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Околности страдања из чл. 3. и 4. овог закона могу се 
доказивати у управном поступку у складу са одредбама 
Закона о управном поступку, уколико је војна документација 
уништена због ратних дејстава, односно уколико Архивски 
депо Министарства одбране Босне и Херцеговине не 
располаже подацима о конкретној војној јединици. 

Управни поступак из става 2. овог члана по захтјеву 
странке води надлежни првостепени орган за питања 
евиденција из области војне обавезе. 

Против рјешења односно закључка надлежног органа 
из става 3. овог члана може се изјавити жалба у року од 15 
дана од дана пријема рјешења односно закључка. 

Жалба се подноси Федералном министарству путем 
првостепеног органа. 

Рјешење из става 4. овог члана подлијеже ревизији. 
Првостепена рјешења којима је захтјев одбијен не подлијежу 
ревизији. 

Ревизију врши Федерално министарство у року од три 
мјесеца од дана пријема предмета. 

У вршењу ревизије на првостепено рјешење може се 
дати сагласност, првостепено рјешење може се измијенити, 
поништити или укинути и другачије ријешити управну ствар 
или предмет вратити првостепеном органу на поновни 
поступак. 

Жалба и ревизија одлажу извршење рјешења, односно 
упис утврђених чињеница у војне евиденције. 

Ако је против првостепеног рјешења изјављена жалба, 
о жалби и ревизији рјешава се истим рјешењем.". 

Члан 10. 
У члану 44. иза ријечи: "војне документације" додају се 

ријечи: или правоснажног рјешења донесеног у складу са 
одредбама члана 43. овог закона." 

Члан 11. 
Члан 45. мијења се и гласи: 

"Члан 45. 
Утврђивање да је болест наступила или се погоршала 

под околностима из члана 3. овог закона, врши Институт за 
медицинско вјештачење здравственог стања на основу 
прегледа и на основу медицинске документације о лијечењу 
из ратног периода или из периода од 90 дана од дана 
отпуштања из Оружаних снага.". 

Члан 12. 
Иза члана 55. додају се нови чл. 55а. и 55б. који гласе: 

"Члан 55а. 
У сврху јачања части, угледа и достојанства бранилаца 

одбрамбено-ослободилачког рата, ради поштивања 
принципа транспарентности исплата накнада из буџета 
корисницима права из области бранилачко-инвалидске 
заштите, као и ради бржег и ефикаснијег остваривања права 
бранилаца и чланова њихових породица, Федерално 
министарство ће успоставити јединствени регистар који се 
састоји од пописа бранилаца и пописа корисника права из 
области бранилачко-инвалидске заштите која се финансирају 
из федералног буџета. 

Јединствени регистар представља скуп података из 
члана 2. овог закона, скуп података о корисницима права, 
као и обраду података браниоцима и новчаним и другим 
примањима по основу припадности бранилачкој популацији. 

Члан 55б. 
Кантони ће својим прописима уредити питање 

успоставе регистра корисника права из члана 7. и чл. 26. до 
31. овог закона и других права која браниоци и чланови 
њихових породица остварују или су остварили по прописима 
кантона и општина, као и питање објаве података корисника 

допунских права бранилаца и чланова њихових породица 
која се исплаћују или су исплаћена из буџета кантона и 
општина. 

Федерално министарство, електронском размјеном 
података са другим федералним органима, установама и 
институцијама, кантоналним органима, општинским 
органима и надлежним органом Брчко дистрикта Босне и 
Херцеговине ће успоставити јединствени регистар 
корисника права из области бранилачко-инвалидске заштите 
на свим нивоима власти у Федерацији и у Брчко дистрикту 
Босне и Херцеговине. 

Федерални министар ће у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу овог закона, донијети правилник којим ће 
се поближе уредити услови, начин и поступак, размјена 
података, као и друга питања која се односе на успоставу 
јединственог регистра и који ће бити доступан свим нивоима 
власти у Федерацији Босне и Херцеговине.". 

Члан 13. 
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ". 
 

Предсједавајући 
Представничког дома 

Парламента Федерације БиХ 
Един Мушић, с. р. 

Предсједавајућа 
Дома народа 

Парламента Федерације БиХ 
Лидија Брадара, с. р. 

