratnih priznanja ("Službene novine Federacije
BiH", br. 70/05, 61/06 i 9/10) na iznos mirovine obračunat
po ovom zakonu dodaje se koeficijent +1.
(6) Državni službenici i namještenici Federalnoga ministarstva
obrane koji su u Federalno ministarstvo obrane prešli iz OS
RBiH, kao i civilne osobe na službi u Vojsci FBiH, za
obračun mirovine mogu koristiti pripadajuće koeficijente za
pripadnike Vojske FBiH ako posjeduju osobni čin.
(7) Mirovina iz stavka (1) ovoga članka umanjuje se za svaku
punu godinu nedostajućeg mirovinskog staža do punog
mirovinskog staža (40 godina), za 2%, a najviše do 30%, s
tim što iznos mirovine nakon umanjenja ne može biti manji
od iznosa najniže mirovine isplaćene za taj mjesec sukladno
Zakonu o MIO.
Članak 7.
(1) Kod ponovnog obračuna mirovina za korisnike prava iz
članka 3. ovoga zakona u obračun će se uzeti mirovinski
staž, utvrđen prilikom priznavanja prava na mirovinu.
(2) Ukoliko je korisnik prava na mirovinu iz članka 3. ovoga
zakona zasnovao radni odnos i mirovina mu se za to
vrijeme nije isplaćivala, kod ponovnog obračuna mirovine,
sukladno ovom zakonu, u obzir će mu se uzeti i
novoostvareni staž osiguranja.
(3) Za korisnike prava na mirovinu iz stavka (2) ovoga članka
mirovina se neće preračunati po službenoj dužnosti, već
podnošenjem zahtjeva.
(4) Za umrlog korisnika prava iz članka 3. ovoga zakona izvršit
će se obračun mirovine na način propisan ovim zakonom,
nakon čega će se utvrditi novi iznos obiteljske mirovine.
Članak 8.
Korisniku mirovine ostvarene po ovom zakonu, koji
zasnuje radni odnos ili započne da obavlja samostalnu djelatnost,
mirovina se ne isplaćuje za to vrijeme.
Članak 9.
(1) Pravo na mirovinu po ovom zakonu mogu ostvariti samo
osobe koje to pravo nisu ostvarile po drugim propisima u
Federalnom zavodu za mirovinsko i invalidsko osiguranje.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, osobe koje su
vršile dužnost zapovjednika ranga bataljona ili višeg ranga,
načelnika stožera i zamjenika zapovjednika u jedinicama
ranga brigade istog ili višeg ranga i ako su navedene
dužnosti obavljale najmanje 12 mjeseci (neovisno o tome je
li to bilo u kontinuitetu), kao i pripadnici policije iz članka
4. točka 1. ovoga zakona mogu koristiti prava po ovom
zakonu ako je to za njih povoljnije.
V. ISPLATA MIROVINA
Članak 10.
Mirovina obračunata sukladno ovom zakonu predstavlja
zakonski iznos mirovine (isplatni koeficijent 1).
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VI. POSTUPAK PONOVNOG OBRAČUNA
Članak 11.
(1) Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje
dužan je u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga
zakona, po službenoj dužnosti, provesti postupak i donijeti
nova rješenja korisnicima prava na povoljniju mirovinu iz
članka 3. ovoga zakona nad kojim je okončan postupak
kontrole sukladno Zakonu o kontroli zakonitosti korišćenja
prava iz braniteljsko-invalidske skrbi ("Službene novine
Federacije BiH", broj 82/09). Za korisnike iz članka 3.
ovoga zakona, nad kojima nije okončan postupak kontrole
sukladno Zakonu o kontroli zakonitosti korišćenja prava iz
braniteljsko-invalidske skrbi, Federalni zavod za
mirovinsko i invalidsko osiguranje u istom roku donijet će
privremena rješenja, do okončanja postupka kontrole
zakonitosti. Po okončanju kontrole zakonitosti i za ove
osobe Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko
osiguranje izdat će rješenja sukladno ovom zakonu.
