На основу члана 26. став (1) тaчка б) алинеја 8) и став (2) Закона о платама и накнадама у
институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 50/08) и 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), Савјет министара Босне и Херцеговине на 82. сједници, одржаној 2.априла
2009. године, донио је

ОДЛУКУ
о критеријумима за утврђивање додатка на плату на основу обављања сложених
информатичко-апликацијских послова у институцијама Босне и Херцеговине
Члан 1.
(Предмет Одлуке)
Овом Одлуком прописују се критерији за утврђивање додатка на плату запосленим с високом
школском спремом на основу обављања сложених информатичко-апликацијских послова у складу
са чланом 26. став (1) тaчка б) алинеја 8) Закона о платама и накнадама у институцијама Босне и
Херцеговине.
Члан 2.
(Дефинисање сложених информатичко-апликацијских послова)
(1) Сложени информатичко-апликацијски послови који се односе на одржавање и развој
управљачких апликација у институцијама Босне и Херцеговине су:
a) управљање и пројектовање процеса и управљачких апликација:
1)
управљање пројектом – пројект менаџмент,
2)
управљање анализом пословних процеса,
3)
анализа пословних процеса – пословна анализа (Business Analytics),
4)
управљање развоја апликацијских процеса,
5)
управљање тестирањем апликацијских процеса;
b) пројектовање и развој процеса и управљачких апликација:
1)
развој апликацијских процеса,
2)
пројектовање архитектуре система,
3)
пројектовање апликацијских процеса,
4)
пројектовање базе података;
c) имплементација процеса и управљачких апликација:
1)
инсталација апликацијског софтвера,
2)
инсталација системског софтвера;
d) тестирање процеса и управљачких апликација:
1)
тестирање апликацијских процеса;
e) обука корисника:
1)
креирање документације пројекта,
2)
обука корисника;
f) одржавање процеса и управљачких апликација:
1)
одржавање апликацијског софтвера,
2)
одржавање системског софтвера.
(2) Поред сложених информатичко-апликацијских послова утврђених у ставу (1) овог члана
као посебна категорија сложености утврђује се и јединственост радног мјеста. Јединствена
радна мјеста су радна мјеста која захтијевају посебне обуке за запослене с високом
школском спремом везано за обављање сложених информатичко-апликацијских послова,

који се односе на одржавање и развој управљачких апликација примјењивих само у једној
институцији Босне и Херцеговине па се таква стечена знања не могу користити ни у једној
другој институцији Босне и Херцеговине нити на тржишту.
Члан 3.
(Поступак подношења приједлога Oдлуке о додатку на плату)
(1) Буџетски корисник је дужан уз приједлог Oдлуке о додатку на плату доставити валидне
цертификате и образац који обвезно садржи сљедеће податке:
a) назив систематизованог радног мјеста у институцији;
b) опис послова који се обављају у оквиру систематизованог радног мјеста;
c) попис валидних цертификата, којима се образлаже посебна стручна оспособљеност за
обављање сложено-информатичких послова из члана 1. ове Одлуке, а који су утврђени
описима послова и захтјевима радног мјеста према правилнику о устројству и
систематизацији у конкретним случајевима.
Члан 4.
(Провјера и класификација цертификата)
(1) Министарство финансија и трезора процјењује прихватљивост приложених цертификата из
члана 3. ове Одлуке и класификује исте према критеријумима из члана 2. ове Одлуке.
(2) У циљу осигурања већег степена поузданости процјене валидности цертификата
Министарство финансија и трезора може ангажовати стручњаке и тражити објашњење од
институција које су издале цертификате као потврду посебне стручне оспособљености за
обављање сложених информатичко-апликацијских послова везаних за одржавање и развој
управљачких апликација.
Члан 5.
(Вредновање сложених информатичких-апликацијских послова)
(1) Сложеним информатичко-апликацијским пословима, у зависности од степена њихове
сложености и посебности, припада максималан број бодова према сљедећој табели:
Ознака
к1
к2
к3
к4
к5
к6
к7

Сложени информатичко-апликацијски послови
Управљање и пројектовање процеса и управљачких апликација
Пројектовање и развој процеса и управљачких апликација
Јединственост радног мјеста
Имплементација процеса и управљачких апликација
Тестирање процеса и управљачких апликација
Обука корисника
Одржавање процеса и управљачких апликација
Укупан број бодова

Број бодова (BBki)
15
12
10
9
9
9
6
70

(2) Додјела бодова за одређено радно мјесто вршиће се на основу следеће формуле:
7

BOB   BBk i , i = 1, . ., 7
i 1

гдје је:



BBki – број бодова сложеног информатичког посла ki који обавља лице којe се
оцјењује, а према табели из става (1) овог члана;



BOB – број освојених бодова за обављање сложено информатичких послова за
одређено радно мјесто.

(3) Постотак додатка на плату у зависности од броја бодова за одређено радно мјесто израчунава
се према сљедећој једначини:
P[%]= 0, за BOB ≤ 6
P[%]= BOB, за 6 < BOB < 50,
P[%]= 50, за BOB ≥ 50
(4) Укупан износ бодова за једног запосленог по једном критеријуму из табеле утврђене у ставу
(1) овог члана не може прећи максималан износ исказан за тај критеријум без обзира на број
валидних цертификата које запослени посједује.
Члан 6.
(Провођење Одлуке)
(1) На основу одредби ове Одлуке буџетски корисници ће сачињавати и достављати Савјету
министара Босне и Херцеговине на усвајање приједлог Oдлуке о додатку на плату запосленим у
институцијама Босне и Херцеговине у складу са чланом 26. став (2) Закона о платама и накнадама
у институцијама Босне и Херцеговине.
(2) Министарство финансија и трезора на основу ове Одлуке даје мишљење везано за основаност
приједлога и висине додатка на плату на основу обављања сложених информатичкоапликацијских послова у институцијама Босне и Херцеговине.
Члан 7.
(Ступање на снагу)
Ова Oдлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у „Службеном гласнику БиХ“.
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