 

1547 
Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i 

Hercegovine, donosim 

UKAZ 
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I 
DOPUNAMA ZAKONA O PRIJEVREMENOM 

POVOLJNIJEM PENZIONISANJU BRANILACA 
ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA 

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o 
prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca 
odbrambeno-oslobodilačkog rata, koji je usvojio Parlament 
Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma 
od 30.10.2017. godine i na sjednici Doma naroda od 21.09.2017. 
godine. 

Broj 01-02-552-01/17 
20. novembra 2017. godine 

Sarajevo 
Predsjednik 

Marinko Čavara, s. r. 
 

ZAKON 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 

PRIJEVREMENOM POVOLJNIJEM PENZIONISANJU 
BRANILACA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG 

RATA 

Član 1. 
U Zakonu o prijevremenom povoljnijem penzionisanju 

branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata ("Službene novine 
Federacije BiH", broj 41/13, u daljnjem tekstu: Zakon), u članu 3. 
u stavu (1) iza riječi "penziju", riječi: "i nastavlja im se isplata 
penzije do isteka roka iz člana 11. ovog zakona", zamjenjuju se 
riječima: "ostvarenu ili potvrđene po odredbama tog zakona, 
ukoliko je to za njih povoljnije.". 

U članu 3. Zakona dodaje se novi stav (3) koji glasi: 
"(3) Korisnicima prava iz člana 4. tačka 5. Zakona ponovo će se 

izvršiti preračun penzija na osnovu mjesečnog prosjeka 
nevaloriziranih plaća ostvarenih u posljednjih pet godina 
prije ostvarivanja prava na penziju. Visina penzije odrediti 
će se u postotku od penzijskog osnova prema dužini 
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penzijskog staža i iznosi za 20 godina 55% od penzijskog 
osnova, a za svaku narednu navršenu godinu uvećava se za 
2%, s tim da ne može iznositi više od 75% od penzijskog 
osnova.". 

Član 2. 
U članu 10. Zakona ispred riječi "Penzija" treba dodati 

oznaku "(1)". 
Iza stava (1) dodaju se novi st. (2) i (3) koji glase: 

"(2) Izuzetno korisnici prava iz člana 1. stav (1) ovog Zakona 
zadržavaju dostignutu visinu penzije u isplati koja im je bila 
utvrđena prije stupanja na snagu Zakona o prijevremenom 
povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-
oslobodilačkog rata. 

(3) Isplata penzija korisnicima prava iz stava (2) ovog člana i 
člana 1. stav (2) ovog zakona uspostavit će se kroz 
prijelazni period od tri godine, na slijedeći način: 
a) Od 01.01.2018. godine penzija će se isplaćivati po 

isplatnom koeficijentu 1,161; 
b) Od 01.01.2019. godine penzija će se isplaćivati po 

isplatnom koeficijentu 1,320; 
c) Od 01.01.2020. godine penzija će se isplaćivati po 

isplatnom koeficijentu 1,485.". 

Član 3. 
U članu 11. Zakona iza stava (4) dodaju se novi st. (5) i (6) 

koji glase: 
"(5) Ponovna uspostava visine penzije iz člana 2. ovog zakona 

vršit će se po zahtjevu korisnika prava u skladu sa 
odredbama Zakona o upravnom postupku. 

(6) Pravo i isplata utvrđene visine penzije iz člana 2. ovog 
zakona pripada najranije od dana stupanja na snagu ovog 
zakona.". 

Član 4. 
U članu 15. Zakona stav (1) briše se. 
U dosadašnjem stavu (2) koji postaje stav (1), broj "(4)" 

zamjenjuje se brojem "(3)". 
U dosadašnjem stavu (3) koji postaje stav (2), broj "(2)" 

zamjenjuje se brojem "(1)". 
U dosadašnjem stavu (4) koji postaje stav (3), broj "(2)" 

zamjenjuje se brojem "(1)".  
Dosadašnji stav (5) postaje stav (4). 
U dosadašnjem stavu (6) koji postaje stav (5) broj "(5)" 

zamjenjuje se brojem "(4)". 