(2) Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida
domovinskoga rata dužno je provesti kontrolu zakonitosti
korisnika iz stavka (1) ovoga članka kojima su izdata
privremena rješenja u roku 120 dana od dana stupanja na
snagu ovoga zakona.
(3) Korisnici prava na povoljniju mirovinu iz članka 3. ovoga
zakona dužni su na zahtjev Federalnoga zavoda za
mirovinsko i invalidsko osiguranje dostaviti potrebnu
dokumentaciju za provođenje postupka izdavanja novih
rješenja. Korisnicima prava iz članka 3. ovoga zakona
odredit će se novi iznos mirovine sukladno odredbama
ovoga zakona.
(4) Isplata mirovina po ovom zakonu korisniku prava na
povoljniju mirovinu iz članka 3. ovoga zakona pripada od
01.08.2013. godine.
Članak 12.
(1) Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje će
korisnicima prava na povoljniju mirovinu iz članka 3.
ovoga zakona, koji propuste dostaviti potrebnu
dokumentaciju ili se u postupku iz članka 11. utvrdi da ne
posjeduju validnu dokumentaciju, donijeti rješenje o
prestanku prava na mirovinu do okončanja kontrole
zakonitosti sukladno Zakonu o kontroli zakonitosti
korišćenja prava iz braniteljsko-invalidske zaštite, koja
mora biti okončana u roku 120 dana od dana stupanja na
snagu ovoga zakona.
(2) Protiv rješenja iz stavka (1) ovoga članka može se podnijeti
žalba Federalnom zavodu za mirovinsko i invalidsko
osiguranje u roku 15 dana od dana prijema rješenja.
(3) Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.
(4) Ukoliko se u žalbenom postupku utvrdi da podnositelj žalbe
ima pravo na povoljnu mirovinu, Federalni zavod za
mirovinsko i invalidsko osiguranje će u daljnjem roku od
15 dana donijeti rješenje kojim će utvrditi iznos mirovine
sukladno odredbama ovoga zakona i isplatiti je korisniku od
dana kada mu je pravo ukinuto.
(5) Iznimno, ukoliko osoba dokaže da je iz objektivnih razloga
propustila rokove ili da iz objektivnih razloga nije mogla
dostaviti dokumentaciju relevantnu za ulaganje žalbe, u
rokovima propisanim ovim člankom, omogućit će joj se
dodatni rok od 15 dana za ulaganje žalbe.
VII. POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA
Članak 13.
Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje
provodi postupak za ostvarivanje prava iz mirovinskog i
invalidskog osiguranja sukladno ovom zakonu.
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Članak 14.
Postupak za ostvarivanje prava na povoljnije umirovljenje
po ovom zakonu pokreće se na zahtjev stranke koja smatra
da ispunjava uvjete za ostvarivanje prava iz članka 4. ovoga
zakona.
(2) Osobe koje su propustile rokove, a ispunjavale su uvjete iz
Zakona o potvrđivanju prava na prijevremenu starosnu
mirovinu ostvarenu pod povoljnijim uvjetima, mogu
podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava po odredbama ovoga
zakona.
(3) Rok za podnošenje zahtjeva za priznavanje prava na
povoljnije umirovljenje sukladno ovom zakonu, izuzev za
osobe iz članka 4. točka 3. ovoga zakona, istječe zaključno
sa 01.12.2013. godine, dok za osobe iz članka 4. točka 1.
rok za podnošenje zahtjeva istječe 01.12.2015. godine.
(4) Ako ovim zakonom nije drukčije propisano, u postupku za
ostvarivanje prava prema ovom zakonu primjenjuju se
odredbe Zakona o upravnom postupku i propisi iz oblasti
mirovinskog i invalidskog osiguranja.
(5) Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje
obvezan je za osobe iz stavka (1) ovoga članka, u roku
najdalje 60 dana od dana podnošenja zahtjeva za
ostvarivanje prava po ovom zakonu, odlučiti o pravu na
povoljnu mirovinu.
