На основу члана IV 4. а) Устава Босне и Херцеговине, Парламентарна скупштина Босне и
Херцеговине на 52. сједници Представничког дома, одржаној 29. августа 2013. године, и
на 33. сједници Дома народа, одржаној 5. новембра 2013. године, усвојила је
ЗАКОН
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПЛАТАМА И
НАКНАДАМА У ИНСТИТУЦИЈАМА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Члан 1.
У Закону о платама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени
гласник БиХ", бр. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12 и 50/12) у члану 9. у Платном разреду
Б5 у колони Радно мјесто, иза ријечи: "руководилац сектора" запета и ријечи: "интерни
ревизор" бришу се.
Члан 2.
У члану 11. у Платном разреду Б5 у колони Радно мјесто, иза ријечи: "шеф одсјека у
Управи за индиректно опорезивање БиХ", додају се запета и ријечи: "руководилац
јединице интерне ревизије".
Члан 3.
У члану 22. у Платном разреду Б5 у колони Позиција, иза ријечи: "Руководилац сектора"
додају се запета и ријечи: "руководилац јединице интерне ревизије".
Члан 4.
У члану 26. став (1) иза тачке е) додаје се тачка ф) која гласи:
"ф) специфичног положаја радног мјеста са становишта обезбјеђења функционалне
независности у пословима везаним за развој система и вршење функције интерне ревизије
у висини 20% од основне плате. Право на додатак по овом основу имају запослени на
радним мјестима везаним за развој система и вршење функције интерне ревизије за која је
утврђена обавеза стицања цертификата сходно Правилнику о запошљавању интерних
ревизора из члана 12. став (2) Закона о интерној ревизији институција БиХ ("Службени
гласник БиХ", бр. 27/08 и 32/12), изузимајући директора и замјеника директора Централне
јединице за хармонизацију."
Члан 5.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ".
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