Član 5. 
Iza člana 16. Zakona dodaje se član 16a. koji glasi: 

"16a. 
Korisnicima prava iz člana 3. i člana 4. tačka 5. Zakona, 

penzije se usklađuju svake godine prema porastu indeksa 
potrošačkih cijena na godišnjem nivou u Federaciji Bosne i 
Hercegovine u prethodnoj godini, a prema podacima Federalnog 
zavoda za statistiku.". 

Član 6. 
U članu 19. Zakona u stavu (1) iza riječi "politike" dodaju 

se riječi: "i Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida 
odbrambeno-oslobodilačkog rata.". 

Stav (2) mijenja se i glasi: 
"(2) Ministarstva iz stava (1) ovog člana nadzor nad 

provođenjem ovog zakona ostvaruju neposredno i putem 
nadležne inspekcije kao i na drugi zakonom propisan 
način.". 
U stavu (3) iza riječi "politike" dodaju se riječi:"i 

Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida 
odbrambeno-oslobodilačkog rata". 

Član 7. 
Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana 

objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Predsjedavajući 
Predstavničkog doma 

Parlamenta Federacije BiH 
Edin Mušić, s. r. 

Predsjedavajuća 
Doma naroda 

Parlamenta Federacije BiH 
Lidija Bradara, s. r. 

 

 
Temeljem članka IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i 

Hercegovine, donosim 

UKAZ 
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I 
DOPUNAMA ZAKONA O PRIJEVREMENOM 

POVOLJNIJEM UMIROVLJENJU BRANITELJA 
DOMOVINSKOGA RATA 

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o 
prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja 
domovinskoga rata, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i 
Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 30.10.2017. 
godine i na sjednici Doma naroda od 21.9.2017. godine. 

Broj 01-02-552-01/17 
20. studenoga 2017. godine 

Sarajevo 
Predsjednik 

Marinko Čavara, v. r. 
 

ZAKON 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 

PRIJEVREMENOM POVOLJNIJEM UMIROVLJENJU 
BRANITELJA DOMOVINSKOGA RATA 

Članak 1. 
U Zakonu o prijevremenom povoljnijem umirovljenju 

branitelja domovinskoga rata ("Službene novine Federacije BiH", 
broj 41/13, u daljnjem tekstu: Zakon), u članku 3. u stavku (1) iza 
riječi "mirovinu", riječi: "i nastavlja im se isplata mirovine do 
isteka roka iz članka 11. ovog zakona", zamjenjuju se riječima: 
"ostvarenu ili potvrđene po odredbama tog zakona, ukoliko je to 
za njih povoljnije.". 

U članku 3. Zakona dodaje se novi stavak (3) koji glasi: 
"(3) Korisnicima prava iz članka 4. točka 5. Zakona ponovno će 

se izvršiti preračun mirovina na temelju mjesečnog prosjeka 
nevaloriziranih plaća ostvarenih u posljednjih pet godina 
prije ostvarivanja prava na mirovinu. Visina mirovine 
odredit će se u postotku od mirovinskog osnova prema 
dužini mirovinskog staža i iznosi za 20 godina 55% od 
mirovinskog osnova, a za svaku narednu navršenu godinu 
uvećava se za 2%, s tim da ne može iznositi više od 75% od 
mirovinskog osnova.". 

Članak 2. 
U članku 10. Zakona ispred riječi "Mirovina" treba dodati 

oznaku "(1)". 
Iza stavka (1) dodaju se novi st. (2) i (3) koji glase: 

"(2) Iznimno korisnici prava iz članka 1. stavak (1) ovog Zakona 
zadržavaju dostignutu visinu mirovine u isplati koja im je 
bila utvrđena prije stupanja na snagu Zakona o 
prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja 
domovinskoga rata. 

(3) Isplata mirovina korisnicima prava iz stavka (2) ovog 
članka i članka 1. stavak (2) ovog zakona uspostavit će se 
kroz prijelazno razdoblje od tri godine, na slijedeći način: 
a) Od 01.01.2018. godine mirovina će se isplaćivati po 

isplatnom koeficijentu 1,161; 
b) Od 01.01.2019. godine mirovina će se isplaćivati po 

isplatnom koeficijentu 1,320; 