(6) Isplata mirovina za osobe iz stavka (1) ovoga članka, koje
ostvare pravo na mirovinu sukladno ovom zakonu, pripada
od 01.01.2014. godine, osim za korisnike iz članka 4. točka
5. ovoga zakona kojima isplata pripada od dana izdavanja
rješenja.
VIII. DOKAZIVANJE ČINJENICA
Članak 15.
(1) Dokazivanje činjenica za ostvarivanja prava po ovom
zakonu, bez obzira na to pokreće li se postupak po
službenoj dužnosti ili na zahtjev stranke, vrši se isključivo
na temelju pisanih dokaznih sredstava izdatih od
mjerodavnih tijela, odnosno mjerodavnih ustanova.
(2) Uvjeti iz članka 4. točka 1. ovoga zakona dokazuju se
uvjerenjem koje izdaje tijelo unutarnjih poslova sukladno
propisu iz stavka (4) ovoga članka.
(3) Uvjerenje iz stavka (2) ovoga članka sadrži i čin iz članka 6.
stavka (3) ovoga zakona, koji odgovara poslovima i
zadatcima iz članka 4. točka 1. ovoga zakona, sukladno
Uredbi o činovima, uvjetima za stjecanje činova i
oznakama činova u policiji za vrijeme ratnog stanja ili u
slučaju neposredne ratne opasnosti, Uredbe o činovima,
uvjetima za stjecanje činova i oznakama činova u policiji za
vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ratne
opasnosti) i Uredbe o zvanjima, oznakama zvanja i funkcija
i uvjetima za stjecanje zvanja u policiji.
(4) Sadržaj, postupak i način izdavanja uvjerenja iz stavka (2)
ovoga članka, evidenciju o izdatim uvjerenjima, tijelo
unutarnjih poslova koje će izdavati uvjerenja i druga pitanja
koja su značajna za izdavanje uvjerenja, propisat će Vlada
Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog Federalnoga
ministarstva unutarnjih poslova, u roku osam dana od dana
stupanja na snagu ovoga zakona.
(5) Uvjerenja o pripadnosti Oružanim snagama za osobe iz
članka 4. toč. 2., 3., 4. i 5. ovoga zakona izdaje Federalno
ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskoga
rata (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo za pitanja
branitelja) na posebnom obrascu, nakon prethodno izvršene
provjere podataka.
(6) Sadržaj, postupak i način izdavanja uvjerenja iz stavka (5)
ovoga članka propisat će Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine na prijedlog Federalnoga ministarstva za
(1)
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pitanja branitelja, u roku osam dana od dana stupanja na
snagu ovoga zakona.
IX. OSIGURANJE SREDSTAVA
Članak 16.
(1) Za korisnike mirovina koji sukladno ovom zakonu ostvare
pravo na povoljniju mirovinu, isplata mirovina financirat će
se u omjeru 50% iz sredstava podračuna na temelju članka
126. Zakona o MIO, a 50% iz Proračuna Federacije Bosne i
Hercegovine, sve dok korisnik mirovine ne ispuni uvjete za
starosnu mirovinu po Zakonu o MIO, a nakon čega će se
refundirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine (u
daljnjem tekstu: Proračun Federacije BiH), samo razlika
između iznosa mirovine koja se isplaćuje i mirovine
obračunate po Zakonu o MIO.
(2) Izračun potrebnih sredstava za financiranje prava po ovom
zakonu, koja se isplaćuju iz Proračuna Federacije BiH,
Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje vršit
će tako što će za svakog korisnika povoljne mirovine
iskazivati samo razliku između ostvarenog staža osiguranja,
posebnog staža priznatog u mirovinski staž i staža
osiguranja potrebnog za ostvarivanje prava na starosnu
mirovinu po Zakonu o MIO (40 godina mirovinskog staža),
po godinama, u procentima i novčanim sredstvima.
