Na temelju članka IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i
Hercegovine na 52. sjednici Zastupničkog doma, održanoj 29. kolovoza 2013. godine, i na 33.
sjednici Doma naroda, održanoj 5. studenoga 2013. godine, usvojila je

ZAKON
O IZMJENI I DOPUNAMA 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, 42/12 i 50/12) u članku 9. u Platnom razredu B5 u stupcu Radno
mjesto, iza riječi: "voditelj sektora" zarez i riječi: "interni revizor" brišu se.
Članak 2.
U članku 11. u Platnom razredu B5 u stupcu Radno mjesto, iza riječi: "voditelj odsjeka u Upravi
za neizravno oporezivanje BiH" dodaju se zarez i riječi: "voditelj jedinice unutarnje revizije".
Članak 3.
U članku 22. u Platnom razredu B5 u stupcu Pozicija, iza riječi: "Voditelj sektora" dodaju se
zarez i riječi: "voditelj jedinice unutarnje revizije".
Članak 4.
U članku 26. u stavku (1) iza točke e) dodaje se točka f), koja glasi:
"f) specifičnog položaja radnog mjesta sa stanovišta osiguranja funkcionalne neovisnosti u
poslovima vezanim uz razvoj sustava i obavljanje aktivnosti unutarnje revizije u visini od 20%
od temeljne plaće. Pravo na dodatak po ovoj osnovi imaju zaposleni na radnim mjestima
vezanim uz razvoj sustava i obavljanje aktivnosti unutarnje revizije, za što je utvrđena obveza
stjecanja certifikata shodno Pravilniku o zapošljavanju unutarnjih revizora iz članka 12. stavak
(2) Zakona o unutarnjoj reviziji institucija BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 27/08 i 32/12),
izuzimajući ravnatelja i zamjenika ravnatelja Središnje harmonizacijske jedinice."
Članak 5.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku BiH".
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