
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФБИХ, број 13/18
На основу члана IV.В.7. а)(IV) Устава Федерације Босне и Херцеговине, доносим 

УКАЗ 

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОЛИЦИЈСКИМ СЛУЖБЕНИЦИМА ФЕДЕРАЦИЈЕ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

Проглашава се Закон о допунама Закона о полицијским службеницима Федерације Босне и Херцеговине, који
је усвојио Парламент Федерације Босне и Херцеговине на сједници Представничког дома од 24.01.2018.
године и на сједници Дома народа од 25.01.2018. године. 

Број 01-02-96-01/18
19. фебруара 2018. године

Сарајево

Предсједник
Маринко Чавара, с. р.

ЗАКОН 
О ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОЛИЦИЈСКИМ СЛУЖБЕНИЦИМА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

Члан 1.

У Закону о полицијским службеницима ФедерацијеБосне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ",
бр. 27/05, 70/08 и 44/11)иза Поглавља X - РАДНИ УСЛОВИ додаје се ново поглављеXa – ПЕНЗИОНИСАЊЕ
ПОЛИЦИЈСКИХ СЛУЖБЕНИКА и нови чл.104a. и 104б. који гласе:
"ПОГЛАВЉЕ Xa – ПЕНЗИОНИСАЊЕ ПОЛИЦИЈСКИХ СЛУЖБЕНИКА

Члан 104а.
(Услов за стицање права на пензију полицијског службеника)

(1) Полицијски службеник је лице дефинисано у члану 2. Закона о пензијском и инвалидском осигурању и
право на пензију остварује под условима утврђеним Законом о пензијском и инвалидском осигурању и овим
законом под условом да је:
а) имао непрекидно најмање 15 година стажа осигурања у својству полицијског службеника и
б) у вријеме стицања права на пензију имасвојство полицијског
службеника.
(2) Полицијском службенику из става (1) овог члана лични коефицијент за остваривање права на пензију
утврдиће се на основу пет годишњих плата остварених у својству полицијског службеника, које су за



полицијског службеника најповољније.
(3) Одредбе става 2. овог члана односе се и на полицијског службеника који усљед задобијених повреда на
раду узрокованих непосредним извршењем службених послова и задатака буде проглашен инвалидом 1.
категорије.

Члан 104б.
(Право на остваривање посебног стажа полицијског службеника)

Посебан стаж из Закона о пензијском и инвалидском осигурању у једноструком трајању урачунава се у стаж
осигурања за полицијског службеника из члана 104а. став(1) овог закона само уз писмену сагласност лица на
којег се та сагласност односи.

Члан 2.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ". 
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Пaрлaментa Федерaције БиХ
Един Мушић, с. р.

Предсједaвaјућа
Дома народа

Пaрлaментa Федерaције БиХ
Лидија Брадара, с. р.