(3) Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje će
kod donošenja rješenja za sve korisnike ovoga zakona i
korisnike drugih zakona kojima se mirovine isplaćuju iz
sredstava podračuna po osnovi članka 126. Zakona o MIO
u rješenjima navesti iznos koji se isplaćuje prema propisima
iz mirovinskog i invalidskog osiguranja (50% iz sredstava
podračuna po osnovi članka 126. Zakona o mirovinskom i
invalidskom osiguranju) i iznos koji pada na teret Proračuna
Federacije BiH.
Iznos mirovina koji se isplaćuje iz sredstava podračuna
prema članku 126. Zakona o MIO ne može biti viši od
koeficijenata propisanih u članku 6. ovoga zakona.
(4) Dio sufinanciranja ovoga zakona koji pada na teret
podračuna na temelju članka 126. Zakona o MIO, kao što
je to navedeno u stavku (1) ovoga članka, neće se ni u
kom slučaju povećavati.
(5) Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje
obvezan je vršiti mjesečni obračun sredstava za svakog
korisnika prava na mirovinu, koja se osiguravaju u
Proračunu Federacije BiH, na način utvrđen stavkom (2)
ovoga članka i dostavljati ih Federalnom ministarstvu rada
i socijalne politike na kontrolu i odobrenje, nakon čega će
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obračun
potrebnih sredstava dostavljati Federalnom ministarstvu
financija na uplatu. Ukoliko iznos potreban za realizaciju
ovoga zakona premaši sredstva predviđena Proračunom
Federacije BiH, Upravni odbor Federalnoga zavoda za
mirovinsko i invalidsko osiguranje će Federalnom
ministarstvu rada i socijalne politike predložiti korekciju
isplatnog koeficijenta, o čemu će na prijedlog resornog
ministarstva odluku donijeti Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, kako bi se osiguralo da iznos predviđen
Proračunom Federacije BiH ne bude premašen. Ukoliko
odluka o usklađivanju koeficijenta ne bude usvojena u
roku 30 dana od dana prijema prijedloga, Upravni odbor
Federalnoga zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje
utvrdit će isplatni koeficijent kako bi se uklopili u
raspoloživa financijska sredstva.
(6) Kada korisnici povoljnijih mirovina iz stavka (2) ovoga
članka ispune uvjete na starosnu mirovinu sukladno
Zakonu o MIO, Federalni zavod za mirovinsko i
invalidsko osiguranje će po službenoj dužnosti utvrditi
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iznos mirovine po propisima iz mirovinskog i invalidskog
osiguranja, nakon čega će se iz Proračuna Federacije BiH
financirati samo razlika između iznosa mirovine utvrđene
ovim zakonom i mirovine obračunate po Zakonu o MIO,
pri čemu se neće mijenjati iznos mirovine utvrđen
sukladno ovom zakonu.
(7) Razina godišnjeg povećanja individualnih mirovina po
ovom zakonu neće premašiti stopu inflacije mjerene
indeksom potrošačkih cijena iz prethodne godine,
uzimajući u obzir da iznos pojedinačnih mirovina ne može
biti manji od najniže mirovine, u smislu približavanja
prosjeka mirovina ostvarenih po ovom zakonu prosjeku
starosne mirovine ostvarene po Zakonu o MIO, dok će biti
ostavljena mogućnost uporabe obračunskih koeficijenata
kako bi se jamčilo da se iznos planiran Proračunom
Federacije BiH, za ove namjene, neće premašiti, a što je
definirano i Zakonom o proračunima u Federaciji Bosne i
Hercegovine.
(8) Iznimno, ukoliko korisnik povoljne mirovine nema staža
osiguranja, isplata njegove mirovine u potpunosti pada na
teret Proračuna Federacije BiH sve dok ju koristi.
Članak 17.
(1) O utrošenim sredstvima iz članka 16. ovoga zakona
Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje
putem Federalnoga ministarstva rada i socijalne politike
izvješćuje Federalno ministarstvo financija, a Federalno
ministarstvo financija Vladu Federacije Bosne i
Hercegovine sukladno Zakonu o proračunima u Federaciji
Bosne i Hercegovine.
