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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 63

ЗАКОН
О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА СТАРОСНУ ПЕНЗИЈУ
ПРОФЕСИОНАЛНИХ ВОЈНИХ ЛИЦА

Члан 1.
Овим законом уређује се остваривање права на старосну пензију професионалних војних лица која су обавезно
осигурана на пензијско и инвалидско осигурање у Републици Српској.
Члан 2.
(1) Професионална војна лица из члана 1. овог закона су:
1) војници,
2) подофицири,
3) официри и
4) генерали.
(2) Право на старосну пензију има професионално војно
лице након престанка службе уколико није постало осигураник у обавезном или добровољном осигурању према пропису
којим је уређена област пензијског и инвалидског осигурања.
Члан 3.
Војник има право на старосну пензију у складу са прописом који уређује област пензијског и инвалидског осигурања.
Члан 4.
(1) Подофицир има право на старосну пензију када наврши 50 година живота, 30 година пензијског стажа и најмање седам година непрекидне професионалне војне службе у Оружаним снагама Босне и Херцеговине (у даљем
тексту: Оружане снаге).
(2) Изузетно од става 1. овог члана, подофицир са најмање седам година непрекидне професионалне војне службе у Оружаним снагама има право на старосну пензију
када наврши 40 година пензијског стажа.
Члан 5.
(1) Официр има право на старосну пензију када наврши
55 година живота, 30 година пензијског стажа и најмање
десет година непрекидне професионалне војне службе у
Оружаним снагама.
(2) Изузетно од става 1. овог члана, официр са најмање
десет година непрекидне професионалне војне службе у
Оружаним снагама има право на старосну пензију када наврши 40 година пензијског стажа.
Члан 6.
У професионалну војну службу у Оружаним снагама
рачуна се и професионална војна слуЖба у Војсци Републике Српске, као и вријеме за које је утврђен посебан стаж у
двоструком трајању према пропису којим је уређена област
пензијског и инвалиског осигурања.
Члан 7.
Генерал којем је професионална војна служба престала
према одлуци Предсједништва БиХ има право на старосну
пензију без обзира на године живота и укупан пензијски стаж.
Члан 8.
Ради одређивања висине старосне пензије професионалног војног лица, лични коефицијент се одређује од годишњих личних коефицијената за посљедњих пет година
професионалне војне службе, не рачунајући годину остваривања права на пензију.
Члан 9.
(1) Средства за исплату пензије у комплетном износу,
остварене у складу са овим законом, Фонду за пензијско и
инвалидско осигурање Републике Српске обезбјеђују се из
буџета Републике Српске.
(2) Исплата средстава за пензију у смислу става 1. овог
члана траје док корисник пензије не испуни услове за ста-
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росну пензију у погледу година живота, у складу са прописом који уређује област пензијског и инвалидског осигурања.
(3)
Након испуњења услова из става 2. овог члана, примјењују се одредбе прописа који уређује област пензијског
и инвалидског осигурања, које се односе на средства по
основу обавеза Републике Српске.
Члан 10.
На питања која нису уређена овим законом примјењују
се одредбе прописа којим је уређена област пензијског и
инвалидског осигурања.
Члан 11.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-987/14
2. јула 2014. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр ИгорРадојичић, с.р.

905
На основу Амандмана
тачка 2. на Устав Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ДОПУНИ ЗАКОНА О
СУДСКИМ ТАКСАМА

Проглашавам Закон о допуни Закона о судским таксама,
који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на
Тридесет петој сједници, одржаној 2. јула 2014. године, а
Вијеће народа 14. јула 2014. године констатовало да усвојеним Законом о допуни Закона о судским таксама није
угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-3499/14
15. Ј ула 2014. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ДОПУНИ ЗАКОНА О СУДСКИМ ТАКСАМА

Члан 1.
У Закону о судским таксама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 73/08, 49/09 и 67/13) у члану 12. послије
става 1. додају се ст. 2. и 3, који гласе:
“(2) Суд може ослободити таксеног обвезника од
плаћања таксе који је евидентиран у Јединственом регистру штете као лице које је претрпјело материјалну штету
изазвану поплавама у Републици Српској у мају 2014. године, одлуком коју доноси на захтјев у писаној форми таксеног обвезника.
(3)
Право из става 2. овог члана таксени обвезник остварује до дана санирања материјалне штете изазване поплавама у Републици Српској у мају 2014. године, а најкасније
до 31. децембра 2015. године.”.
Досадашњи ст. 2, 3. и 4. постају ст. 4, 5. и 6.
Члан 2.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-988/14
2. јула 2014. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.
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На основу Амандмана
тачка 2. на Устав Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

