На основу члана 54. ст. (4) и (5) Закона о платама и накнадама у институцијама Босне и
Херцеговине ("Службепи гласник БиХ", бр. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12 и 50/12), члана
17. Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03,
42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08), члана 3. став (1) Одлуке о формирању Комисије
за плате и накнаде у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр.
21/09 и 95/11) и члана 3. став (1) Одлуке о именовању чланова Комисије за плате и
накнаде у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 66/09, 72/10
и 95/11), Савјет министара Босне и Херцеговине, на 22. сједници одржаној 10. октобра
2012. године, донио је
МЕТОДОЛОГИЈУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА МЕТОДОЛОГИЈЕ ЗА РАЗВРСТАВАЊЕ РАДНИХ
МЈЕСТА СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ У ПЛАТНЕ РАЗРЕДЕ УТВРЂЕНЕ
ЗАКОНОМ О ПЛАТАМА И НАКНАДАМА У ИНСТИТУЦИЈАМА БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члан 1.
У Методологији за разврставање радних мјеста средње стручне спреме у платне разреде
утврђене Законом о платама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговине
("Службени гласник БиХ", бр. 31/10 и 40/10) у члану 3. у ставу (4) ријечи: "усмена и
писана" бришу се.
У ставу (5) у тачки а) алинеја 3) брише се.
Досадашње алинеје 4), 5), 6), 7), 8), 9) и 10) постају алинеје 3), 4), 5), 6), 7), 8) и 9).
У ставу (5) у тачки б) алинеја 2) ријеч "кадровски" брише се.
У ставу (5) у тачки б) алинеја 9) мијења се и гласи:
"9) радио везе, оператера везисте у безбједносним агенцијама,"
У ставу (5) у тачки б) иза алинеје 14) додаје се нова алинеја 15) која гласи:
"15) судског и заводског полицајца.".
У ставу (5) у тачки ц) алинеја 1) мијења се и гласи:
"1) техничког секретара у кабинету: члана Предсједништва Босне и Херцеговине,
предсједавајућег и замјеника предсједавајућег Домова Парламентарне скупштине Босне и
Херцеговине, секретара домова и Заједничке службе Парламентарне скупштине Босне и
Херцеговине, предсједавајућег Савјета министара, министра и замјеника министра,
руководиоца и замјеника руководиоца других институција Босне и Херцеговине."

У ставу (5) у тачки ц) алинеја 5) мијења се и гласи:
"5) ликвидатуре, фактурисања, писарнице и документације у оквиру Генералног
секретаријата Савјета министара Босне и Херцеговине и кадровски."
У ставу (5) у тачки ц) алинеја 7) ријечи: "и послови везани за информатичке базе
података" бришу се.
У ставу (5) у тачки ц) иза алинеје 12) додаје се нова алинеја 13) која гласи:
"13) криптозаштите, телеграфисте (шифрера), оператера (шифрера) у безбједносним
агенцијама."
Досадашње алинеје 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23) и 24) постају алинеје
14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24) и 25).
У ставу (6) у тачки а) алинеја 6) мијења се и гласи:
"6) ликвидатуре, писарнице и документације у оквиру Генералног секретаријата Савјета
министара Босне и Херцеговине и кадровски послови."
У ставу (6) у тачки а) алинеја 12) мијења се и гласи:
"12) техничког секретара наведени у члану 3. у ставу (5) у тачки ц) алинеја 1)."
У ставу (6) у тачки а) алинеја 13) ријечи: "и послови везани за информатичке базе
података" бришу се.
У ставу (6) у тачки а) иза алинеје 24) додаје се нова алинеја 25) која гласи:
"25) криптозаштите, телеграфисте (шифрера), оператера (шифрера) у безбједносним
агенцијама."
Члан 2.
У члану 4. у ставу (1) у табели ознака к2 у колони Индикатори за мјерење, ријечи: "6
мјесеци, од 7 мјесеци закључно с двије године, више од двије године" замјењују се
ријечима: "најмање 6 мјесеци".
У ставу (1) у табели ознака к2 у колони Број бодова (ББки), бр. "1,2, 3" замјењују се
бројем "1".
У ставу (1) у табели ознака к4 у колони Индикатори за мјерење, ријечи: "усмене
комуникације са странкама, писане комуникације са странкама" замјењују се ријечима:
"екстерна комуникација".
У ставу (1) у табели ознака к4 у колони Број бодова (ББки), број "2" брише се.

Члан 3.
У члану 6.у ставу (5) иза ријечи "године" додају се ријечи: "осим активности које према
природи посла имају трајни карактер".
Члан 4.
Ова методологија ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику БиХ".
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