(2) Dio sredstava za isplatu mirovina ostvarenih sukladno
ovom zakonu osigurat će se u Proračunu Federacije BiH, na
poziciji Federalnoga ministarstva rada i socijalne politike.
Članak 18.
(1) Za nepravilne isplate koje su nastale kao posljedica
pogreške Federalnoga zavoda za mirovinsko i invalidsko
osiguranje, a koje se osiguravaju u Proračunu Federacije
BiH, nadoknadit će Federalni zavod za mirovinsko i
invalidsko osiguranje, koji će isplaćeni iznos uplatiti na
račun Proračuna Federacije BiH.
(2) Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje
jednom mjesečno putem Federalnoga ministarstva rada i
socijalne politike izvješćuje Vladu Federacije Bosne i
Hercegovine o korisnicima mirovine kojima je to pravo
prestalo sukladno članku 12. ovoga zakona.
(3) Nakon dobijanja informacija Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine će protiv osoba koje su zlouporabom koristile
pravo na povoljnu mirovinu i onih koji su to omogućili i na
taj način oštetili Proračun Federacije BiH poduzeti
zakonom propisane mjere.P
X. NADZOR NAD PROVOĐENJEM ZAKONA
Članak 19.
(1) Nadzor nad provođenjem ovoga zakona vrši Federalno
ministarstvo rada i socijalne politike.
(2) Federalno ministarstvo rada i socijalne politike nadzor nad
provođenjem ovoga zakona ostvaruje neposredno i putem
mjerodavne inspekcije, kao i na drugi zakonom dozvoljen
način.
(3) Federalni zavod za mirovinskoi invalidsko osiguranje dužan
je omogućiti ostvarivanje uvida u rješavanje predmeta iz
ovoga zakona Federalnom ministarstvu rada i socijalne
politike i mjerodavnim inspekcijama i postupati po
njihovim nalozima.
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Članak 20.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će formirati
Povjerenstvo u sastavu od osam članova, koje čine predstavnici
Federalnoga ministarstva rada i socijalne politike (tri),
Federalnoga ministarstva za pitanja branitelja (jedan),
Federalnoga ministarstva unutarnjih poslova (jedan), Federalnoga
ministarstva financija (jedan) i Generalnoga tajništva Vlade
Federacije Bosne i Hercegovine (dva), radi vršenja neposrednog
uvida u rješavanje prava po ovom zakonu.
XI. KAZNENE ODREDBE
Članak 21.
(1) Novčanom kaznom od 500,00 KM do 5.000,00 KM bit će
kažnjena za prekršaj ustanova, odnosno druga pravna osoba
ako:
1. korisniku, protivno odredbama ovoga zakona, uskrati
ili ograniči prava koja mu pripadaju;
2. omogući korišćenje prava osobi kojoj ne pripada
pravo po ovom zakonu ili joj ne pripada u tom
opsegu;
3. uskrati davanje podataka koje je obvezna dati ili da
netočne podatke i obavijesti o osiguraniku;
4. ne izda rješenje u rokovima propisanim ovim
zakonom;
5. da netočne podatke o visini potrebnih sredstava za
isplatu povoljnijih mirovina, koje padaju na teret
Proračuna Federacije BiH;
6. ne omogući ostvarivanje uvida u upravno rješavanje,
ne dostavi potrebne podatke, spise i obavijesti o
pitanjima koja se odnose na upravne stvari koje se
rješavaju u upravnom postupku ili ne postupi po
nalozima upravne inspekcije;
7. Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike ili
Povjerenstvu koje vrši nadzor nad primjenom zakona
onemogući uvid u upravno rješavanje, ne dostavi
potrebne podatke, spise i obavijesti o pitanjima koja
se odnose na upravne stvari koje se rješavaju u
upravnom postupku;
8. ne postupi sukladno naputku Federalnoga ministarstva
rada i socijalne politike.
