Na temelju članka IV.4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i
Hercegovine na 29. sjednici Zastupničkog doma, održanoj 7. lipnja 2012. godine i na 18. sjednici
Doma naroda, održanoj 22. lipnja 2012. godine, usvojila je

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PLAĆAMA I NAKNADAMA U
INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE
Članak 1.
U Zakonu o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH",
br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12 i 42/12) u članku 3. točka d) mijenja se i glasi:
"d) Fiskalna odgovornost: sukladno ovome načelu, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine će pri
utvrđivanju osnovice za obračun plaće zaposlenome u instituciji Bosne i Hercegovine voditi
računa o fiskalnoj održivosti, a s ciljem stvaranja uvjeta za nesmetano funkcioniranje
institucija Bosne i Hercegovine. Utvrđivanje osnovice za obračun plaće temelji se na
dokumentu Politika plaća u institucijama Bosne i Hercegovine, koji Vijeće ministara Bosne i
Hercegovine usvaja za četverogodišnje izborno razdoblje."
U članku 3. točka e) briše se.
U članku 26. stavak (1) točka c) briše se.
Članak 2.
U članku 7. stavak (1) mijenja se i glasi:
"(1) Osnovicu za obračun plaće podzakonskim aktom utvrđuje Vijeće ministara Bosne i
Hercegovine, s tim što ona ne može biti manja od 50% prosječne mjesečne neto plaće u
Bosni i Hercegovini iskazane na godišnjoj razini za kalendarsku godinu koja dvije fiskalne
godine prethodi godini u kojoj će se osnovica primjenjivati. Osnovicu za obračun plaće
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrđuje do 30. lipnja tekuće godine za iduću
godinu."
U stavku (3) riječ "izračunava" zamjenjuje se sa riječju "primjenjuje".
Stavak (6) mijenja se i glasi:
"(6) Ako proračun za iduću fiskalnu godinu ne bude usvojen do 31. prosinca tekuće godine,
osnovica za obračun plaće utvrđena sukladno odredbama stavka (1) ovoga članka
primjenjivat će se tek od idućega mjeseca od dana usvajanja proračuna. "
Članak 3.
Iza članka 7a. dodaje se članak 7b. koji glasi:
"7b.
Iznimno od članka 7. ovoga Zakona, u razdoblju od 1.5. 2012. do 31. 12. 2013. godine za
obračun plaća zaposlenih koji imaju koeficijent 1,00 primjenjivat će se osnovica u visini od
498,10 KM."

Članak 4.
U članku 33. stavak (1) mijenja se i glasi:
"(1) Zaposlenome u instituciji Bosne i Hercegovine pripada pravo na regres za godišnji odmor, s
tim da visina regresa može iznositi maksimalno do visine utvrđene osnovice za obračun
plaća u tekućoj fiskalnoj godini."
Stavak (2) mijenja se i glasi:
"(2) Visinu regresa za godišnji odmor iz stavka (1) ovoga članka utvrđuje Vijeće ministara
Bosne i Hercegovine podzakonskim aktom, koji se donosi do 30. lipnja tekuće godine za
iduću godinu."
Stavak (4) briše se.
Članak 5.
U članku 55. u stavku (2) riječi: "2011. i 2012. godini" zamjenjuju se riječima: "2016. i 2017.
godini", a riječi: "2012. godini" zamjenjuju se riječima: "2017. godini".
U stavku (3) riječi: "2013. godine" zamjenjuju se riječima: "2018. godine".
Članak 6.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku BiH".
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