(2) Novčanom kaznom od 1500,00 KM bit će kažnjena fizička
osoba koja uz zahtjev za ostvarivanje prava na povoljnu
mirovinu priloži ispravu u kojoj su uneseni netočni podaci
koji bitno utječu na ostvarivanje prava i visine mirovine,
ukoliko je mogla znati ili je znala da isprava sadrži netočne
ili nepotpune podatke.
(3) Ako osoba iz stavka (2) ovoga članka ostvari pravo na
mirovinu, dužna je vratiti puni novčani iznos primljenih
mirovina bez obzira na to je li rješenje o prestanku prava na
ostvarenu mirovinu poništeno ili ukinuto.
(4) Za prekršaj iz stavka (1) ovoga članka bit će kažnjena i
odgovorna osoba u ustanovi, odnosno u drugoj pravnoj
osobi novčanom kaznom od 500,00 KM do 1.500,00 KM.
XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 22.
Na sva pitanja koja nisu regulirana ovim zakonom
primjenjivat će se odredbe Zakona o MIO, ukoliko nisu u
suprotnosti sa odredbama ovoga zakona.
Članak 23.
Korištenje prava iz čl. 3. i 4. ovoga zakona podliježe reviziji
sukladno odredbama Zakona o provođenju kontrole zakonitosti
korišćenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske skrbi
("Službene novine Federacije BiH", broj 82/09).
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Članak 24.
Prava stečena po ovom zakonu prestaju kada tijekom
korišćenja prava prestanu postojati uvjeti za stjecanje i
ostvarivanje prava, u slučajevima i pod uvjetima koji su utvrđeni
ovim zakonom.
Članak 25.
Postupak za ostvarivanje prava pokrenut po zahtjevu, koji je
podnesen prije stupanja na snagu ovoga zakona okončat će se po
odredbama ovoga zakona.
Članak 26.
Imenice upotrijebljene u ovome zakonu samo u muškom ili
samo u ženskom rodu odnose se na oba spola.
Članak 27.
Danom stupanja na snagu ovoga zakona prestaje važiti
Zakon o potvrđivanju prava na prijevremenu starosnu mirovinu
ostvarenu pod povoljnijim uvjetima ("Službene novine Federacije
BiH", br. 42/11 i 37/12).
Članak 28.
Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".
Predsjedatelj
Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Parlamenta Federacije BiH
Fehim Škaljić, v. r.
Radoje Vidović, v. r.
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На основу члана 19. став 1. Закона о Влади Федерације
Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ",
бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06) и члана 2а. став 3.
Закона о јавним предузећима у Федерацији Босне и
Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 8/05,
81/08, 22/09 и 109/12), Влада Федерације Босне и
Херцеговине, на 25. хитној сједници, одржаној 15.05.2013.
године, доноси

УРЕДБУ

О ТРАНСПАРЕНТНОСТИ ФИНАНСИЈСКИХ
ОДНОСА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ,
КАНТОНА И ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ СА ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
Члан 1.
Овом уредбом прописују се принципи од значаја за
обезбјеђење транспарентности финансијских односа
јединица локалне самоуправе, кантона и Федерације Босне и
Херцеговине са јавним предузећима, право приступа
информацијама у вези финансијске и организационе
структуре јавних предузећа, обавеза вођења књиговодствене
и друге евиденције, обавеза објављивања одређених
података и обавеза вођења евиденције путем јавног регистра
података.
Члан 2.
Под јавним предузећем, у смислу ове уредбе,
подразумијева се привредно друштво на које се примјењују
одредбе Закона о јавним предузећима у Федерацији Босне и
Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 8/05,
81/08, 22/09 и 109/12) (у даљем тексту: "закон").
Члан 3.
Транспарентност финансијских односа јединица
локалне самоуправе, кантона и Федерације Босне и
Херцеговине (у даљем тексту: "Федерација") са јавним

